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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ B1.1. Obter, seleccionar e valorar informacións relacionadas con temas
científicos da actualidade. 

 CCIB1.1.1. Analiza un texto científico e valora de forma crítica o
seu contido.

1. CCIB1.1.2. Presenta información sobre un tema tras realizar unha
procura guiada de fontes de contido científico, utilizando tanto os
soportes tradicionais como internet.

▪ B1.2. Valorar a importancia da investigación e o desenvolvemento tec-
nolóxico na actividade cotiá.

 CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor
da nosa sociedade e a súa importancia ao longo da historia.

▪ B1.3. Comunicar conclusións e ideas en distintos soportes a públicos di-
versos, utilizando eficazmente as tecnoloxías da información e da co-
municación para transmitir opinións propias argumentadas.

▪ CCIB1.3.1.  Comenta  artigos científicos divulgativos  realizando  valora-
cións críticas e análise das consecuencias sociais, e defende en público
as súas conclusións.

▪ B3.1. Analizar a evolución histórica na consideración e no tratamento
das doenzas.

▪ CCIB3.1.1. Coñece a evolución histórica dos métodos de diagnóstico e
tratamento das doenzas.

▪ B3.2. Distinguir entre o que é medicina e o que non o é. ▪ CCIB3.2.1. Establece a existencia de alternativas á medicina tradicional,
valorando o seu fundamento científico e os riscos que levan consigo. 

▪ B3.3. Valorar as vantaxes que suscita a realización dun transplante e as
súas consecuencias.

▪ CCIB3.3.1. Propón os transplantes como alternativa no tratamento de
certas doenzas, valorando as súas vantaxes e os seus inconvenientes.

▪ B3.4. Tomar conciencia da importancia da investigación médico-farma-
céutica.

▪ CCIB3.4.1. Describe o proceso que segue a industria farmacéutica para
descubrir, desenvolver, ensaiar e comercializar os fármacos. 

▪ B3.5. Facer un uso responsable do sistema sanitario e dos medicamen-
tos. 

▪ CCIB3.5.1. Xustifica a necesidade de facer un uso racional da sanidade e
dos medicamentos.
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▪ B3.6.  Diferenciar  a  información  procedente de fontes  científicas  das
que proceden de pseudociencias ou que perseguen obxectivos simple-
mente comerciais.

▪ CCIB3.6.1. Discrimina a información recibida sobre tratamentos médi-
cos e medicamentos en función da fonte consultada.

▪ B4.1. Recoñecer os feitos históricos máis salientables para o estudo da
xenética.

▪ CCIB4.1.1. Coñece e explica o desenvolvemento histórico dos estudos
levados a cabo dentro do campo da xenética.

▪ B4.2. Obter, seleccionar e valorar informacións sobre o ADN, o código
xenético, a enxeñaría xenética e as súas aplicacións médicas.

▪ CCIB4.2.1. Sabe situar a información xenética que posúe calquera ser
vivo, establecendo a relación xerárquica entre as estruturas, desde o
nucleótido ata os xenes responsables da herdanza.

▪ B4.3. Coñecer os proxectos que se desenvolven actualmente como con-
secuencia de descifrar o xenoma humano, tales como HapMap e Enco-
de.

▪ CCIB4.3.1. Coñece e explica a forma en que se codifica a información
xenética no ADN, xustificando a necesidade de obter o xenoma comple-
to dun individuo e descifrar o seu significado.

▪ B4.4. Describir e avaliar as aplicacións da enxeñaría xenética na obten-
ción de fármacos, transxénicos e terapias xénicas.

▪ CCIB4.4.1. Describe e analiza as aplicacións da enxeñaría xenética na
obtención de fármacos, transxénicos e terapias xénicas.

▪ B4.5. Valorar as repercusións sociais da reprodución asistida e a selec-
ción e a conservación de embrións.

▪ CCIB4.5.1. Establece as repercusións sociais e económicas da reprodu-
ción asistida e a selección e conservación de embrións. 

▪ B4.6. Analizar os posibles usos da clonación. ▪ CCIB4.6.1. Describe e analiza as posibilidades que ofrece a clonación en
diferentes campos.

▪ B4.7. Establecer o método de obtención dos tipos de células nai, así
como a súa potencialidade para xerar tecidos, órganos e ata organis-
mos completos. 

▪ CCIB4.7.1. Recoñece os tipos de células nai en función da súa proceden-
cia e da súa capacidade xenerativa, e establece en cada caso as aplica-
cións principais.

▪ B4.8. Identificar algúns problemas sociais e dilemas morais debidos á
aplicación da xenética: obtención de transxénicos, reprodución asistida

▪ CCIB4.8.1.  Valora  de xeito crítico os  avances  científicos relacionados
coa xenética, os seus usos e as súas consecuencias médicas e sociais.
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e clonación. ▪ CCIB4.8.2. Explica as vantaxes e os inconvenientes dos alimentos tran-
sxénicos, razoando a conveniencia ou non do seu uso.

▪ B5.1. Coñecer a evolución que experimentou a informática desde os
primeiros prototipos ata os modelos máis actuais, sendo consciente do
avance logrado en parámetros tales como tamaño, capacidade de pro-
cesamento, almacenamento, conectividade, portabilidade, etc.

▪ CCIB5.1.1. Recoñece a evolución histórica do computador en termos de
tamaño e capacidade de proceso.

▪ CCIB5.1.2. Explica como se almacena a información en diferentes for-
matos físicos, tales como discos duros, discos ópticos e memorias, valo-
rando as vantaxes e os inconvenientes de cada un.

▪ B5.2. Determinar o fundamento dalgúns dos avances máis significativos
da tecnoloxía actual.

▪ CCIB5.2.1. Compara as prestacións de dous dispositivos dados do mes-
mo tipo, un baseado na tecnoloxía analóxica e outro na dixital.

▪ CCIB5.2.2. Explica como se establece a posición sobre a superficie te-
rrestre coa información recibida dos sistemas de satélites GPS ou GLO-
NASS.

▪ CCIB5.2.3. Establece e describe a infraestrutura básica que require o
uso da telefonía móbil.

▪ CCIB5.2.4. Explica o fundamento físico da tecnoloxía LED e as vantaxes
que supón a súa aplicación en pantallas planas e iluminación.

▪ CCIB5.2.5. Coñece e describe as especificacións dos últimos dispositi-
vos,  valorando  as  posibilidades  que  lle  poden  ofrecer  ás  persoas
usuarias.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Realización de probas escritas
Traballo de aula
Tarefas domiciliarias (3º trimestre)

Instrumentos:
Probas escritas
Tarefas realizadas

Cualificación final

Media da primeira e segunda avaliacións, incrementada en ata o 20% coas
tarefas realizadas desde o cese das clases.
Os  alumnos  coa  primeira  ou  segunda  avaliación  suspensa  realizarán
actividades telemáticas de recuperación.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Proba  escrita  sobre  a  materia  vista  ata  a  suspensión  das  actividades  no
centro. Poderá incluír tamén materia do 3º trimestre, que será computada
só no caso de que supoña un aumento na cualificación.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Non é aplicable

Criterios de cualificación:
Non é aplicable

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non é aplicable
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades
Actividades de recuperación nos casos en que sexa necesario.
Actividades de repaso e reforzo para consolidar o aprendido.
Eventualmente, actividades de ampliación.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Proposta das actividades, orientacións para a súa realización, 
corrección das actividades.
Comunicación por correo electrónico. 
Todo o alumnado ten conectividade

Materiais e recursos
Dispositivo con conexión a Internet.
Libro de texto. 
Correo electrónico.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Realizarase mediante a páxina web do centro e/ou por comunicación vía 
correo individualizado.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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