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UNIDADES DIDÁCTICAS

CIENCIAS APLICADAS I

1ª AVALIACIÓN

• Unidade 1- Números naturais.
• Unidade 2- Números enteiros.
• Unidade 3- Números decimais.
• Unidade 4- A materia.
• Unidade 5- Enerxía interna do planeta.
• Unidade 6- A enerxía.

2ª AVALIACIÓN

• Unidade 7- Potencias.
• Unidade 8- Divisibilidade.
• Unidade 9- Fraccións.
• Unidade 10- Proporcionalidade.
• Unidade 11- Calor e temperatura.
• Unidade 12- A saúde.
• Unidade 13- A nutrición humana.

3ª AVALIACIÓN
• Unidade 14- Ecuacións e sistemas.
• Unidade 15- Xeometría.
• Unidade 16- Estatística e proporcionalidade.
• Unidade 17- A relación humana.
• Unidade 18- A reprodución humana.
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INFORMÁTICA

1ª AVALIACIÓN

• Unidade 1- Hardware e software.
• Unidade 2- Creación e almacenamento da información dixital.

2ª AVALIACIÓN

• Unidade 3- Ofimática.

3ª AVALIACIÓN

• Unidade 4- Tratamento da documentación.

MÍNIMOS ESIXIBLES

Bloque de matemáticas

-Resolver  correctamente  operacións  básicas  (suma,  resta,  multiplicación  e

división) e problemas matemáticos en situacións cotiás utilizando os elementos

básicos da linguaxe matemática.

-Identificar os múltiplos e divisores dos números naturais.

-Realizar a descomposición dos números en factores primos.

-Aplicar correctamente o mínimo común múltiplo e Máximo común divisor en

problemas matemáticos

-Realizar sumas, restas, produtos e cocientes exactos de números enteiros.

-Realizar operacións combinadas con números enteiros respectando a xerarquía

das operacións e as parénteses.
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-Resolver problemas da vida cotiá con números enteiros.

-Operar con Potencias de expoñente natural e enteiro aplicando as propiedades

-Realizar operacións combinadas con potencias e raíces

-Identificar fraccións equivalentes

-Resolver correctamente operacións con fraccións

-Utilizar a regra de tres para resolver problemas en que interveñen magnitudes

directamente e inversamente proporcionais.

-Aplicar correctamente os aumentos e diminucións porcentuais

-Empregar correctamente expresións alxebraicas

-Identificar os monomios e opera correctamente con polinomios

-Recoñecer os elementos dunha ecuación

-Resolver correctamente ecuacións de primeiro grado

-Resolver problemas empregando ecuacións.

Bloque de Ciencias da Natureza, Física e Química

-Coñecer as características de órganos, sistemas e aparatos humanos.

-Entender a diferenza entre alimentación e nutrición.

-Coñecer as sustancias que compoñen os alimentos e a función que realizan no

organismo.

-Estudar o valor enerxético e nutricional dalgúns alimentos.

-Diferenciar os alimentos segundo a función que cumpren no organismo.

-Coñecer a anatomía dos aparatos dixestivo e respiratorio e analizar a función que

realizan os diferentes órganos destes aparatos.

-Comprender os efectos do consumo de tabaco sobre os pulmóns.

-Aprender as características do sistema circulatorio así como os seus principais

compoñentes.

-Identificar os compoñentes do sangue e a función que realizan.

-Identificar cada un dos órganos que interveñen na excreción humana.
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-Coñecer cales son os sistemas de coordinación e relación no noso corpo.

-Identificar as diferentes partes en que se divide o sistema nervioso, así como as

súas funcións.

-Recoñecer as glándulas endócrinas máis importantes, así como as hormonas que

producen.

-Coñecer a estrutura e función dos órganos dos sentidos.

-Entender o funcionamento coordinado de músculos e esqueleto para producir

movemento.

-Coñecer as características xerais da reprodución humana e as etapas do ciclo

reprodutivo.

-Entender o funcionamento do sistema inmune

-Aprender  como  previr  os  accidentes  domésticos  e  que  facer  en  caso  de

accidente.

-Coñecer cales son as propiedades da materia.

-Recoñecer as magnitudes fundamentais mais usuais: lonxitude, masa, tempo e

temperatura.

-Recoñecer  algunhas  magnitudes  derivadas,  como a  superficie,  o  volume e  a

densidade.

-Comprender a necesidade de definir un Sistema Internacional de unidades.

-Coñecer as unidades de uso mais común.

-Aprender a realizar cambios de unidades.

-Identificar as diversas formas en que se pode presentar a materia.

-Diferenciar os estados e os cambios de estado da materia.

-Coñecer as condicións en que unha sustancia pode cambiar de estado.

-Recoñecer a diferencia que hai entre unha mestura e unha sustancia pura, e entre

un elemento e un composto.

-Comprender o concepto de enerxía e as súas formas básicas.

-Diferenciar as principais fontes renovables e non renovables de enerxía.
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-Valorar  a  importancia  da  enerxía  e  as  consecuencias  ambientais  da  súa

obtención, transporte e uso.

-Coñecer hábitos de aforro enerxético

Bloque de Informática

-Identificar os elementos hardware e coñecer as súas aplicacións.

-Saber  conectar  correctamente  os  periféricos  nos  seus  respectivos  portos  de

comunicación.

-Coñecer  os  diferentes  tipos  de  software  existentes  no  mercado  e  as

características de cada un.

-Recoñecer o tipo de arquivo segundo a súa extensión.

-Desenvolverse  de  forma  autónoma  e  eficiente  no  manexo  dun  equipo

informático.

-Familiarizarse coa contorna de traballo dun sistema operativo.

-Crear,  modificar,  mover,  buscar  e  eliminar  carpetas  no  directorio  e  nunha

memoria de almacenamento externo.

-Crear, modificar, mover, buscar e eliminar documentos.

-Coñecer o funcionamento da aula virtual.

-Coñecer a estrutura do teclado e manexalo a unha velocidade óptima.

-Respectar as medidas ergonómicas durante o uso de equipos informáticos.

-Utilizar con destreza e autonomía un procesador de texto, unha folla de cálculo e

unha  base  de  datos  para  xerar  documentos  que  respondan  ás  necesidades

solicitadas.

-Seleccionar  a  aplicación  informática  idónea  para  realizar  unha  determinada

tarefa.

-Gardar correctamente os documentos creados. Realizar copias de seguridade.

-Crear documentos respectando aspectos de forma.

-Enviar documentos dixitais.

-Imprimir documentos dixitais.
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

Bloque Matemáticas e Ciencias.

Os instrumentos empregados para a avaliación dos alumnos,  e o seu peso no

resultado final, serán os seguintes:

-Probas escritas ou prácticas (70%)

-Exercicios prácticos (20%)

-Observación directa (10%)

Valorarase  negativamente:  non traer  o  material  necesario  á  clase,  entregar  os

exercicios fóra de prazo, facer consultas no ordenador en aplicacións que non

teñan que ver cos contidos que se están a tratar, dificultar un ambiente axeitado

de traballo, a impuntualidade e utilizar dispositivos móbiles durante os períodos

lectivos.  Valorarase positivamente:  a participación,  o esforzo, a capacidade de

diálogo, a tolerancia e o respecto cara os compañeiros e cara a profesora.

A nota final será a media das cualificacións correspondentes ás tres avaliacións.

Para superar a materia será obrigatorio ter unha nota media igual ou superior a 5

puntos.

Atendendo ao seu propio criterio, a profesora poderá realizar unha proba e/ou

propor exercicios prácticos de recuperación aos alumnos con algunha avaliación

suspensa. O alumno deberá recuperar todas as avaliacións suspensas.

Os alumnos con avaliación negativa en xuño terán que realizar unha proba en

setembro.

No caso de demostrarse que un alumno ou unha alumna copiase nunha proba

escrita,  nela  terá  a  cualificación  de  cero,  co  cal  deberá  realizar  a  proba  de

recuperación.
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A nota final será a media das cualificacións correspondentes ás tres avaliacións.

Para superar a materia será obrigatorio ter unha nota media igual ou superior a 5

puntos.

Atendendo ao seu propio criterio, a profesora poderá realizar unha proba e/ou

propor exercicios prácticos de recuperación aos alumnos con algunha avaliación

suspensa. O alumno deberá recuperar todas as avaliacións suspensas.

Os alumnos con avaliación negativa en xuño terán que realizar unha proba en

setembro.

No caso de demostrarse que un alumno ou unha alumna copiase nunha proba

escrita,  nela  terá  a  cualificación  de  cero,  co  cal  deberá  realizar  a  proba  de

recuperación.

 Bloque Informática.

Os instrumentos empregados para a avaliación dos alumnos,  e o seu peso no

resultado final, serán os seguintes:

-Probas escritas ou prácticas (30%)

-Exercicios prácticos (60%)

-Observación directa (10%)

Valorarase  negativamente:  non traer  o  material  necesario  á  clase,  entregar  os

exercicios fóra de prazo, facer consultas no ordenador en aplicacións que non

teñan que ver cos contidos que se están a tratar, dificultar un ambiente axeitado

de traballo, a impuntualidade e utilizar dispositivos móbiles durante os períodos

lectivos.  Valorarase positivamente:  a participación,  o esforzo, a capacidade de

diálogo, a tolerancia e o respecto cara os compañeiros e cara a profesora.

A nota final será a media das cualificacións correspondentes ás tres avaliacións.

Para superar a materia será obrigatorio ter unha nota media igual ou superior a 5
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puntos.

Atendendo ao seu propio criterio, a profesora poderá realizar unha proba e/ou

propor exercicios prácticos de recuperación aos alumnos con algunha avaliación

suspensa. O alumno deberá recuperar todas as avaliacións suspensas.

Os alumnos con avaliación negativa en xuño terán que realizar unha proba en

setembro.

No caso de demostrarse que un alumno ou unha alumna copiase nunha proba

escrita,  nela  terá  a  cualificación  de  cero,  co  cal  deberá  realizar  a  proba  de

recuperación.

Cualificación Módulo.

O peso de cada módulo na nota de avaliación e na nota final será o seguinte:

-Bloque matemáticas e ciencias (70%)

-Bloque informática (30%)

Para superar o módulo será obrigatorio ter unha nota igual ou superior a 5 puntos.
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