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PROFESIONAIS

2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Adáptase o curriculo con contidos relacionados coa súa familia profesional e sobre todo na materia de matemáticas e ciencias trátase de dotalos

das ferramentas de cálculo básicas para aplicar noutras materias.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Faráse uso dos polinomios e productos notablesÁlxebra 13 7

2 Aprenderáse a resolver ecuacións de promeiro e segundo graoEcuacións 13 7

3 Aprenderáse a resolver ecuacións e sistemas de ecuacións con dúas incógnitasSistemas de
ecuacións

13 7

4 Explicaránse diversos tipos de funcións e a súa representaciónFuncións e gráficas 13 7

5 Aplicaránse as nocións de estatística, azar e probabilidadeEstatística e
probabilidade

13 7

6 Triángulos, polígonos, circunferencias, superficies e PitágorasXeometría 13 7

7 Coñeceráse o material e as técnicas básicas de laboratorioInstrumentos e
técnicas de laboratorio

13 6

8 Recoñeceránse os principais compoñentes e aparatos eléctricosComponentes e
aparatos eléctricos

13 7

9 Comprenderáse os riscos biolóxicos e a súa prevenciónManipulación de
material biolóxico

13 6

10 Entenderánse as reaccións e as fórmulas químicasReaccións químicas 13 7

11 Falaráse da radioactividade e das centrais nuclearesEnerxía nuclear 13 6

12 Electricidade, enerxía e potencia eléctrica.Enerxía eléctrica 13 7

13 Características do movemento e das forzasForzas e movementos 12 6

14 Axentes de modelado do chanRelieve e paisaxe 12 6

15 Diversos tipos de contaminación e recursos da TerraO impacto das
actividades humanas
e desenrolo sostible

14 7
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Álxebra 13

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Resolve situacións cotiás aplicando os métodos de resolución de ecuacións e de sistemas, valorando a precisión, a simplicidade e a utilidade da linguaxe
alxébrica NO

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Utilizáronse identidades notables nas operacións con polinomios

CA1.2 Obtivéronse valores numéricos a partir dunha expresión alxébrica

CA1.4 Resolvéronse problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante ecuacións e sistemas

CA1.5 Valorouse a precisión, a simplicidade e a utilidade da linguaxe alxébrica para representar situacións formuladas na vida real

4.1.e) Contidos

Contidos

 Transformación de expresións alxébricas. Operacións alxébricas de suma, diferenza, produto, cociente e factor común.

 Polinomios: raíces e factorización. Teorema do resto e teorema do factor.

 Linguaxe alxébrica. Precisión e simplicidade na tradución de situacións reais.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Ecuacións 13

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Resolve situacións cotiás aplicando os métodos de resolución de ecuacións e de sistemas, valorando a precisión, a simplicidade e a utilidade da linguaxe
alxébrica NO

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.2 Obtivéronse valores numéricos a partir dunha expresión alxébrica

CA1.3 Resolvéronse ecuacións de primeiro e segundo grao sinxelas de modo alxébrico e gráfico

CA1.4 Resolvéronse problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante ecuacións e sistemas

CA1.5 Valorouse a precisión, a simplicidade e a utilidade da linguaxe alxébrica para representar situacións formuladas na vida real

4.2.e) Contidos

Contidos

 Obtención de valores numéricos en fórmulas. Regra de Ruffini.

 Resolución alxébrica e gráfica de ecuacións de primeiro e de segundo grao.

 Linguaxe alxébrica. Precisión e simplicidade na tradución de situacións reais.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Sistemas de ecuacións 13

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Resolve situacións cotiás aplicando os métodos de resolución de ecuacións e de sistemas, valorando a precisión, a simplicidade e a utilidade da linguaxe
alxébrica NO

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.5 Valorouse a precisión, a simplicidade e a utilidade da linguaxe alxébrica para representar situacións formuladas na vida real

CA1.6 Resolvéronse sistemas de ecuacións sinxelos

4.3.e) Contidos

Contidos

 Resolución de sistemas de ecuacións sinxelos.

 Técnicas de resolución de problemas con ecuacións e sistemas.

 Linguaxe alxébrica. Precisión e simplicidade na tradución de situacións reais.

- 6 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Funcións e gráficas 13

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Interpreta gráficas de dúas magnitudes calculando os parámetros significativos destas e relacionándoo con funcións matemáticas elementais e os principais
valores estatísticos NO

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Expresouse a ecuación da recta de diversas formas

CA4.2 Representouse graficamente a función cuadrática aplicando métodos sinxelos para a súa representación

CA4.3 Representouse graficamente a función inversa

CA4.4 Representouse graficamente a función exponencial

CA4.5 Extraeuse información de gráficas que representen os tipos de funcións asociadas a situacións reais

4.4.e) Contidos

Contidos

 Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, unha táboa, unha gráfica ou unha expresión analítica.

 Funcións lineais. Ecuación da recta.

 Funcións cuadráticas. Representación gráfica.

 Representación gráfica da función inversa e da función exponencial.

 Uso de aplicacións informáticas para a representación, a simulación e a análise da gráfica dunha función.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Estatística e probabilidade 13

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Interpreta gráficas de dúas magnitudes calculando os parámetros significativos destas e relacionándoo con funcións matemáticas elementais e os principais
valores estatísticos NO

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.6 Utilizouse o vocabulario adecuado para a descrición de situacións relacionadas co azar e coa estatística

CA4.7 Elaboráronse e interpretáronse táboas e gráficos estatísticos

CA4.8 Analizáronse características da distribución estatística obtendo medidas de centralización e de dispersión

CA4.9 Aplicáronse as propiedades dos sucesos e a probabilidade

CA4.10 Resolvéronse problemas cotiáns mediante cálculos de probabilidade sinxelos

4.5.e) Contidos

Contidos

 Estatística. Táboas e gráficos estatísticos. Medidas de centralización e dispersión.

 Cálculo de probabilidades. Propiedades dos sucesos e da probabilidade. Resolución de problemas.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Xeometría 13

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza medidas directas e indirectas de figuras xeométricas presentes en contextos reais, utilizando os instrumentos, as fórmulas e as técnicas necesarias SI

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Utilizáronse instrumentos apropiados para medir ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos e de figuras xeométricas, interpretando as escalas de medida

CA3.2 Utilizáronse estratexias (semellanzas e descomposición en figuras máis sinxelas, etc.) para estimar ou calcular medidas indirectas no mundo físico

CA3.3 Utilizáronse as fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes, e asignáronse as unidades correctas

CA3.4 Traballouse en equipo na obtención de medidas

CA3.5 Utilizáronse as TIC para representar figuras

4.6.e) Contidos

Contidos

 Puntos e rectas.

 Rectas secantes e paralelas.

 Ángulo: medida.

 Polígonos: descrición dos seus elementos e clasificación.

 Triángulos. Semellanza; teoremas de Tales e de Pitágoras.

 Circunferencia e os seus elementos. Medida e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes. Asignación de unidades.

 Cálculo de medidas indirectas. Semellanzas; descomposición en figuras máis simples.

 Traballo en equipo: repartición de tarefas e de responsabilidades, cooperación e respecto. Presentación de resultados.

 Uso de aplicacións informáticas de xeometría dinámica para o estudo e a representación de figuras xeométricas.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Instrumentos e técnicas de laboratorio 13

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Resolve problemas sinxelos de diversa índole, a través da súa análise contrastada e aplicando as fases do método científico SI

RA5 - Aplica técnicas físicas ou químicas, utilizando o material necesario para a realización de prácticas de laboratorio sinxelas, medindo as magnitudes implicadas SI

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Formuláronse hipóteses sinxelas, a partir de observacións directas ou indirectas compiladas por distintos medios

CA2.2 Analizáronse diversas hipóteses e emitiuse una primeira aproximación á súa explicación

CA2.3 Planificáronse métodos e procedementos experimentais sinxelos de diversa índole para refutar ou non a súa hipótese

CA2.4 Traballouse en equipo na formulación da solución

CA2.5 Compiláronse os resultados dos ensaios de verificación e reflectíronse nun documento de xeito coherente

CA2.6 Defendeuse o resultado con argumentacións e probas, e verificacións ou refutacións das hipóteses emitidas

CA5.1 Verificouse a dispoñibilidade do material básico utilizado nun laboratorio

CA5.2 Identificáronse e medíronse magnitudes básicas (masa, peso, volume, densidade, temperatura, etc.)

CA5.3 Identificáronse tipos de biomoléculas presentes en materiais orgánicos e inorgánicos

CA5.4 Describíronse a célula e os tecidos animais e vexetais mediante a súa observación a través de instrumentos ópticos

CA5.5 Elaboráronse informes de ensaios onde se inclúa a xustificación, o procedemento seguido, os resultados obtidos e as conclusións

CA5.6 Aplicáronse as normas de traballo no laboratorio

4.7.e) Contidos

Contidos

 Método científico.

 Fases do método científico: observación, elaboración de hipóteses, experimentación, análise de resultados, e leis ou teorías.

 Aplicación das fases do método científico a situacións sinxelas.

 Traballo en equipo: repartición de tarefas e de responsabilidades, cooperación, respecto e orde. Elaboración de informes.

 Material básico no laboratorio. Inventario.

 Normas de traballo no laboratorio.
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Contidos

 Medida de magnitudes fundamentais: lonxitude, masa, peso, volume, densidade, temperatura, etc.

 Recoñecemento de biomoléculas orgánicas e inorgánicas.

 Microscopio óptico e lupa binocular: fundamentos ópticos e manexo; utilización para describir a célula, e os tecidos animais e vexetais.

 Informes de traballo no laboratorio: estrutura e formato.

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Componentes e aparatos eléctricos 13

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA14 - Identifica os compoñentes básicos de circuítos eléctricos sinxelos, realizando medidas e determinando os valores das magnitudes que os caracterizan SI

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA14.1 Identificáronse os elementos básicos dun circuíto sinxelo en relación cos existentes na vida cotiá

CA14.2 Puxéronse de manifesto os factores dos que depende a resistencia dun condutor

CA14.3 Experimentáronse sobre circuítos elementais as variacións dunha magnitude básica en función dos cambios producidos nas outras

CA14.4 Realizáronse esquemas de circuítos eléctricos sinxelos interpretando as situacións sobre estes

CA14.5 Describíronse e exemplificáronse as variacións producidas nas asociacións serie, paralelo e mixtas

CA14.6 Calculáronse magnitudes eléctricas elementais no contorno habitual de consumo

4.8.e) Contidos

Contidos

  Elementos dun circuíto eléctrico.

  Compoñentes básicos dun circuíto eléctrico. Cálculo da resistencia dun condutor.

  Elaboración e interpretación de esquemas eléctricos.

  Circuítos serie, paralelo e mixto.

  Magnitudes eléctricas básicas.

  Realización de medidas experimentais de resistencia, voltaxe e intensidade.

  Cálculo da enerxía consumida e da potencia disipada nos compoñentes eléctricos.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Manipulación de material biolóxico 13

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Aplica técnicas físicas ou químicas, utilizando o material necesario para a realización de prácticas de laboratorio sinxelas, medindo as magnitudes implicadas NO

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.3 Identificáronse tipos de biomoléculas presentes en materiais orgánicos e inorgánicos

CA5.4 Describíronse a célula e os tecidos animais e vexetais mediante a súa observación a través de instrumentos ópticos

CA5.6 Aplicáronse as normas de traballo no laboratorio

4.9.e) Contidos

Contidos

 Normas de traballo no laboratorio.

 Microscopio óptico e lupa binocular: fundamentos ópticos e manexo; utilización para describir a célula, e os tecidos animais e vexetais.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Reaccións químicas 13

4.10.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Recoñece as reaccións químicas que se producen nos procesos biolóxicos e na industria, argumentando a súa importancia na vida cotiá e describindo os
cambios que se producen SI

4.10.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse reaccións químicas principais da vida cotiá, da natureza e da industria

CA6.2 Describíronse as manifestacións de reaccións químicas

CA6.3 Describíronse os compoñentes principais dunha reacción química e a intervención da enerxía nela

CA6.4 Recoñecéronse algunhas reaccións químicas tipo (combustión, oxidación, descomposición, neutralización, síntese, aeróbica e anaeróbica)

CA6.5 Identificáronse os compoñentes e o proceso de reaccións químicas sinxelas mediante ensaios de laboratorio

CA6.6 Elaboráronse informes utilizando as TIC sobre as industrias máis salientables (alimentaria, cosmética e de reciclaxe), describindo de forma sinxela os procesos que teñen lugar nelas

CA6.7 Aplicáronse as normas de seguridade no traballo de laboratorio

4.10.e) Contidos

Contidos

 Reacción química. Compoñentes e procesos. Ensaios de laboratorio.

 Condicións de produción das reaccións químicas: intervención de enerxía.

 Reaccións químicas en ámbitos da vida cotiá, da natureza e na industria.

 Reaccións químicas básicas: combustión, oxidación, descomposición, neutralización, síntese, aeróbica e anaeróbica.

 Procesos que teñen lugar nas industrias máis salientables (alimentarias, cosmética e de reciclaxe).

 Normas de seguridade no traballo de laboratorio.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Enerxía nuclear 13

4.11.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Identifica aspectos positivos e negativos do uso da enerxía nuclear, e describe os efectos da contaminación xerada na súa aplicación SI

4.11.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA7.1 Analizáronse efectos positivos e negativos do uso da enerxía nuclear

CA7.2 Diferenciáronse os procesos de fusión e de fisión nuclear

CA7.3 Identificáronse algúns problemas sobre verteduras nucleares produto de catástrofes naturais ou de mala xestión e mal mantemento das centrais nucleares

CA7.4 Argumentouse sobre a problemática dos residuos nucleares

CA7.5 Traballouse en equipo e utilizáronse as TIC

4.11.e) Contidos

Contidos

 Orixe da enerxía nuclear.

 Tipos de procesos para a obtención e o uso da enerxía nuclear: fusión e fisión.

 Residuos radioactivos provenientes das centrais nucleares: problemática da súa xestión e do seu tratamento.

 Traballo en equipo: repartición de tarefas e de responsabilidades, normas, orde e elaboración de informes.
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Enerxía eléctrica 13

4.12.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA13 - Identifica os aspectos básicos da produción, o transporte e a utilización da enerxía eléctrica, e os factores que interveñen no seu consumo, describindo os
cambios producidos e as magnitudes e valores característicos SI

4.12.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA13.1 Identificáronse e manexáronse as magnitudes físicas básicas para ter en conta no consumo de electricidade na vida cotiá

CA13.2 Analizáronse os hábitos de consumo e de aforro eléctrico e establecéronse liñas de mellora neles

CA13.3 Clasificáronse as centrais eléctricas e describiuse a transformación enerxética nelas

CA13.4 Analizáronse as vantaxes e as desvantaxes das centrais eléctricas

CA13.5 Describíronse basicamente as etapas da distribución da enerxía eléctrica desde a súa xénese á persoa usuaria

CA13.6 Traballouse en equipo na compilación de información sobre centrais eléctricas en España

4.12.e) Contidos

Contidos

  Electricidade e desenvolvemento tecnolóxico.

  Materia e electricidade.

  Magnitudes básicas manexadas no consumo de electricidade: enerxía e potencia. Aplicacións na vida cotiá: interpretación do recibo da luz.

  Hábitos de consumo e aforro de electricidade.

  Sistemas de produción de enerxía eléctrica: tipos de centrais eléctricas, as súas vantaxes e as súas desvantaxes.

  Transporte e distribución da enerxía eléctrica: etapas.

  Traballo en equipo: repartición de tarefas e de responsabilidades; elaboración de informes.

- 16 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 Forzas e movementos 12

4.13.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA12 - Relaciona as forzas que aparecen en situacións habituais cos efectos producidos tendo en conta a súa contribución ao movemento ou ao repouso dos
obxectos e as magnitudes postas en xogo SI

4.13.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA12.1 Discrimináronse movementos cotiáns en función da súa traxectoria e da súa celeridade

CA12.2 Relacionáronse entre si a distancia percorrida, a velocidade, o tempo e a aceleración, expresándoas en unidades de uso habitual

CA12.3 Representáronse vectorialmente determinadas magnitudes como a velocidade e a aceleración

CA12.4 Relacionáronse os parámetros que definen o movemento rectilíneo uniforme utilizando as expresións gráfica e matemática

CA12.5 Realizáronse cálculos sinxelos de velocidades en movementos con aceleración constante

CA12.6 Describiuse a relación causa e efecto en distintas situacións, para atopar a relación entre forzas e movementos

CA12.7 Aplicáronse as leis de Newton en situacións da vida cotiá

4.13.e) Contidos

Contidos

  Clasificación dos movementos segundo a súa traxectoria e a súa aceleración.

  Distancia percorrida, velocidade e aceleración. Unidades do Sistema Internacional e máis habituais. Cálculos en movementos con aceleración constante.

  Magnitudes escalares e vectoriais: distancia percorrida, velocidade e aceleración.

  Movemento rectilíneo uniforme: características. Interpretación gráfica.

  Forza: resultado dunha interacción. Relación entre forzas e movementos.

  Representación de forzas aplicadas a un sólido en situacións habituais. Resultante.

  Leis de Newton.
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4.14.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

14 Relieve e paisaxe 12

4.14.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA8 - Identifica os cambios que se producen no planeta Terra argumentando as súas causas e tendo en conta as diferenzas entre relevo e paisaxe SI

4.14.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA8.1 Identificáronse os axentes xeolóxicos externos e cal é a súa acción sobre o relevo

CA8.2 Diferenciáronse os tipos de meteorización e identificáronse as súas consecuencias no relevo

CA8.3 Analizouse o proceso de erosión, recoñecendo os axentes xeolóxicos externos que interveñen e as consecuencias no relevo

CA8.4 Describiuse o proceso de transporte discriminando os axentes xeolóxicos externos que interveñen e as consecuencias no relevo

CA8.5 Analizouse o proceso de sedimentación discriminando os axentes xeolóxicos externos que interveñen, as situacións e as consecuencias no relevo

4.14.e) Contidos

Contidos

 Axentes xeolóxicos externos e internos.

 Acción dos axentes xeolóxicos externos: meteorización, erosión, transporte e sedimentación.

 Identificación dos resultados da acción dos axentes xeolóxicos.

 Relevo e paisaxe. Factores condicionantes.
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4.15.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

15 O impacto das actividades humanas e desenrolo sostible 14

4.15.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA9 - Categoriza os contaminantes atmosféricos principais identificando as súas orixes e relacionándoas cos seus efectos SI

RA10 - Identifica os contaminantes da auga tendo en conta a relación entre o seu efecto no ambiente e o seu tratamento de depuración SI

RA11 - Contribúe ao equilibrio ambiental, analizando e argumentando as liñas básicas sobre o desenvolvemento sustentable e propondo accións para a súa mellora
e a súa conservación SI

4.15.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA9.1 Recoñecéronse os fenómenos da contaminación atmosférica e os principais axentes que a causan

CA9.2 Investigouse sobre o fenómeno da chuvia ácida, as súas consecuencias inmediatas e futuras, e como sería posible evitala

CA9.3 Describiuse o efecto invernadoiro argumentando as súas causas ou axentes que contribúen a el, así como as medidas para a súa redución

CA9.4 Describiuse a problemática que ocasiona a perda paulatina da capa de ozono, e as consecuencias para a saúde das persoas, o equilibrio da hidrosfera e as poboacións

CA10.1 Recoñeceuse e valorouse o papel da auga na existencia e na supervivencia da vida no planeta

CA10.2 Identificouse o efecto nocivo da contaminación dos acuíferos nas poboacións de seres vivos

CA10.3 Identificáronse posibles contaminantes en mostras de auga de distinta orixe, planificando e realizando ensaios de laboratorio

CA10.4 Analizáronse os efectos producidos pola contaminación da auga e o uso responsable desta

CA11.1 Analizáronse as implicacións positivas dun desenvolvemento sustentable

CA11.2 Propuxéronse medidas elementais encamiñadas a favorecer o desenvolvemento sustentable

CA11.3 Deseñáronse estratexias básicas para posibilitar o mantemento do ambiente

CA11.4 Traballouse en equipo na identificación dos obxectivos para a mellora ambiental

4.15.e) Contidos

Contidos

  Auga: factor esencial para a vida no planeta.

  Contaminación da auga: causas e efectos.

  Tratamentos de depuración e potabilización de auga.

  Métodos de almacenamento da auga proveniente dos desxeamentos, as descargas fluviais e a chuvia.

  Concepto e aplicacións do desenvolvemento sustentable.
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Contidos

  Factores que inciden sobre a conservación do ambiente.

  Accións que contribúen ao mantemento e na mellora do equilibrio ambiental.

 Concepto.

 Chuvia ácida.

 Efecto invernadoiro.

 Destrución da capa de ozono.
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Toda a información obtida cos diferentes instrumentos de avaliación, cualificarase numericamente atendendo ao resultado nas probas de

avaliación que se teñan feito ao longo da avaliación e que suporán un 100% da nota do alumno/a. Esta porcentaxe da nota obterase facendo a

media, aritmética ou ponderada (previamente comunicado polo profesor/a), das notas obtidas en cada unha desas probas. É requisito

imprescindible obter unha nota mínima de tres puntos e medio (3,5) sobre dez en cada unha das diferentes probas da avaliación, sendo, noutro

caso, cualificado sempre con insuficiente aquel alumnado que non cumpra dito requisito. A nota final de cada avaliación redondearase por

truncamento.

Ao longo da avaliación realizaranse unha serie de controis que servirán para coñecer a evolución do alumnado e para que o alumnado sexa

consciente do seu nivel de coñecemento da materia. Un 5% da nota obtida nestas probas, unha vez ponderada coa actitude, sumarase a nota das

probas de avaliación do seguinte xeito:  Nota proba avaliación incrementada = nota proba avaliación + 0.05*(nota control 1)*% actitude + 0.05*(nota

control 1)*% actitude + ... + 0.05*(nota control n)*% actitude

A actitude valorarase entre o 0% e o 100% segundo o comportamento na aula.

A nota final de módulo calcularase como a media aritmética da nota das dúas avaliacións. Para este cálculo non se partirá da nota truncada de

cada avaliación senón da nota con decimais. O redondeo da nota poderá ser á alza sempre que así o considere o profesorado tendo como

referencia a evolución e comportamento do alumno durante o curso.

Se debido a situación sanitaria as autoridades educativas deciden substituír a actividade docente presencial polo ensino a distancia, a ferramenta

que se empregará será a aula virtual.

Ao final de cada avaliación realizarase unha proba de recuperación para que o alumnado que non acadase a nota mínima (3,5 puntos) nalgunha

das probas de avaliación, poida acadar esa nota e acadar unha avaliación positiva na avaliación. A esta proba tamén se presentará aquel

alumnado que, tendo acadado unha nota mínima de 3,5 puntos en todas as probas, a súa nota media non acada o 5. Esta proba terá un carácter

presencial, se as autoridades sanitarias ou educativas prohiben a realización de probas presenciais, non se artellará unha proba alternativa por

ningún outro medio.

A falta de asistencia a unha proba debe ser xustificada ou supón un suspenso (0 puntos nesa proba).

Se se colle a algún alumno/a copiando nunha proba obxectiva ou hai evidencias de que copiou, a nota que se lle asignará en dita proba será un

cero.

En certos casos poderase ter en conta o punto de partida do alumno/a ou circunstancias que puideran influír nos resultados, sempre coa intención

de favorecelo/a.

Os MÍNIMOS EXIXIBLES para a avaliación positiva serán:

- Utilizar as igualdades notables e descompoñer polinomios.

- Resolver ecuacións de primeiro e segundo grao.

- Resolver sistemas de ecuacións.

- Representar e interpretar funcións.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Facer gráficos estatísticos, e encontrar os parámetros e as medidas de dispersión.

- Coñecer os polígonos e corpos xeométricos básicos, a súa área e volumen, así como o teorema de Pitágoras.

- Saber traballar co método científico, e coñecer o traballo no laboratorio con seguridade.

- Coñecer os componentes e aparatos eléctricos, así como a súa medida.

- Coñecer cómo previr enfermedades infecciosas.

- Comprender e axustar reaccións químicas.

- Entender o funcionamento da enerxía nuclear.

- Entender o funcionamento da enerxía e das centrais eléctricas.

- Aplicar as ecuacións do m.r.u. e do m.r.u.a., e as leis de Newton.

- Coñecer o modelado do relieve e os axentes xeolóxicos que interveñen nel.

- Coñecer a contaminación provocada polo home e a forma de evitala.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

O alumnado que non supere a primeira avaliación realizará unha proba de recuperación ao longo do mes de xaneiro. O alumnado que non supere

a segunda avaliación presentarase a unha proba de recuperación. Estas proba terá un carácter presencial, se as autoridades sanitarias ou

educativas prohiben a realización de probas presenciais, non se artellará unha proba alternativa por ningún outro medio senón que se proporán

unha serie de entregas mediante a aula virtual cun calendario de entrega pechado. Con independencia da nota acada nas probas de recuperación,

a nota que se lle asignará a esa avaliación será dun 5.

Para a elaboración do procedemento de recuperación da materia pendente dun curso anterior, tense en conta o establecido na normativa vixente

sobre avaliación, promoción e titulación na educación secundaria obrigatoria, e tamén as conclusións da Comisión de Coordinación Pedagóxica,

así como as propias do Departamento de Matemáticas, sobre a necesidade de prestar unha especial atención ó desenvolvemento das

capacidades de cálculo numérico por parte do alumnado, xa que esta parte da materia é unha das principais que caracterizan a esta área como

instrumental para outras dentro do currículo.

En consecuencia, o profesorado deste departamento fará un seguimento especial na aula a este alumnado, particularmente na parte da materia

con contidos de Aritmética e Álxebra, centrándose nos mínimos indispensables para acadar os obxectivos e o desenvolvemento das competencias

básicas. As clases específicas de reforzo educativo impartiranse de acordo coas dispoñibilidades do profesorado no centro. En calquera caso,

realizarase a correspondente avaliación continua das aprendizaxes dese alumnado na aula do curso no que está matriculado.

Ademais as Matemáticas e as Ciencias son materias con contidos progresivos, de forma que en cada curso coexisten novos contidos introducidos

con outros que afianzan, completan e repasan os de cursos anteriores. Polo tanto, respectando sempre os criterios xerais de avaliación e

promoción do alumnado do Proxecto Educativo do centro, considérase que a consecución dos obxectivos na materia dun curso supón a

superación dos obxectivos dos cursos inferiores desta materia; así pois, a avaliación positiva no curso en que o alumno está matriculado implicará

a superación desta materia pendente de cursos anteriores. Neste sentido, como xa se mencionou anteriormente farase un especial seguimento da

parte correspondente a Aritmética e Álxebra, contemplando a situación deste alumnado incluso nas probas obxectivas que realice. Así, o alumnado

que supere esa parte da materia terá recuperada a dos cursos anteriores, tendo en conta ademais que no último curso desta etapa (FPB2), faise

unha revisión xeral dos contidos de Xeometría, Funcións e Estatística e Probabilidade, que inclúe e repasa os correspondentes aspectos

fundamentais dos cursos anteriores.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

O alumnado que ao final da segunda avaliación, unha vez feitas as recuperacións mencionadas no anterior apartado, non teña acadado unha

avaliación positiva terá que recuperar os bloques non superados na terceira avaliación.

Con fin de reforzar os coñecementos do alumnado, ao longo da terceira avaliación, proporánselle unha serie de tarefas de repaso e reforzo que

serán avaliadas, tendo que ser entregadas en tempo e forma. A superación de todas e cada unha destas tarefas suporá a avaliación positiva do

alumnado que se acolla a este período de recuperación. A nota que recibirá o alumando que supere este período de recuperación será dun 5 sobre

10. Se as circunstancias sanitarias así o obrigan, esta etapa de reforzo realizarase na aula virtual do módulo. Se é este o caso, a proposta de

tarefas, consulta de dúbidas, entrega de tarefas e toda situación docente que puidese xurdir realizarase na aula virtual e coas ferramentas

proporcionadas pola Consellería.

O alumnado que non supere as tarefas de recuperación da terceira avaliación ou que non se acolla a este proceso, deberá presentarse a proba

final de recuperación que terá lugar no mes de xuño antes da avaliación final de módulo. Esta proba final superarase se se acada unha puntuación

mínima de 5 sobre 10 puntos. No caso de superar esta proba final de módulo, a nota final que se reflectirá nas actas será dun 5 sobre 10. Esta

proba terá un carácter presencial, se as autoridades sanitarias ou educativas prohiben a realización de probas presenciais, non se artellará unha

proba alternativa por ningún outro medio senón que se proporán unha serie de entregas mediante a aula virtual cun calendario de entrega

pechado.

O alumnado con perdida do dereito a avaliación continua só será avaliado na proba final do mes de xuño. Esta proba terá un carácter presencial.

Se as autoridades sanitarias ou educativas prohiben a realización de probas presenciais, non se artellará unha proba alternativa por ningún outro

medio senón que se proporán unha serie de entregas mediante a aula virtual cun calendario de entrega pechado.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A programación é susceptible de modificacións consensuadas nas reunións de departamento nas que participan todos os profesores adscritos o

departamento. Nestas reunións comentase o desenrolo do programado tanto no seu contido coma temporalización. No caso de detectar desfases

ou inadecuacións adaptaranse as medidas.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A avaliación inicial consistirá na realización dunha proba escrita do departamento, na que se coñecerá o nivel en ciencias do alumno. Tamén hai

unha avaliación de curso que axudará a coñecer a éste alumnado.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

O alumnado que temos nas distintas etapas é diverso, o cal implica que as estratexias metodolóxicas poden funcionar cunhas persoas e fallar con

outras, polo que, se non queremos deixar a ninguén atrás, debemos ter en conta estas circunstancias.

Diversificando a metodoloxía, o problema soluciónase só nunha mínima parte, polo que haberá que intentar usar outras opcións metodolóxicas

distintas das que fallaron, para a persoa ou grupos de persoas en cuestión.
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Para o alumnado máis adiantado na clase o profesor deseñará actividades de profundización. No outro extremo, serán obxecto de especial

seguimento aqueles alumnos que non teñan superada a materia  correspondente ó curso anterior.

No caso de ser necesario proporase unha flexibilización modular, tal e como ven recollido nos artigos 15-17 da orden do 12 de xullo de 2011 pola

que se regulan o desenvolvemento, avaliación e acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Educación multicultural: A universalidade dos números reais e as súas operacións fará ver aos estudantes as semellanzas importantes que existen

entre distintas culturas.

Educación moral e cívica. Os números reais e as súas operacións ou a xeometría analítica e moitas outras disciplinas matemáticas teñen regras

claras, sen as cales non é posible traballar con eles. O mesmo sucede en calquera sociedade:  son necesarias unhas regras para as relacións

humanas.

Educación para o coñecemento científico. O dominio de notación científica permitirá aos estudantes unha mellor comprensión de futuros estudos

científicos, nos que a utilización desta notación é moi importante.

A linguaxe alxébrica é unha ferramenta moi poderosa para xeneralizar ou modelizar situacións reais, que é un dos fundamentos dalgúns dos

coñecementos científicos que os estudantes adquirirán en anos posteriores.

Un recurso moi útil en varios estudos científicos é desenvolver gráficos para presentar resultados de experiencias ou modelizacións. O estudo das

gráficas vai axudar aos alumnos a comprender mellor estes procesos.

Dada a utilidade das matemáticas para o estudo doutras cuestións científicas, este feito será unha boa base para que o alumno comprobe as

moitas aplicacións que as matemáticas teñen noutras ciencias.

O dominio do cálculo de probabilidades permitirá aos estudantes adentrarse noutras disciplinas científicas, vendo como as matemáticas, e en

concreto a probabilidade, pódese aplicar a estes outros estudos.

Educación para a comunicación. A linguaxe alxébrica (co seu propio vocabulario e a súa sintaxe propia), debe facer reflexionar aos estudantes

sobre a importancia de regras ben definidas para que a comunicación sexa eficaz.

Os coñecementos matemáticos permitirá aos estudantes comprender e, no seu caso, criticar, diferentes informacións dadas nos medios, nas que a

formación matemática é un factor clave.

Educación para a igualdade. Existen moitos métodos para resolver certos tipos de problemas matemáticos, e todos son útiles. Os estudantes

poden reflexionar sobre iso para entender que o mesmo pasa coas persoas. Ademais as políticas de igualdade deben estar baseadas en

informacións e estudos estatísticos. Os estudantes, cos coñecementos adquiridos en estatística serán máis capaces de comprender e analizar

estes estudos, e sacar as súas propias conclusións.

Educación para o consumidor. As ecuacións, as inecuacións e sistemas son métodos que facilitan moito a resolución de problemas relacionados

con compras, prezos, distribución, almacenamento. Con ese material os estudantes estarán mellor preparados para afrontar tales problemas na

vida real.

Os contidos de cálculo de probabilidades poden ser moi útiles para o tratamento dunha cuestión intimamente ligada aos estudantes: os xogos de

azar e as apostas.

Educación para a seguridade viaria. Algúns problemas matemáticos nos que interveñen vehículos, poden aproveitarse para que os estudantes

tomen conciencia da importancia dunha correcta aplicación das normas de tráfico.

Educación ambiental. O estudo de gráficas ofrece aos alumnos coñecementos que lles permitan comprender toda a información gráfica sobre as

cuestións medioambientais, así como analizala e sacar as súas propias conclusións.

Nos estudos meteorolóxicos, moi importantes para a comprensión de distintas cuestións medioambientais, a probabilidade é unha ferramenta moi

útil. Esto pode ser utilizado para concienciar aos estudantes, a través da análise de casos concretos, da necesidade de coidar o entorno que nos
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rodea.

Educación para a saúde. Moitas informacións relacionadas coa saúde acompáñanse de gráficas. Os estudantes estarán preparados para tratar

con elas, grazas aos coñecementos adquiridos sobre gráficas.

Educación para o desenvolvemento. Moitos estudos do desenvolvemento humano están baseadas en datos que están representados por funcións.

A súa comprensión vai permitir unha mellor comprensión de tales cuestións sociais.

Aproveitando algúns dos problemas que poden ser resoltos en matemáticas, pode introducirse aos estudantes na temática da axuda ao

desenvolvemento e á necesidade de axudar aos pobos menos favorecidos.

Educación para a convivencia. Ao estudar a semellanza de figuras xeométricas, os estudantes acostúmanse a ver figuras diferentes, que despois

dun pequeno estudo parecen ser semellantes. Do mesmo xeito, pódese traballar con eles a idea de que unha convivencia adecuada implica non

prexulgar a ninguén.

O dominio das matemáticas pode axudar os estudantes a facer acordos máis xustos e darlles ferramentas racionais para explicar aos demais estas

decisións, mellorando así a convivencia no seu entorno.

Educación multicultural. O desenvolvemento das matemáticas ocorreu ao longo da historia con contribucións de moitas culturas diferentes. Os

estudantes poden aproveitar este feito para concienciarse da importancia de ter en conta os logros e puntos de vista de outros pobos.

Educación para Europa. O desenvolvemento de moitas áreas das matemáticas deuse, sobre todo en Europa, por parte de matemáticos de

diferentes países e épocas. Ese espírito de cooperación europea é o que deben aproveitar os estudantes para entender mellor o proceso de

construción europea.

Os estudantes terán unha idea mellor de Europa, como funciona e para que serve, estudando e traballando con diferentes estatísticas.

Educación para previr a violencia. É importante que os estudantes entendan o grave problema que supón a violencia na nosa sociedade. Unha

forma de traballar sobre iso pode ser o estudo de distintas estatísticas.

Educación sexual e afectiva. Pódense aproveitar as múltiples estatísticas que existen sobre estes temas para que os estudantes traballen con eles,

á vez que se conciencian da importancia de tratar estas cuestións dende un punto de vista serio.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Entre as posibles actividades complementarias e extraescolares, sinálanse:

- Actividades e xogos así como actividades interactivas e animacións que se atopan en distintas páxinas web como por exemplo www.anayadigital.

como, www.descartes.mec.es ou www.ematemáticas.net, nas que se propoñen lecturas e actividades relacionadas cos contidos vistos nas clases,

ou xogos do tipo "Cadrados máxicos", "Dominó" , "Tangram", etc.

- Ler libros ou revistas sobre curiosidades, pasatempos ou xogos matemáticos como por exemplo, "Pasatiempos y juegos en la clase de

matemáticas" (de Ana García Azcárate), "El hombre anumérico. El analfabetismo matemático y sus consecuencias" (de J. Allen Paulos), "Cajón de

sastre matemático" (de Mariano Mataix Lorda) ou "Problemas y experimentos recreativos" (de Y. I. Perelman).

- Realizar algunha biografía breve dalgunha persoa relevante na historia das matemáticas, a partir de información obtida en Internet, nos medios de

comunicación, no libro do estudante, en textos da biblioteca do Instituto, etc.

- Por grupos, inventar problemas e resolvelos aplicando os contidos vistos nas clases. Elaborar un traballo estatístico sobre un tema de interese (as

notas en clase por materias, a estatura dos estudantes da clase, as bebidas máis consumidas polos xoves, etc.)

- As matemáticas na prensa. Buscar en diferentes medios informativos artigos nos que aparecen contidos matemáticos tales como, por exemplo,

gráficas funcionais ou gráficas estatísticas e clasificalas por temas, por tipo de gráfica, por tipo de variables, etc.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

- As matemáticas na vida cotiá: Pedir aos estudantes que, durante uns días, se fixen nos obxectos do seu entorno e anoten exemplos de figuras

xeométricas vistas nas clases, liñas paralelas ou perpendiculares, simetrías, etc. Coller un mapa e, despois de observar a súa escala, calcular a

distancia entre dous puntos elixidos; situar nel uns eixos cartesianos e localizar neles algúns lugares emblemáticos ou destacados. Anotar

situacións ou problemas da vida cotiá que teñen unha análise ou solución matemática.

- Visitas pedagóxicas como á Casa das Ciencias e ó Museo do Home de A Coruña.
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