
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educat i va para o  

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Aut ónoma de  
Galicia.  
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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

• A comunicación en ciencia e tecnoloxía. O artigo científico.. 
Fontes de divulgación científica. Elaboración e presentación de 
informes utilizando distintos medios. 

• Ciencia, tecnoloxía e sociedade, perspectiva histórica 

• Orixe e formación da Terra: deriva continental e tectónica de 
placas. 

• Orixe  e formación da Terra. 

• Capas da Terra 

• Estrutura interna da Terra: métodos para coñecela (directos e 
indirectos). Estudo das ondas S, ondas P. 

• Placas da Terra. Deriva continental: evidencias. 

• Vulcanismo e terremotos: predición e prevención.  

• Orixe da vida na Terra: xeraxcíón espontánea, orixe química 

(experimento de Stanley Miller), orixe extraterrestre. 

• Do fixismo ao evolucionismo. Evolución do ser humano. 

Evolución a debate: teorías científicas  e pseudocientíficas sobre 
a evolución. Evolución do ser humano. 

• Teorías preevolutivas (fixismo, catastrofismo). 

• Teorías evolutivas (Lamark, Darwin, Neodarwinismo, Teoría 

do equilibrio puntuado). 

• Evidencias da evolución. 

• O proceso evolutivo humano.   

• Busca información sobre temas científicos nos que : 

➢ Analiza e valora con sentido crítico a información. 

➢ Analiza  as consecuencias sociais da temática tratada. 

➢ Presenta a información en diversos soportes. 

➢ Defende en público as súas conclusións 

• Analiza o papel da investigación científica, e a súa importancia no 
desenvolvemento da sociedade ao longo da historia.   

•  Indica as capas da Terra e explica a importancia das ondas sísmicas para 

estudar o interior da Terra. 

• Comprende o concepto de placa litosférica e explica os tipos de relacións 

entre elas. 

• Comprende as probas que confirman a teoría da tectónica de placas. 

• Relaciona a orixe dos terremotos e volcáns coas placas litosféricas e sabe 
identificar nun planisferio as distintas relacións entre elas, as zonas 

sísmicas e as volcánicas. 

• Explica medidas preditivas e preventivas para o vulcanismo e terremotos. 

• Coñece as diferentes teorías sobre a orixe da vida, achegando datos sobre 
as consideracións que se fan actualmente do problema. 

• Describe o experimento de Miller e Urey e comenta a súa importancia para 
dilucidar a orixe da vida. 

• Enumera as primeiras teorías sobre a orixe da vida e explica a importancia 
do experimento de Pasteur para a teoría da xeración espontánea. 

• Indica en que consisten as teorías fixistas e as teorías evolucionistas. 

• Enumera e explica as probas da evolución. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 9 CENTRO: IES ISIDRO PARGA PONDAL 

CURSO: 1º BACHARELATO 
MATERIA: CUCI 

 

 

 

• Evolución histórica na investigación médica e farmacéutica 

➢ Historia da medicina.. 

• Últimos avances en medicina 

➢ A diagnose de enfermidades. 

➢ Tratamento de enfermidades: fármacos e 

medicamentos. 

➢ Tratamento de enfermidades: cirurxía. 

➢ Os transplantes 

➢ biomateriais ou materiais biocompatibles 

• Valoración crítica relacionada coa medicina. Uso responsable dos 
medicamentos. 

➢ As medicinas alternativas. 

• A medicina nos países en vías de DESENVOLVEMENTO   

• Revolución xenética. Xenoma humano. Tecnoloxía do ADN 
recombinante e enxeñería xenética. Aplicacións.. 

➢ Leis de Mendel. 

➢ Estrutura do ADN. (modelo de Watson e Crick) 

➢ Para que serven os xenes?. Dogma central da bioloxía 

molecular. 

➢ Xenoma humano, xenómica, proteómica, epixenética. 

➢ Herdanza. 

➢ Enxeñería xenética: aplicacións das técnicas de enxeñería 
xenética. 

➢ Biotecnoloxía: aplicacións 

 

• Sintetiza as ideas evolucionistas de Lamarck e os argumentos sobre os que 

se sustenta a teoría darwiniana da evolución, desenvolve o concepto de 
selección natural e enumera as súas fases. 

• Explica en que consiste a teoría sintética da evolución e a dos equilibrios 

interrompidos. 

• Describe as circunstancias e as transformacións que levaron á adquisición 
do bipedismo, e a súa importancia evolutiva. 

• Explica o proceso de humanización, e indica os trazos que definen os 
humanos actuais.     

• Define o concepto de saúde, os factores que a determinan e o concepto de 
factor de risco. 

• Coñece e comenta a importancia da saúde pública e da medicina 
preventiva. 

• Coñece os métodos de diagnóstico e tratamento de doenzas. 

• Coñece a existencia de medicina alternativa e valora o seu fundamento 
científico e os riscos que leva consigo. 

• É consciente da importancia do uso racional dos medicamentos. 

• Coñece que é un transplante e valora a importancia de practicar a doazón 

de órganos. 

• Analiza a importancia da investigación médica e farmacéutica e a 

necesidade duns condicionamentos éticos. 

• Comenta as características das patentes, dos medicamentos e a súa 

relación cos xenéricos. 

• Coñece o  problema da sanidade nos países de baixo desenvolvemento e 

das dificultades dos tratamentos médicos neles.    

• Coñece concepto de xenética e os termos máis habituais que se usan nesta 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 9 CENTRO: IES ISIDRO PARGA PONDAL 

CURSO: 1º BACHARELATO 
MATERIA: CUCI 

 

 

 

• Técnicas de reprodución asistida: implicacións éticas e sociais 

• Células nai e clonación: aplicacións e perspectivas de futuro. 

• Xenética e sociedade. Bioética 

• Riscos da biotecnoloxía.    

• Orixe, evolución e analise comparativa dos equipamentos 
informáticos. 

• Incorporación da tecnoloxía dixital a vida cotiá: A tecnoloxía 
dixital e o tratamento dixital: 

• Comparación de gráficos que mostran un sinal de televisión 
analóxica e outro dixital. 

•  Elaboración de esquemas que explican como é o tratamento 
dixital da imaxe. 

• Análise das vantaxes do tratamento dixital da información e da 
imaxe 

• Características e especificacións de equipamentos. Análise 
comparativa desde o punto de vista do/a usuario/a. 

• Vantaxes e inconvenientes da evolución tecnolóxica. 
Consumismo asociado ás novas tecnoloxías. 

• Internet na vida cotiá. Beneficios e problemas asociados ao uso 
de internet.    

 

 

 

ciencia. 

• Coñece a evolución histórica do descubrimentos no campo da xenética 

dende Mendel ata a actualidade. 

• Define a herdanza biolóxica e enunciar as leis de Mendel.       

• Sintetiza as características da molécula de ADN 

• Resume e esquematiza o dogma central da bioloxía molecular. 

• Define ADN recombinante e organismos transxénicos. 

• Enumera as aplicacións da enxeñaría xenética. 

• Explica a finalidade do Proxecto Xenoma Humano. 

• Indica e resume os procedementos de reprodución asistida. 

• Sinala os tipos de clonación e enumera e exemplifica as aplicacións da 

clonación. 

• Define o concepto de bioética e comentar a existencia da normativa ao 

respecto en España.      

• Relaciona os conceptos de aldea global e sociedade da información. 

• Resume como se almacenou e tratou a información ao longo da historia. 

• Coñece os distintos formatos nos que se almacena a información: disco 

duro, discos ópticos, memorias e valora as súas vantaxes e inconvenientes.  

• Sinala en que consiste o tratamento dixital da información. 

• Define sociedade da información e cita os seus compoñentes.     

• Comentar as tecnoloxías utilizadas na sociedade da información. 

• Valorar a importancia de asegurar a protección de datos, apreciar o perigo 
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do mal uso e actuar responsablemente. 

• Comentar como influíu na sociedade o uso da telefonía móbil, o GPS ou os 
GLONASS. 

• Coñecer a infraestrutura básica que require o uso da telefonía móbil. 

• Define internet e valorar a súa importancia no mundo actual así como os 
problemas aos que se enfronta e as solucións que se barallan. 

• Xustificar o uso das redes sociais . 

• Coñecer os delitos informáticos máis habituais. 

• Xustificar a necesidade de protexer os datos: uso de contrasinais, 
encriptación. 
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2.  Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Ata o día 12 de marzo :   
• Observación directa do traballo diario. 
• Análise e valoración de tarefas especialmente 

         creadas para a avaliación.. 
• Valoración cuantitativa do avance individual 
      (cualificacións). 
• Valoración cualitativa do avance individual 

             (anotacións e puntualizacións). 
  A partir do día 12 de marzo :  

• Envío, vía online,  de distintas actividades (de reforzo e de 

ampliación). O alumnado pode enviar de novo as actividades 
resoltas o/a profesor/a para a súa corrección e aclaración de 
dúbidas. 

Cabe destacar que estas actividades online solo puntuarán 

positivamente, pero nunca de forma negativa. 

Instrumentos: 
Ata o día 12 de marzo: 

• Elemento de diagnóstico: rúbrica do tema. 

• Avaliación de contidos, proba correspondente ao tema. 

• Avaliación por competencias:  proba correspondente ao tema. 

• Proxectos grupais. 
A partir do día 12 de marzo : 

• Propostas de exercicios (de reforzo e de ampliación), vía online, que 
o alumnado pode enviar resoltas ao  profesor/a para a súa 

corrección e aclaración de dúbidas. Cabe destacar que estas 
actividades online solo    puntuarán positivamente, pero nunca de 
forma negativa. 

Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias 
imprescindibles nos dous primeiros trimestres, proporánselle actividades, 
vía online, que lle axude a adquirilas e a superar a materia ,   estas 
actividades online solo    puntuarán positivamente, pero nunca de forma 

negativa. 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

1.- Para calcular a cualificación final terase en conta :   

• As notas obtidas antes do día 12 de marzo: calcularase a nota media 
entre as notas da primeira e da segunda avaliación, ou das respectivas 
recuperacións, realizadas antes do día 12 de marzo, 

independentemente da nota obtida en cada unha das notas parciais.   

• O traballo online presentado, este traballo online  solo    puntuará 
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positivamente, pero nunca de forma negativa.  

O traballo online puntuarase, en función de como estea realizado,  
se se presenta a totalidade do traballo online proposto, ata unha 
puntuación máxima de 1,5 puntos. 

• A puntuación do traballo online sumarase a nota media das dúas 
primeiras avaliacións ou das respectivas recuperacións. 

 
 2.- Se o/a alumno/a non ten superadas as dúas primeiras avaliacións ou as     

súas respectivas recuperacións: a avaliación positiva do traballo online 
levará a superación da materia cun 5, sempre que o/a alumno/a presente  
polo menos un 75% do traballo online proposto. 

 
3.-  Das dúas situacións anteriores , aplicarase a máis beneficiosa para o/a 
alumno/a. 

 
4.- Os criterios anteriores poderán ser modificados, dependendo das 
instrucións de finais de curso da Consellería de Educación. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Na proba extraordinaria de setembro realizarase unha proba, tendo en 

conta os mínimos esixibles no curso 2.019-2.020, e a nota acadada polo/a 
alumno/a en dita proba será a que figure na convocatoria extraordinaria 
de setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: non hai alumnos coa materia pendente. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: non hai alumnos coa 
materia pendente. 

 

Criterios de cualificación:  non hai alumnos coa materia pendente. 
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3.  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ci ón, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliaci ón)  

Actividades  
Realización, vía online, de boletíns de exercicios de repaso,  de 
reforzo , de recuperación e de ampliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Alumnado con conectividade :  

• Realización, vía online, de boletíns de exercicios de repaso,  
de reforzo , de recuperación e de ampliación. 

• Resolución de dúbidas, online. 
Alumnado sin conectividade: 

• Non puderon realizar as actividades propostas. 
 

Materiais e recursos 

Ordenador , conexión a internet, teléfono móbil ( utilizando internet 
do móbil), páxina web do centro, moodle, aula virtual, foros da aula 

virtual, webex, videoconferencia. 
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4.  Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Información a través dos/as titores/as. 
Páxina web do Centro. 
Moodle. 

Foros de aula virtual. 
Videoconferencias. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


