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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

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

▪ CCIB1.1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica o seu contido.

▪ 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  tecnolóxico  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.

▪ B2.2. Coñecer os feitos históricos e as teorías
que xurdiron ao longo da historia sobre a orixe
do  Universo,  e  en  particular  a  teoría  do  Big
Bang.

▪ CCIB2.2.1. Recoñece a teoría do Big Bang como explicación á orixe do Universo.

▪ B2.3.  Describir  a  organización  do  Universo  e
como se agrupan as estrelas e pos planetas.

▪ CCIB2.3.1.  Establece  a  organización  do  Universo  coñecido,  e  sitúa  nel  o  sistema
solar.

▪ CCIB2.3.3.  Xustifica  a  existencia  da  materia  escura  para  explicar  a  estrutura  do
Universo.

▪ B2.4.  Sinalar  que  observacións  poñen  de
manifesto a existencia dun burato negro, e cales
son as súas características.

▪ CCIB2.4.1. Argumenta a existencia dos buratos negros e describe as súas principais
características.

▪ B2.5.  Distinguir  as  fases  da  evolución  das
estrelas  e  relacionalas  coa  xénese  de
elementos.

▪ CCIB2.5.1. Coñece as fases da evolución estelar e describe en cal delas atopar o noso
Sol.

▪ B2.7. Indicar as condicións para a vida noutros
planetas.

▪ CCIB2.7.1. Indica as condicións que debe cumprir un planeta para que poida albergar
vida.

▪ B4.1. Recoñecer que a saúde non é soamente a
ausencia de afeccións ou doenzas.

▪ CCIB4.1.1. Comprende a definición da saúde que dá a Organización Mundial da Saúde
(OMS).*

▪ B4.2.  Diferenciar  os  tipos  de  doenzas  máis
frecuentes,  identificando  algúns  indicadores,
causas e tratamentos máis comúns, e valorar e
describir a importancia do uso responsable dos
medicamentos.

▪ CCIB4.2.1. Determina o carácter infeccioso dunha doenza atendendo ás súas causas e aos
seus efectos. *

▪ CCIB4.2.2.  Describe  as  características  dos  microorganismos  causantes  de  doenzas
infectocontaxiosas.*

▪ CCIB4.2.4.  Identifica  os  mecanismos  de  defensa  que  posúe  o  organismo  humano,  e
xustifica a súa función.*

▪ B4.3. Estudar a explicación e o tratamento da
doenza que se fixo ao longo da historia.

▪ CCIB4.3.1.  Identifica  os  feitos  históricos  máis  salientables  no  avance  da  prevención,  a
detección e o tratamento das doenzas. 

▪ CCIB4.3.2. Recoñece a importancia que a descuberta da penicilina tivo na loita contra as
infeccións  bacterianas,  a  súa  repercusión  social  e  o  perigo  de  crear  resistencias  aos
fármacos.*

▪ CCIB4.3.3. Explica como actúa unha vacina e xustifica a importancia da vacinación como
medio de inmunización masiva ante determinadas doenzas.*

* Estándares que fan referencia á materia de ampliación do terceiro trimestre.

id=14

IES Lamas de Castelo – Carnota
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

3

Programación didáctica Curso académico 2019/20

4º de ESO: Cultura Científica

Departamento de Física e Química



2. Avaliación e cualificación.

2.1. Procedementos e instrumentos de avaliación

Utilizaranse os seguintes: 

Procedementos Instrumentos

 Probas obxectivas  Probas escritas

 Revisión de tarefas  Proxectos individuias ou colectivos

 Observación  directa  do  traballo  do
alumnado na aula.

 Debates e intervencións.

 Traballo diario do alumnado na aula recollido polo docente mediante rexistro anecdótico.

 Revisión  de  tarefas  e  seguimento  do
alumnado.

 Tarefas desenvoltas na casa entregadas en tempo e forma.*

 Rexistro do seguimento do alumnado e das intervencións nas plataformas utilizadas.*

* Procedementos e instrumentos de avaliación utilizados durante a actividade lectiva non presencial do
terceiro trimestre.

2.2. Criterios para a cualificación final

A cualificación final calcularase realizando a media aritmética das notas da 1ª e 2ª avaliación, de maneira
que o traballo que se realice durante o terceiro trimestre só suporá unha mellora desta media nunha contía
máxima de ata 2 puntos.

Este máximo de 2 puntos será obtido de aplicar o 20% a calificación obtida das tarefas realizadas polo
alumnado durante o terceiro trimestre, sempre que sexan entregadas en tempo e forma. 

Para superar a materia a cualificación final ha de ser igual ou superior a 5. 

2.3. Proba extraordinaria de setembro

Non procede xa que todo o alumnado supera a materia na avaliación ordinaria.
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3. Alumnado coa materia pendente

Non procede xa que non hai alumnado coa materia de Cultura Científica de 4º ESO pendente.
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4. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre.

4.1. Metodoloxía

Dende o departamento decidiuse continuar co desenvolvemento da Programación Didáctica atendendo
aos criterios e estándares de aprendizaxe imprescindibles que se marcaron cun asterisco (*) na táboa da
sección 1 deste documento para así favorecer o progreso na aprendizaxe do noso alumnado de cara ao
próximo curso.  Esta  decisión  non  impide  que  se  poidan  realizar  actividades de  reforzo  para  algunhas
aprendizaxes que se consideren necesarias.

4.2. Actividades

O  esquema  de  traballo  será  semanal,  onde  se  lle  proporá  ao  alumnado  unha  tarefa  e  se  fará  un
seguimento semanal ou cada 10 días da mesma, debido a que se trata de tarefas individuais bastante
extensas.

O prazo para o envío das tarefas sempre se axusta á dimensión da mesma.

En  canto  a  temporalización  respétanse  os  días  nos  que  se  tiñan  as  sesións  lectivas  de  maneira
presencial. Aínda que o esquema mencionado é o máis habitual, pode verse alterado cando o alumnado
precisa  de  máis  tempo  ou  debido  a  problemas  técnicos  que  poidan  xurdirlle  á  docente  ou  ao  propio
alumnado.

O alumnado pode comunicarse coa profesora a  través da aula  virtual  ou do correo electrónico para
solucionar dúbidas ou problemas durante toda a semana.

4.3. Materiais e recursos

– Aula virtual.

– Vídeos.

– Artigos da rede.
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5. Información e publicidade

A dirección do centro publicará na páxina web todas as modificacións das programacións realizadas polos
departamentos antes do 18 de maio nun lugar accesible.

O alumnado será informado das modificacións recollidas neste documento polas vías de comunicación
habitual: aula virtual e correo electrónico.

Para todo o que non está recollido de maneira expresa neste documento seguirase tendo en conta a
Programación Didáctica do Departamento de Física e Química para o actual curso académico.
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Carnota, 7 de maio de 2020

A xefa do Departamento de Física e Química

Susana Rúa Fernández
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