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Xefe	de	departamento:	Esther	Ruiz	Lineros	
Membros	do	departamento	e	distribución	horaria	
Nome	 Materias	que	imparte	 Horas	

Beatriz	Boán	Fernández	
1	Grupo	1º	ESO	/		1	Grupo	4º	ESO	(Matemáticas	Académicas/	

1	Grupo	1º	Bacharelato	(Matemáticas	Aplicadas	ás	CCSS-	diúrno)/	
Métodos	Estatísticos	e	Numéricos/2	Reforzos	de	1º	

17	horas	

Susana	Guerreiro	Paz	 3	Grupos	3º	ESO	(Matemáticas	Académicas	/	1	Grupo	1º	Bacharelato	
(Matemáticas	I	diúrno)	 16	horas	

Lidia	Margarita	López-Ron	
Martínez	 1	Grupo	2º	Bacharelato	(Matemáticas	Aplicadas	ás	CCSS-	diúrno)	 4	horas	

Marina	Pardal	Varela	 1	Grupo	2º	Bacharelato	(Matemáticas	II-diúrno)	 4	horas	

Esther	Virtudes	Ruíz	Lineros	 2	Grupos	4º	ESO	(Matemáticas	Académicas)/	1	Grupos	1º	ESO/		
2	Reforzo	de	2º/	1	Reforzo	de	1º	 16	horas	

Cristina	Cuñarro		 1Grupo	/	4º	ESO	(Matemáticas	Aplicadas)/1	Grupo	3º	ESO	(Matemáticas	
Aplicadas)/	2	Grupos	de	1ª	ESO	 18	horas	

Margarita	Collazo	Miguez	 1	Grupo	2º	ESO	(PMAR)/	2	Grupos		2º	ESO	 18	horas	

Jorge	Suárez	Fernández	
	

ESA	/	1	Grupo	de	1º	Bacharelato	(Matemáticas	Aplicadas	ás	CCSS	
Nocturno)	/		

2	Grupos	2º	Bacharelato	(Matemáticas	II	e	Matemáticas	Aplicadas	ás	CCSS	
Nocturno)	

20	horas	

Mª	del	Carmen	González	
Failde	 2	Grupos	2º	ESO		 10	horas	



 

 
2.  INTRODUCCIÓN, CONTEXTUALIZACIÓN E LEXISLACIÓN 
      
    2.1  INTRODUCCIÓN 
 

     A educación para as persoas adultas ten como finalidade ofrecer aos cidadáns/cidadanas a posibilidade de adquirir, actualizar, completar ou ampliar os coñecementos e aptitudes  
tanto para o seu desenvolvemento persoal como profesional.  O ámbito científico tecnolóxico contribúe fortemente a conseguilo. Neste ámbito intégranse todos os elementos de 
educación secundaria obrigatoria relacionados coas materias de Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química, Matemáticas, Tecnoloxía e Tecnoloxías da Información, así como aspectos 
relacionados coa saúde e co medio natural da  materia de Educación Física 
     
   Todos estes aspectos pretenden conformar unha proposta curricular coherente e integradora que lle achegue á formación das persoas adultas un coñecemento axeitado do mundo 
actual, coa finalidade da súa inserción activa e responsable na sociedade. 

 
   O ámbito científico-tecnolóxico, polo seu aspecto instrumental e formal, polos contidos que aborda e polos obxectivos que persegue, posúe potencialidades educativas que contribúen 
activamente á formación das persoas adultas. O tratamento globalizado das materias integradas no ámbito procura presentar o coñecemento científico como un conxunto en que cada 
materia contribúe desde a súa perspectiva, e seguindo un fío condutor, á formación das persoas adultas. 

 
   As ciencias, cun conxunto amplo de coñecementos, teñen en común un determinado xeito de representar e interpretar a realidade. Parten da necesidade de resolver un problema 
práctico e apóianse na súa capacidade para tratar, explicar, describir, predicir, establecer modelos, xeneralizar e construír situacións reais, así como dar consistencia e rigor aos 
coñecementos, para axudar a interpretar o mundo que nos rodea. 

 
  No mundo actual temos problemas globais e locais que nos afectan na vida diaria, como a destrución da capa de ozono, a deforestación, a contaminación ambiental e o esgotamento 
dos recursos, que son explicados polas ciencias da natureza. Estas axúdannos a mellorar a saúde individual e social, e son parte esencial da formación que unha persoa en idade adulta 
debe posuír. 

 
   A formación básica que a unha persoa adulta lle cómpre para a súa incorporación ao mundo laboral ou ao sistema educativo debe ter en conta a importancia e a presenza da 
tecnoloxía na actualidade, tanto nos obxectos e nos procesos tecnolóxicos como nas tecnoloxías da información e da comunicación. Isto fai que a tecnoloxía como materia de estudo, 
integrada no ámbito científico-tecnolóxico, sexa un instrumento básico na formación da cidadanía, ao tratar de facilitar a comprensión dos obxectos técnicos, a súa utilización e a súa 
manipulación. Na actualidade, a ciencia e a tecnoloxía avanzan rápida e conxuntamente, e son unha medida do desenvolvemento económico dos países industrializados. 

 
   Os coñecementos tecnolóxicos e científicos foron protagonistas do desenvolvemento social e económico do século pasado e, na actualidade, ademais da súa repercusión directa 
sobre a calidade de vida da poboación, contribúen a facer individuos máis racionais, críticos e libres. Asuntos de enorme transcendencia actual, como o uso terapéutico de células 
troncais ou embrionarias, a clonación, a utilización de produtos transxénicos, a interrupción do embarazo, os puntos a favor e en contra das fontes de enerxía que usamos actualmente e 
das que se están a desenvolver, a explotación dos recursos naturais, o desenvolvemento sustentable, a xestión de residuos, o cambio climático, etc., precisan un debate social serio e 
rigoroso, non dogmático, non sometido ás presións de determinados medios de comunicación nin de grupos políticos, económicos nin relixiosos, e iso só é posible nunha sociedade 
informada cientificamente e capacitada para asimilar novos achados e novas propostas científicas. Por todo isto, a formación das persoas adultas debe concibir o saber que achega o 
ámbito científico-tecnolóxico como un obxecto social e educativo de primeira necesidade; debe dotar ná poboación adulta das aptitudes necesarias para recoñecer e resolver os 
problemas a que se enfronta, pondo a énfase nas capacidades para resolver problemas e non no contido. Cómpre, xa que logo, que a cidadanía posúa unha formación técnico-científica 
básica, tendo en conta os beneficios persoais e sociais que achega. 

 
   Xunto coa función formativa das ciencias, teremos en conta que o estudo das materias do ámbito científico-tecnolóxico ten unha clara finalidade instrumental no mundo de hoxe. Os 
coñecementos que proporciona para comprendermos mensaxes dos medios de comunicación, para analizarmos o ámbito do consumo e da economía persoal e tomarmos decisións ao 
respecto, para realizarmos medidas e estimacións, para sermos conscientes da deterioración ambiental e coñecermos xeitos de actuar para conseguir un desenvolvemento sustentable 
son fundamentais para nós, e tamén para as xeracións futuras. 

 
   Desde outro punto de vista, a promoción da saúde e da calidade de vida proporciónanlle ao individuo un equilibrio psíquico e físico que contribúe ás prácticas saudables para o tempo 
de lecer e a mellora persoal. 

 



 

   Na educación das persoas adultas, o currículo do ámbito científico-tecnolóxico debe ter en conta o saber de que parte o alumnado, todo un conxunto de experiencias e de 
coñecementos adquiridos ao longo da súa traxectoria vital, na situación familiar, na experiencia laboral e noutros ámbitos, así como o grao de madureza que presenta.      Deberá ter 
tamén en conta as necesidades de inserción no mundo laboral e a capacitación que lle permita acceder aos seguintes niveis do sistema educativo, que lle posibilite mellorar a súa 
cualificación persoal, social e cultural. Todo isto supón un desafío á hora de deseñar o currículo do ámbito. 
 
 2.2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
     O IES Laxeiro é un centro situado en Lalín, capital da Comarca do Deza no centro de Galicia. O alumnado da ESO pertence en máis dun 60% á zona rural. O centro está situado 
no medio da vila e é o máis antigo de toda a Comarca, no ano 2004 cumpriu 50 anos dedicado á ensinanza. Debido ao gran número de ensinanzas que se imparten no centro (ESO, 
PEMAR, FP Básica, Bacharelatos, Ciclos, ESA, Bacharelato nocturno) 
      
    Na Educación Secundaria para adultos esta mesturado alumnado que provén da ESO, con alumnado que xa fai anos deixou os estudos e que agorase reincorpora para completar os 
seus estudo, o que fai que en moitas ocasións os puntos de partida son moi diferentes. Neste centro unicamente se imparten os MÓDULOS III e IV da ESA. 
 
 2.3. LEXISLACIÓN  
 

• Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio. A Lei dedica o capítulo IX do seu título I á educación das persoas adultas. 
• Decreto 133/2007, do 5 de xullo. 
• Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se regula a educación básica para as persoas adultas e se establece o seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia.   
• Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 
• Orde do 20 de marzo do 2018 pola que se regula a educación básica para as persoas adultas e se establece o seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia.   

 
3. CONTRIBUCIÓN DO ÁMBITO  CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
   Polo xeito de organizar os contidos, polas habilidades que transmite e polas destrezas que ensina, o ámbito cientifíco-tecnolóxico contribúe de xeito eficaz ao desenvolvemento das 
competencias en comunicación lingüística, á competencia matemática, ao tratamento da información e á competencia dixital, á competencia para aprender a aprender, e á autonomía e 
iniciativa persoal, pero cómpre non esquecermos que a posibilidade de argumentar coherentemente que permite un razoamento ben estruturado contribúe ao desenvolvemento da 
competencia social e cidadá. Queda, por último, a competencia cultural e artística a que contribúe o ámbito coa creatividade das ideas e das experiencias de investigación científica. 
 
  Competencia en comunicación lingüística. O ámbito cientifíco-tecnolóxico contribúe á competencia en comunicación lingüística do seguinte xeito: 

- Co uso da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, de interpretación e de comprensión do coñecemento científico. 
- Coa adquisición e o uso de vocabulario específico, co uso da linguaxe formal das matemáticas, das ciencias e das tecnoloxías, e as súas características: rigor, concreción e 

exactitude. 
- Estimulando a lectura comprensiva de textos científicos e os enunciados dos problemas. 
- Co desenvolvemento do razoamento, co debate das ideas e co contraste das hipóteses perante diversos sucesos. 
- Co desenvolvemento, o uso e a comprensión das linguaxes asociadas ás tecnoloxías da información e da comunicación. 

 
  Competencia matemática. A contribución do ámbito cientifíco-tecnolóxico á competencia matemática conséguese mediante: 

- A adquisición de modelos e de procedementos matemáticos para interpretar feitos, e para representar fenómenos e problemas tecnolóxicos e científicos. 
- A definición, o planeamento e a resolución de problemas científicos e tecnolóxicos mediante procedementos matemáticos. 
- Coñecemento e a utilización de ferramentas matemáticas como gráficas, táboas, estatísticas, fórmulas, e comunicación dos resultados relacionados co medio natural, coa 

actividade física, coa economía e coa saúde das persoas. 
- A utilización do rigor, a concreción e a exactitude da linguaxe matemática nas argumentacións propias e na refutación de feitos. 
- A utilización con sentido crítico das novas tecnoloxías da información e da comunicación nos cálculos e na representación dos resultados. 

 
  Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico. O ámbito cientifíco-tecnolóxico contribúe así á competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico: 

- Coa valoración crítica dos avances científicos e tecnolóxicos no mundo actual e a súa repercusión na vida das persoas. 



 

- Coa valoración e o uso da metodoloxía científica: saber definir problemas, formular hipóteses, elaborar estratexias de resolución, analizar resultados e comunicalos. 
- Coa procura de solucións para avanzar cara a un desenvolvemento sustentable e coa formación axeitada para a toma de decisións en cuestións da actualidade social e científica. 
- Co coñecemento e o coidado do propio corpo, coñecendo a relación entre os hábitos de vida e a saúde. 
- Coñecendo e valorando as implicacións da actividade humana no medio. 

 
  Competencia de tratamento da información e competencia dixital. O ámbito cientifíco-tecnolóxico contribúe ao tratamento da información e competencia dixital desta maneira: 

- Co desenvolvemento da capacidade de procurar, obter e tratar a información dun xeito sistemático. 
- Coa utilización de linguaxes como a natural, a numérica, a gráfica e a xeométrica no tratamento da información. 
- Co uso como medio de traballo das novas tecnoloxías (calculadoras, computadores, internet, programas informáticos, etc.), que permiten representar gráficas, facer táboas e 

procesar textos. 
 
  Competencia social e cidadá. O ámbito cientifíco-tecnolóxico contribúe deste xeito á competencia social e cidadá: 

- Coa valoración da opinión, a argumentación e a elaboración de conclusións baseadas en probas contrastables. 
- Coa consideración da formación científica e tecnolóxica básicas como unha dimensión fundamental da cultura. 
- Coñecendo e aceptando o funcionamento do propio corpo, respectando as diferenzas entre persoas e superando os estereotipos de sexo e de raza. 
- Coa mellora das relacións, da inclusión social e do desenvolvemento socioafectivo en xeral. 
- Coa valoración da importancia social da natureza como un ben para preservar de cara ao futuro. 

 
  Competencia cultural e artística. A contribución do ámbito á competencia cultural e artística conséguese: 

- Coa apreciación da importancia da expresión creativa de ideas e experiencias na investigación científica, utilizando diferentes formas de comunicación: verbal, numérica, gráfica, 
estatística, etc. 

- Coa valoración da dimensión creativa e orixinal dos avances matemáticos, científicos e tecnolóxicos, e da súa contribución ao patrimonio cultural da humanidade. 
- Coa comprensión ou o rexeitamento de crenzas, tradicións ou experiencias, desde unha perspectiva científica. 
- Coa valoración da importancia histórica das interaccións entre a arte e a ciencia. 

 
Competencia para aprender a aprender. O ámbito cientifíco-tecnolóxico contribúe á competencia para aprender a aprender do seguinte modo: 

- Co desenvolvemento da capacidade de iniciar, continuar, organizar e regular a propia aprendizaxe, co fin de adquirir e asimilar novos coñecementos e novas destrezas. 
- Coa potenciación de hábitos e actitudes positivas ante o traballo individual e colectivo, favorecendo a concentración e a realización de tarefas, e a perseveranza na procura de 

solucións. 
- Co coñecemento e o uso de ferramentas e de procedementos que favorezan unha maior autonomía persoal e axuden á integración laboral e social. 

 
Competencia de autonomía e iniciativa persoal. O ámbito cientifíco-tecnolóxico contribúe deste xeito á autonomía e á iniciativa persoal: 

- Coa potenciación do espírito critico e da autonomía intelectual e moral para se enfrontar a problemas abertos, participando na construción de solucións e obtendo satisfacción co 
coñecemento científico e tecnolóxico. 

- Co desenvolvemento do coñecemento, as posibilidades e as limitacións do corpo humano, tanto no ámbito persoal como na actividade física e deportiva, nos hábitos de saúde e 
hixiene e no mundo laboral. 

- Coa mellora nos procesos de toma de decisións e a potenciación do espírito emprendedor mediante o cálculo de riscos, a anticipación de consecuencias e a asunción de 
responsabilidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. OBXECTIVOS XERAIS  
 
 

a) Formarse unha imaxe adecuada de si mesmos, das súas   características e posibilidades , valorando a súa experiencia, o esforzo e a superación das dificultades. 
b) Mostrar actitudes tolerantes e solidarias, valorando as situacións en que se deben realizar proxectos comúns e rexeitando todo tipo de discriminacións debidas á raza, ao 

sexo, á clase social, as crenzas e a outras características individuais, sociais e culturais. 
c) Analizar os mecanismos e valores que rexen o funcionamento das sociedades, en especial os relativos aos dereitos e deberes dos cidadáns, elaborar xuízos e criterios 

persoais, con liberdade de pensamento e iniciativa. 
d) Valorar criticamente as crenzas, actitudes e valores básicos da nosa tradición e patrimonio e doutros existentes, discernindo a súa validez. 
e) Desenvolver e consolidar hábitos  de estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das  tarefas de aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 
f) Desenvolver e consolidar o espirito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.  
g) Comprender e producir mensaxes orais e escritas con propiedade, autonomía e creatividade,autonomía e creatividade nas linguas galega e castelá e nunha lingua 

estranxeira, utilizándoas para a participación activa e plena na sociedade. 
h) Interpretar e producir con propiedade  , autonomía e creatividade mensaxes que utilicen códigos artísticos, científicos e técnicos, co fin de enriquecer as súas posibilidades de 

comunicación tanto no ámbito cultural como laboral. 
i) Obter e seleccionar información utilizando as diferentes fontes nas que esta se atopa, incluídas as que proporcionan as tecnoloxías da información e da comunicación, tratala 

de forma autónoma e crítica e transmitila de maneira  organizada e intelixible. 
j) Utilizar estratexias de identificación e resolución de problemas nos diversos campos de coñecemento e  de experiencia, mediante procedementos  intuitivos e de razoamento 

lóxico, contratándoas e reflexionando sobre o proceso seguido. 
k) Analizar os mecanismos básicos que  rexen o funcionamento do medio físico, valorar as repercusións que sobre el teñen as actividades humanas e contribuír activamente a 

súa defensa, conservación e mellora como elemento determinante da calidade de vida. 
l) Coñecer e valorar o desenvolvemento científico e tecnolóxico, as súas aplicacións e a incidencia no medio físico e social. 
m) Coñecer e apreciar o patrimonio natural e cultural, especialmente o de Galicia, e contribuír activamente a súa conservación e mellora. 
n) Entender a diversidade lingüística e cultural como un dereito dos pobos e dos individuos asúa identidade, e desenvolver unha actitude de interese e respecto para o exercicio 

deste dereito, en especial no referente ao uso da lingua galega. 
o) Valorar as consecuencias dos actos e as decisións persoais na saúde individual e colectiva, e os beneficios que supoñen os hábitos saudables. 
p) Combinar a cualificación técnica e profesional adquirida cun comportamento social e coa capacidade de afrontar e solucionar problemas. 

 
5. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS/CONTIDOS/ CRITERIOS DE AVALIACIÓN/ ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE/ GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN/ COMPETENCIAS CLAVE POR 
UNIDADE DIDÁCTICA 
 
5.1. MÓDULO III 
 

5.1.1 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS/CONTIDOS/ CRITERIOS DE AVALIACIÓN/ ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE/ GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN/ COMPETENCIAS 
CLAVE POR UNIDADE DIDÁCTICA 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
   

  5.1.2.GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
 
    Para valorar o grao de consecución dos estándares utilizaremos unha rúbrica que de forma xeral será: 

• Cualificación 0-4: As destrezas que mostra o alumno no desenvolvemento do estándar son malas. Precisa axuda constante e comete incorreccións importantes. Interpreta 
resultados de forma  inadecuada. 

• Cualificación 5-6: As destrezas que mostra o alumno no desenvolvemento do estándar son aceptables. Precisa pequenas orientacións e comete algunhas  incorreccións. Interpreta 
resultados de maneira aceptable. 

• Cualificación 7-8: As destrezas que mostra o alumno no desenvolvemento do estándar son boas. Presenta autonomía á hora de desenvolver o estándar  e practicamente non 
comete incorreccións. Interpreta resultados de forma  adecuada. 

• Cualificación 9-10: As destrezas que mostra o alumno no desenvolvemento do estándar son moi boas. Presenta total autonomía e rigor non comete  incorreccións . Interpreta 
resultados de forma  inadecuada. Interpreta resultados de forma moi adecuada. 

 
 
5.1.3. TEMPORALIZACIÓN 
    O ámbito científico-tecnolóxico, tanto no Módulo III como no módulo IV impartirase de forma cuadrimestral. Tendo en conta que ambos teñen  unha carga semanal de 8 sesións, 

temos aproximadamente 120 sesións ademáis das que se adicaran aos exames. Estas sesións distribuíranse da seguinte maneira: 
 

BLOQUES NÚMERO DE SESIÓNS 
Bloque 1. Números e álxebra 25 sesións 
Bloque 2. Xeometría 15 sesións 
Bloque 3. Funcións 15 sesións 
Bloque 4. Ciencia e Tecnoloxía 

nas nosas vidas. 15 sesións 

Bloque 5. Movementos e 
Forzas 12 sesións 

Bloque 6. Enerxía I 12 sesións 
Bloque 7.  Enerxía II 12 sesións 
Bloque 8.  Os Cambios 14 sesións 

 
 

 
5.2. MODULO IV 
 
5.2.1 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS/CONTIDOS/ CRITERIOS DE AVALIACIÓN/ ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE/ GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN/ COMPETENCIAS CLAVE 
POR UNIDADE DIDÁCTICA 
 
 
 



 

 

 
 



 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 



 

 



 

 



 

 
5.2.2 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
 

    Para valorar o grao de consecución dos estándares utilizaremos unha rúbrica que de forma xeral será: 

• Cualificación 0-4: As destrezas que mostra o alumno no desenvolvemento do estándar son malas. Precisa axuda constante e comete incorreccións importantes. Interpreta 
resultados de forma  inadecuada. 

• Cualificación 5-6: As destrezas que mostra o alumno no desenvolvemento do estándar son aceptables. Precisa pequenas orientacións e comete algunhas  incorreccións. 
Interpreta resultados de maneira aceptable. 

• Cualificación 7-8: As destrezas que mostra o alumno no desenvolvemento do estándar son boas. Presenta autonomía á hora de desenvolver o estándar  e practicamente non 
comete incorreccións. Interpreta resultados de forma  adecuada. 

• Cualificación 9-10: As destrezas que mostra o alumno no desenvolvemento do estándar son moi boas. Presenta total autonomía e rigor non comete  incorreccións . Interpreta 
resultados de forma  inadecuada. Interpreta resultados de forma moi adecuada. 

 
5.2.3. TEMPORALIZACIÓN 
 
    O ámbito científico-tecnolóxico, tanto no Módulo III como no módulo IV impartirase de forma cuadrimestral. Tendo en conta que ambos teñen  unha carga semanal de 8 sesións, 
temos aproximadamente 120 sesións ademáis das que se adicaran aos exames. Estas sesións distribuíranse da seguinte maneira: 
 

BLOQUES NÚMERO DE SESIÓNS 
Bloque 1. Números e álxebra 25sesións 
Bloque 2. Xeometría 15 sesións 
Bloque 3. Funcións 25 sesións 
Bloque 4. Estatística e 
probabilidade 

15 sesións 

Bloque 5. A orixe e evolución da 
Terra e da vida. 

10 sesións 

Bloque 6. A célula, unidade 
estrutural e funcional dos seres 
vivos. 

10 sesións 

Bloque 7. As persoas e a saúde. 
Promoción da saúde 

10 sesións 

Bloque 8. Ecoloxía e medio 
ambiente. Xestión sustentable do 
planeta. 

10 sesións 

 
   
 
 
 
                        



 

 
6.METODOLOXÍA  
    
   O ensino para persoas adultas terá como finalidade a ampliación das competencias clave en relación cos contidos deste ámbito, a metodoloxía que utilizaremos basearase na 
autoaprendizaxe e tera en conta as experiencias,necesidades e intereses das persoas adultas. Tamén será flexible e aberta de modo que se poda atender  as capacidades, necesidades e 
intereses  do alumnado. 
        
   A proposta curricular do ensino de persoas adultas fai necesario un tratamento diferenciado na súa posta en práctica. O currículo do ámbito científico-tecnolóxico está condicionado 
polas características específicas do alumnado adulto ao que se dirixe, pola organización interdisciplinar e integradora do ámbito, con coñecementos procedentes de varias disciplinas. 
   As persoas adultas caracterízanse por posuíren un grao de madureza que non  ten o alumnado adolescente, e por dispor dunha ampla bagaxe de experiencias persoais e de 
coñecementos construídos ao longo da súa vida en diversos contextos: persoal, familiar, laboral e social. Aínda que inicialmente estas experiencias e estes coñecementos poidan 
representar unha vantaxe para a aprendizaxe, en moitas ocasións responden a crenzas erróneas moi asentadas no seu pensamento, polo que son difíciles de remover. Porén, unha vez 
revisados e recoñecidos os posibles erros, é máis doada a súa substitución polos novos coñecementos adquiridos e o establecemento de relacións entre eles, co que se consegue unha 
aprendizaxe significativa. 

 
   O carácter integrador, pero tamén instrumental, do ámbito científico-tecnolóxico fai posible o estudo dunha realidade sempre plural e complexa, o que facilita o tratamento dos contidos 
dun xeito globalizado, motivador e significativo. Por iso convén partir de situacións, de obxectos de estudo e de problemas próximos ao alumnado procedentes da vida cotiá, do contorno 
laboral ou do mundo natural, abordando o seu estudo dun xeito global coas estratexias e os procedementos propios das matemáticas, das ciencias e da tecnoloxía, como a resolución de 
problemas abertos ou o método de traballo por proxectos. 

 
    Tendo en conta que unha das finalidades principais da educación de persoas adultas é a formación dunha cidadanía crítica e libre, capaz de participar democraticamente na sociedade, 
resulta nomeadamente importante capacitar os alumnos e as alumnas para comprenderen cuestións científicas que lles atinxen como persoas e como cidadáns e cidadás (saúde 
individual e pública, investigación con células troncais, etc.), ou que afectan local e globalmente o planeta (incendios, cambio climático, sobreexplotación dos recursos naturais, diminución 
da biodiversidade, etc.). 
 
Principios metodolóxicos básicos sobre os que se debe basear a educación das persoas adultas no ámbito científico-tecnolóxico: 

 
o Fomentar aprendizaxes significativas e funcionais orientadas á aplicación práctica dos coñecementos adquiridos en situacións diversas e a variedade de problemas. 

 
o Tendo en conta as experiencias e os coñecementos previos do alumnado para se ir achegando progresivamente a interpretacións máis elaboradas sobre o mundo que o 

rodea, atendendo sempre aos ritmos de aprendizaxe do alumno. 
 

o Planificando a realización de actividades que respondan ás inquietudes e ás necesidades do alumnado, que dean relevancia e sentido práctico ao seu traballo, usando 
estratexias e procedementos propios da ciencia, é dicir, realizar actividades que permitan cuestionar, identificar problemas, formular hipóteses, planificar e realizar 
acción, recoller e organizar a información relevante, sistematizar e analizar resultados, sacar conclusións e comunicalas correctamente. 

 
o Aplicando os coñecementos adquiridos a novas  situacións da vida cotiá ou laboral, para asegurar a súa funcionalidade. 

 
o Presentar os contidos de xeito integrado en conexión cos outros ámbitos do currículo. 

 
o Seleccionando obxectos de estudo e problemas relacionados coa vida cotiá e o contorno laboral que faciliten un tratamento integrado e útil dos contidos. 

 
o Utilizando preferentemente o método de proxectos na resolución de problemas técnicos, polo seu carácter planificador e motivador, e o seu poder para desenvolver as 

capacidades que se poñen en xogo durante todo o proceso. 
 

o Fomentar a autonomía, a iniciativa persoal, o traballo en equipo e a creatividade para se enfrontar á resolución de todo tipo de problemas: 
 
 



 

o Facilitando o traballo en equipo, a colaboración entre o alumnado, a discusión en grupo, o intercambio de puntos de vista no seo do alumnado, e entre este e o 
profesorado, a adopción de distintos xeitos de agrupamento segundo a situación, etc. 

 
o Atender á diversidade do alumnado con ritmos de aprendizaxe, motivacións, intereses e dispoñibilidade persoal diferentes, pondo ao dispor do alumnado actividades con 

diferentes graos de complexidade ou dificultade que permitan progresar en función das posibilidades de cadaquén. Utilizando recursos didácticos e fontes de información 
moi variadas: gráficas, textos, táboas de datos, imaxes, experiencias en obradoiros e en laboratorios, prensa, documentais, internet, procesadores de texto, follas de 
cálculo, etc. 

 
o Incorporar os recursos tecnolóxicos e informáticos na procura de información e na resolución de problemas: 

▪ Empregando o procesador de texto na elaboración de traballos escritos, a folla de cálculo na  representación de gráficas de funcións e estatísticas, programas de 
deseño asistido nos traballos tecnolóxicos, programas de presentacións para traballos en equipo, a calculadora científica nos cálculos ordinarios, etc. 
▪ Observando, manipulando e mesmo confeccionando, sempre que sexa posible, modelos atómicos e moleculares, materiais propios dos laboratorios de ciencias e de 
tecnoloxía, etc. 
▪ Propondo pequenos proxectos de investigación experimental que impliquen a planificación do traballo, a comprobación de hipóteses e a elaboración de conclusións en 
pequenos grupos. 
▪ Desenvolver estratexias que fomenten actitudes responsables e o espírito crítico do alumnado para mellorar a súa participación na vida cultural, social, política e 
económica: 
▪ Analizando situacións conflitivas procedentes do medio natural e as consecuencias das accións humanas sobre el, en contextos concretos e de actualidade como os 
incendios, a explotación dos recursos naturais, os espazos protexidos, etc., participando en iniciativas que contribúan á súa conservación e á súa mellora. 
▪  Fomentando os hábitos de coidado e saúde corporal, e o espírito crítico respecto dalgunhas prácticas sociais pouco saudables. 
 

Materiais e recursos didácticos 
  O departamento posúe un laboratorio de Física e Químia  no que podemos desenrolar toda a parte experimental da materia. Non se relata exhaustivamente o contido do 
laboratorio, sendo o habitual nestes casos. 
  A maiores no seminario temos varias Caixas con modelos atómicos, moi útiles nesta parte da materia, e un bo número de libros de apoio, tanto para utilización do profesorado 
coma do alumnado. 
  O resto de material, fotocopias, retroproxectores, e incluso un canon é parte da dotación do centro, que poderemos utilizar cando se necesite. 

 
 
7. AVALIACIÖN 
 
  A avaliación forma  parte do proceso educativo educativo e valora tanto o desenvolvemento como os resultados da aprendizaxe, co fin  de verificar o progreso, detectar as dificultades e 
adoptar as medidas necesarias para que o alumnado poida continuar o proceso de ensino aprendizaxe. 
A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado de Educación  Secundaria para Adultos será continua, formativa e integradora: 

• Continua, para garantir a adquisición das competencias imprescindibles, establecendo reforzos en calquera momento do curso cando o progreso dun alumno ou alumna non 
sexa o adecuado. 
 

• Formativa, para mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe durante un período ou curso de maneira que o profesorado poida adecuar as estratexias de ensino e as actividades 
didácticas co fin de mellorar a aprendizaxe de cada alumno. 
 

• Integradora, para a consecución dos obxectivos e competencias correspondentes, tendo en conta todas as materias, sen impedir a realización da avaliación xeito diferenciado: a 
avaliación de cada materia  realízase tendo en conta os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables de cada unha delas. 
 
 
 
 



 

7.1. Métodos e instrumentos de avaliación 

• A avaliación do alumnado require recoller información sobre a súa aprendizaxe dun xeito continuo. É preciso determinar os procedementos mediante os que se vai a obter a 
información necesaria para realizar dita avaliación. Estes procedementos constan de técnicas (métodos para avaliar) e instrumentos (ferramentas para o rexistro do observado). 
Como técnicas serán empregadas as seguintes: 
 

MÉTODOS INSTRUMENTOS 
Observación sistemática: 
Para obter información de como 
traballa, progresa e se comporta o 
alumnado en gran grupo(participación, 
interese, motivación, respecto..)e 
individualmente(práctica guiada e 
autónoma: no taboleiro, caderno, 
ordenador…) 

Listas de control: Rexistra a ausencia o presenza d un 
determinado rasgo, condutas ou secuencia de accións.  
Caracterizase por aceptar soamente dúas 
características:si ou non, lógrao ou  non o logra,presente 
ou ausente,eta. 

Análise de producións dos alumnos/as Caderno de clase: 
•   permite observar a comprensión e a expresión escrita, 
•   resolución e corrección exercicios e problemas 
•   deberes: realización e corrección 
• indicar as posibles melloras na realización dos 

exercicios, presentación,eta 
Probas orais: ao longo da clase realízanse 

preguntas orais ao alumnado sobre os 
contidos que se estean tratando, fomentando 
así a súa participación ordenada e coñecendo 
a evolución do proceso de aprendizaxe. 

Traballo cooperativo. É un bo instrumento en particular 
Para traballar  competencias Aprender a aprender e 
sociais e cívicas. 

Coevaluación  entre os propios alumnos mediante rúbricas 
Probas específicas • Probas orais: ao longo da clase realízanse preguntas 

orais ao alumnado sobre os contidos que se estean 
tratando, fomentando así a súa participación ordenada 
e coñecendo a evolución do proceso de aprendizaxe. 

• Probas escritas: realización do exame escrito, que 
normalmente ten lugar ao finalizar cada unidade. 

 
 
7.2. Avaliación inicial. 
 
  Antes do desenvolvemento de cada unha das unidades didácticas realizarase un cuestionario de avaliación inicial que pretende por unha parte situar o nivel de coñecementos 
previos do alumnado e por outra introducir o tratamento dos contidos posteriores. Estará composta de cuestións teóricas, teórico-prácticas, exercicios de aplicación, numéricos, de 
elección de alternativas, etc. Se é o caso, o deseño previsto para a unidade modificarase nos aspectos necesarios para revisar, repasar e reforzar aqueles coñecementos previos 
que fora necesario. No desenvolvemento da unidade partirase sempre do punto detectado como óptimo a partir desta avaliación inicial. 



 

 
 
7.3.Criterios de calificación 

 A avaliación levarase a cabo de forma continua durante todo o proceso educativo. As normas e criterios xerais de corrección, serán os seguintes: 

• Na calificación global de cada avaliación teranse en conta os seguintes elementos:  
                       Probas de avaliación escritas  ...... .....................................................................................….70%  
                       Observación sistemática, análise de producións dos alumnos/as………….…......…...……30% 
 
• En cada cuadrimestre realizaranse as probas escritas que se consideren oportunas, que se basearán nos estándares de aprendizaxe das unidades traballadas. 
• En todos os exames figurará a puntuación outorgada a cada pregunta ou exercicio así como a ponderación do exame dentro da avaliación. 
• A cualificación de cada proba será un valor numérico de 0 a 10. 
• A nota  das probas escritas ou orais de cada avaliación,  obterase da media ponderada das probas realizadas ao longo do cuadrimestre. 
• Para aprobar a avaliación a nota obtida (70%P+30%O) igual ou superior a 5. 
• Copiar nun exame suporá a unha calificación de  0 nesa proba. 
• Probas extraordinarias:  
• Os alumnos que non superen o ámbito ciéntifico matemático MÓDULO III poderán realizar  antes de finalizar  o mes de maio unha avaliación extraordinaria de este módulo. 
• Os alumnos que non superen o ámbito ciéntifico matemático MÓDULO IV poderán realizar  antes de finalizar  o mes de setembro  unha avaliación extraordinaria de este módulo. 
• O alumno superará a materia en nas avaliacións extraordinarias  se a  nota desta proba é igual ou superior a 5.  
 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
     O noso sistema educativo baséase nos principios de calidade, equidade, igualdade de oportunidades, na educación e establece que todos os alumnos e alumnas, 
independentemente das súas necesidades, deben ter dereito a acadar  o máximo desenvolvemento posible das súas  capacidades persoais, e, en todo caso, os obxectivos 
establecidos de xeito xenérico para todo o alumnado.  Por iso, prestaremos especial atención ao  alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por 
presentar necesidades educativas especiais. Se no proceso de avaliación continua se observa que o progreso  da persoa adulta non responde aos obxectivos programados, o 
profesorado tomará as seguintes medidas: 

• A estes alumnos/as prestaráselles unha especial atención na aula.  
• Adecuarase aos coñecementos previos do alumnado. 
• Elaboraremos material complementario para reforzar os contidos, graduando a dificultade os exercicios e de ser necesario modificando a súa formulación, por 

exemplo incluíndo exercicios guiados.    

 
 
9. PLAN DE FOMENTO DA LECTURA 
 

Desde esta materia, e tendo en conta o plan lector do centro, intentaranse levar a cabo propostas de traballo onde xurdan procesos implicados na competencia lectora como os 
seguintes: 

- Comprender globalmente (capacidade para identificar a idea principal do texto). 
- Obter información (capacidade para extraer información do texto). 
- Elaborar unha interpretación (capacidade para extraer o significado e realizar inferencias a partires do lido). 
- Reflexionar sobre o contido do texto (capacidade para relacionar o contido do texto cos coñecementos previos). 
- Reflexionar sobre a estrutura dun texto (capacidade de relacionar a forma do texto coa súa utilidade e función). 
- Para iso, algunhas das actividades propostas poden ser: 



 

- Dedicación á lectura naqueles temas teóricos da materia, de maneira que esa lectura vaia acompañada coa explicación correspondente do profesorado. Posteriormente, o 
alumnado podería elaborar esquemas que lle axudasen a estruturar os temas, servindo estes como ferramenta de aprendizaxe. 

- Lectura de textos recollidos en libros, revistas ou prensa relacionados coa tecnoloxía e a Informática. 
- Realización de traballos de investigación acerca dos distintos contidos da materia. 
- Elaboración dun vocabulario específico da asignatura. 

  
 
10. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 
 

A través da materia e tendo en conta o plan de Tic do centro intentarase: 
- Empregar a Aula Virtual do centro e fomentar o seu uso entre o alumnado.  
- Empregar os medios informáticos para presentar a información, as unidades didácticas, actividades, etc.  
- Favorecer o emprego dos recursos do centro, motivando ao alumnado para superar as barreiras que presenten no emprego das novas tecnoloxías da información e 

comunicación.  
- Fomentar a realización de actividades que potencien o uso das novas tecnoloxías.  

 
11. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA  
 

A través da materia e tendo en conta o plan de convivencia do centro intentarase: Contribuír ao labor de concienciación sobre a importancia dunha axeitada convivencia escolar que 
permita unha mellor relación ensinanza-aprendizaxe. 

- Detectar o antes posible conflitos que poidan xurdir nas aulas para resolvelos de maneira pacífica. 
- Establecer normas de funcionamento e organización das clases da materia, da aula multimedia, da aula de informática ou de calquera espazo que se utilice para impartir a 

materia. 
- Motivar ao alumnado para que comece a interiorización da cultura do diálogo e a mediación. 
- Fomentar o respecto entre todos os membros da comunidade e a integración de todos os alumnos/as no centro. 
- Fomentar a realización de actividades que potencien o respecto á diversidade. 

. 
 
12. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
 
     Procedementos para avaliar e revisar a programación. 

   Serán avaliados os seguintes elementos: 
  • A idoneidade da selección, distribución e secuenciación dos obxectivos e contidos. 
  • A idoneidade da metodoloxía seguida e dos materiais e recursos didácticos empregados. 
  • A adecuación dos criterios de avaliación relacionados coa adquisición das competencias básicas. 
  • A eficacia dos procedementos e instrumentos de avaliación. Revisión dos criterios de cualificación. 
  • As modificacións que se desprendan desta avaliación faranse constar na memoria do departamento. 
 Despois da devandita avaliación, os membros proporán nas reunións do Departamento que   se celebren durante o curso as modificacións a programación que consideren que poden 
redundar na súa mellora. 

 Indicadores de logro para a avaliación da programación 

 Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade 
didáctica ou trimestre, proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao docente avaliar o funcionamento do programado no aula e establecer estratexias de mellora.  



 

 De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder 
recoller e mellóralas no seguinte. Dita ferramenta descríbese a continuación: 

 

 Diversidade 1 2 3 4 
1 Que fago para coñecer a composición da clase?     

 •   Pasar unha proba ao comezo do curso escolar.     
 •   Ler os informes anteriores.     
 •   Ver os resultados da avaliación.     

4 Dou a cada alumno/a a explicación que precisa:     
 •   Para toda a clase     
 •   En grupo pequeno     
 •   De forma individual     

5 Presento exercicios de diferente nivel en cada unidade e en cada exame     
 

 Actividades na aula 1 2 3 4 
1 Dou a coñeceraos alumnos/as os obxectivos,criterios de avaliación,metodoloxía , 

etc. 
    

3 Os alumnos/as traballan do seguinte xeito nas miñas clases:     
 •   Individual     
 •   Por parellas     
 •   En grupos reducidos     
 •   En grupos grandes     

4 Os exercicios que propoño son do tipo:     
 •   Pechados, dirixidos,do libro, etc     
 •   Abertos,reais,auténticos, diversos,etc.     
 •   Facilitan o traballo cooperativo     

5 A metodoloxía que aplico:     
 •   Utilizo ferramentas TIC     
 •   Propoño actividades para facilitar a aprendizaxe autónomo     
 •   Explicacións teóricas e do libro     

6 Como me paso as horas lectivas(promedio):     
 •   Conseguindo silencio     
 •   Impartindo teoría e explicacións     
 • Respondendo a preguntas,fomentando a participación,desenvolvendo 

prácticas,etc. 
    

 •   Observando     
 •   Corrixindo aos alumnos/as dun xeito individual     



 

7 En caso de que veña un suplente, atopará suficiente información na miña 
programación(obxectivos,competencias, recursos, temporalización, criterios de 
avaliación,secuenciación,actividades complementarias,etc.) 

    

8 As ferramentas de avaliación  para medir as competencias na programación son 
Claras 

    

 

 Avaliación 1 2 3 4 
1 Ao comezo de unidade, tema ou proxecto explico aos alumnos/as que, conque 

frecuencia,e en base a que avaliarei 
    

2 Utilizo diferentes ferramentas de avaliación:     
 •    Exames escritos     
 •    Exames orais     
 •    Traballos individuais     
 •    Traballos en equipo     
3 Unha vez rematada a unidade, avalío a idoneidade dos recursos e das actividades 

empregadas no proxecto de aprendizaxe 
    

 •    Non     
 •    Dun xeito individual     
 •    Cos alumnos     
4 Entre avaliacións, programo un ou varios modelos de recuperación dependendo dos 

resultados obtidos polos alumnos/as 
    

5 Na avaliación teño en conta as diferentes competencias     
 

Conclusións 
Aspectos a considerar 

Aspectos positivos Aspectos mellorables 
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