


DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS
CURSO 2021-2022

1. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DOS OBXECTIVOS E CONTIDOS
DESENVOLVIDOS, TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Ponderación
(%) Temporalización

Indicadores de logro
Grao mínimo de

consecución (nivel de logro
mínimo para obter una

puntuación de 5 sobre 10)

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Bloque 1. Procedementos de traballo. (1ª, 2ª e 3ª Avaliación)

b

e

f

g

h

k

A comunicación en

ciencia e tecnoloxía. O

artigo científico. Fontes

de divulgación

científica. Elaboración

de informes e

presentación dos

mesmos utilizando

distintos medios.

Obter, seleccionar e valorar

informacións relacionados

con temas científicos da

actualidade.

Analiza un texto científico, valorando de

forma crítica o seu contido.

CCEC

CAA

100 5

Presenta información sobre un

tema tras realizar unha procura

guiada de fontes de contido

científico, utilizando tanto os

soportes tradicionais, como

Internet.

80% Cuestionarios

20% Actitude

Presenta información sobre un tema tras

realizar unha procura guiada de fontes de

contido científico, utilizando tanto os

soportes tradicionais, como Internet.

CCL

CD

CAA

a

f

j

Ciencia, tecnoloxía e

sociedade. Perspectiva

histórica.

Valorar a importancia que

ten a investigación e o

desenvolvemento

tecnolóxico na actividade

cotiá.

Analiza o papel que a investigación científica

ten como motor da nosa sociedade e a súa

importancia ao longo da historia.

CAA

CCEC
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a

b

e

f

g

h

A comunicación en

ciencia e tecnoloxía. O

artigo científico. Fontes

de divulgación

científica. Elaboración

de informes e

presentación dos

mesmos utilizando

distintos medios.

Comunicar conclusións e

ideas en distintos soportes a

públicos diversos, utilizando

eficazmente as tecnoloxías

da información e

comunicación para transmitir

opinións propias

argumentadas.

Comenta artigos científicos divulgativos

realizando valoracións críticas e análises das

consecuencias sociais dos textos analizados

e defende en público as súas conclusións.

CCL

CD

CAA

Bloque 2. O Universo. (1ª Avaliación)

a

e

f

A orixe do universo, o

sistema solar, a Terra, a

vida e a evolución;

teorías científicas fronte

a opinións e crenzas;

perspectiva histórica.

Diferenciar as explicacións

científicas relacionadas co

Universo, o sistema solar, a

Terra, a orixe da vida e a

evolución das especies

daquelas baseadas en

opinións ou crenzas.

Describe as diferentes teorías achega da

orixe, evolución e final do Universo,

establecendo os argumentos que as

sustentan.

CMCCT

50

2

Coñece os conceptos principais

das diferentes teorías sobre a

orixe do universo

80% Cuestionarios

20% Actitude

f

Orixe, formación e

estructura do Universo.

Coñecer os feitos históricos

e as teorías que xurdiron ao

longo da historia sobre a

orixe do Universo e en

particular a teoría do

BigBang.

Recoñece a teoría do BigBang como

explicación á orixe do Universo.
CMCCT

f

Describir a organización do

Universo e como se agrupan

as estrelas e planetas.

Sinala os acontecementos científicos que

foron fundamentais para o coñecemento

actual que se ten do Universo.

CMCCT 2

Sinala os principais

acontecemento no estudo do

Universo

Establece a organización do Universo

coñecido, situando nel ao sistema solar.
CMCCT

3

Diferencia os diferentes

compoñentes do universo e

comprende o papel da materia

escura

Determina, coa axuda de exemplos, os

aspectos máis relevantes da Vía Láctea.
CMCCT
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Xustifica a existencia da materia escura para

explicar a estrutura do Universo.
CMCCT

f
Orixe, formación e

estructura do Universo.

Sinalar que observacións

poñen de manifesto a

existencia dun buraco negro,

e cales son as súas

características.

Argumenta a existencia dos buracos negros

describindo os seus principais

características.

CMCCT

2

Explica a evolución das estrelas

de acordo á súa masa e

comprende a formación e

características dos buratos negros

f
Orixe, formación e

estructura do Universo.

Distinguir as fases da

evolución das estrelas e

relacionalas coa xénese de

elementos.

Coñece as fases da evolución estelar e

describe en cal delas atopar o noso Sol.
CMCCT

f
O sistema solar.

Formación e estructura.

Recoñecer a formación do

sistema solar.

Explica a formación do sistema solar

describindo a súa estrutura e características

principais.

CMCCT

50 9
Coñece a estrutura e

compoñentes do sistema solar

80% Cuestionarios

20% Actitude

f
O sistema solar.

Formación e estructura.

Indicar as condicións para a

vida noutros planetas.

Indica as condicións que debe reunir un

planeta para que poida albergar vida.

CAA

CMCCT

Bloque 3. Avances tecnolóxicos, implicacións sociais e medioambientais. (3ª Avaliación)

a

e

f

g

h

k

Medio ambiente,

tecnoloxía e sociedade.

O crecemento da

poboación humana e os

problemas

medioambientais.

Sostibilidade e

protección do medio

ambiente.

Identificar os principais

problemas medioambientais,

as causas que os provocan

e os factores que os

intensifican; así como

predecir as súas

consecuencias e propoñer

solucións aos mesmos.

Relaciona os principais problemas

medioambientais coas causas que os

orixinan, establecendo as súas

consecuencias.

CMCCT

50

4

Coñece os principais problemas

medioambientais e valora o papel

do home no seu desenvolvemento

80% Cuestionarios

20% Actitude

Busca e describe solucións aplicables para

resolver os principais problemas

medioambientais.

CCL

CAA

CSIEE
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a

b

h

k

Medio ambiente,

tecnoloxía e sociedade.

O crecemento da

poboación humana e os

problemas

medioambientais.

Sostibilidadee

protección do medio

ambiente.

Argumentar sobre o

crecemento da pobación

humana, a evolución

tecnolóxica, os problemas

ambientais e a necesidade

dunha xestión sostible dos

recursos que proporciona a

Terra.

Coñece e analiza as

implicacionesmedioambientales dos

principais tratados e protocolos

internacionais sobre a protección do

medioambiente.

CSC 2

Resume as principais ideas dos

tratados internacionais sobre o

medio ambiente máis relevantes

a

d

g

h

k

Os principais problemas

medioambientais;

causas, consecuencias

e e posibles solucións.

Valorar as graves

implicaciones sociais, tanto

na actualidade como no

futuro, da sobreexplotación

de recursos naturais,

contaminación,

desertización, perda de

biodiversidade e tratamento

de residuos.

Recoñece os efectos do cambio climático,

establecendo as súas causas e propoñendo

medidas concretas e aplicables, tanto a nivel

global como individual, para reducilo.

CSIEE

3

Propón accións que mitiguen o

cambio climático e a

sobreexplotación de recusros e as

súas consecuencias

Valora e describe os impactos da

sobreexplotación dos recursos naturais,

contaminación, desertización, tratamentos de

residuos, perda de biodiversidade, e propón

solucións e actitudes persoais e colectivas

para paliarlos.

CMCCT

CSIEE

b

e

k

Estudo de problemas

medioambientais do

entorno próximo.

Elaboración de informes

e presentación de

conclusións.

Saber utilizar climogramas,

índices de contaminación,

datos de subida do nivel do

mar en determinados puntos

da costa, etc., interpretando

gráficas e presentando

conclusións.

Extrae e interpreta a información en

diferentes tipos de representacións gráficas,

elaborando informes e establecendo

conclusións.

CCL

CSIEE

2
Analiza correctamente gráficas e

esquemas

f

k

Xestión enerxética

sostible.

Xustificar a necesidade de

buscar novas fontes de

enerxía non contaminantes e

económicamente viables,

para manter o estado de

benestar da sociedade

actual.

Establece as vantaxes e inconvenientes das

diferentes fontes de enerxía, tanto

renovables como non renovables.

CSC

50

4

Coñece os diferentes tipos de

enerxía e as súas vantaxes e

inconvenientes 80% Cuestionarios

20% Actitude

f

Xestión enerxética

sostible.

Coñecer a pila de

combustible como fonte de

enerxía do futuro,

Describe diferentes procedementos para a

obtención de hidróxeno como futuro vector

enerxético.

CMCCT 2
Explica as vantxes da pila de

combustión

4
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k

establecendo as súas

aplicacións en automoción,

baterías, suministro eléctrico

a fogares, etc.

Explica o principio de funcionamento da pila

de combustible, suscitando as súas posibles

aplicacións tecnolóxicas e destacando as

vantaxes que ofrece fronte aos sistemas

actuais.

CSC

Bloque 4. Calidade de vida. (2ª Avaliación)

k

Saúde e enfermidade.

Importancia da ciencia

na mellora da saúde ó

longo da historia.

Recoñecer que a saúde non

é soamente a ausencia de

afeccións ou enfermidades.

Comprende a definición da saúde que dá a

Organización Mundial da Saúde (OMS).
CMCCT

50

1 Define saúde

80% Cuestionarios

20% Actitudec

k

As enfermidades máis

frecuentes; causas,

síntomas, medidas

preventivas e

tratamentos.

Uso responsable dos

medicamentos máis

comúns.

Diferenciar os tipos de

enfermidades máis

frecuentes, identificando

algúns indicadores, causas e

tratamentos máis comúns

valorando e describindo a

importancia do uso

responsable dos

medicamentos.

Determina o carácter infeccioso dunha

enfermidade atendendo ás súas causas e

efectos.

CMCCT

5

Coñece os principais tipos de

enfermidades e recoñece o axente

causante

Describe as características dos

microorganismos causantes de

enfermidades infectocontaxiosas.

CCL

Coñece e enumera as enfermidades

infecciosas máis importantes producidas por

bacterias, virus, protozoos e hongos,

identificando os posibles medios de contaxio,

describindo as etapas xerais do seu

desenvolvemento e os posibles tratamentos.

CMCCT

Identifica os mecanismos de defensa que

posúe o organismo humano, xustificando a

función que desempeñan.

CMCCT 4

Identifica en esquemas o

funcionamento do sistema

inmunolóxico
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Interpreta nos prospectos dos medicamentos

informacións relativas a posoloxía,

indicacións e efectos adversos dos

medicamentos de uso máis común no día a

día.

CCL 3
Interpreta os prospectos dos

medicmentos

f

j

Saúde e enfermidade.

Importancia da ciencia

na mellora da saúde ó

longo da historia.

Estudar a explicación e

tratamento da enfermidade

que se fixo ao longo da

Historia.

Identifica os feitos históricos máis relevantes

no avance da prevención, detección e

tratamento das enfermidades.

CCEC

3

Comprende a importancia das

vacinas e antibióticos e valora o

uso responsable dos mesmos

Recoñece a importancia que o

descubrimento da penicilina tivo na loita

contra as infeccións bacterianas, a súa

repercusión social e o perigo de crear

resistencias aos fármacos.

CCEC

Explica como actúa unha vacina,

xustificando a importancia da vacinación

como medio de inmunización masiva ante

determinadas enfermidades.

CMCCT

f

As enfermidades máis

frecuentes; causas,

síntomas, medidas

preventivas e

tratamentos.

Coñecer as principais

características do cancro,

diabetes, enfermidades

cardiovasculares e

enfermidades mentais, etc.,

así como os principais

tratamentos e a importancia

das revisionespreventivas.

Analiza as causas, efectos e tratamentos do

cancro, diabetes, enfermidades

cardiovasculares e enfermidades mentais.

CMCCT

50

5

Comprende as causas e efectos

de certas enfermidades e sinala

as principais liñas de actuación

ante elas
80% Cuestionarios

20% Actitude

Valora a importancia da loita contra o cancro,

establecendo as principais liñas de actuación

para previr a enfermidade.

CSC

a

k

As sustancias adictivas:

o tabaco, o alcol e

outras drogas.

Problemas asociados.

Tomar conciencia do

problema social e humano

que supón o consumo de

drogas.

Xustifica os principais efectos que sobre o

organismo teñen os diferentes tipos de

drogas e o perigo asociado ó seu consumo.

CMCCT 5
valora o uso de drogas e os

efectos que producen na saúde
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k

Hábitos de vida

saúdables e non

saúdables. Alimentación

saúdable.

Valorar a importancia de

adoptar medidas preventivas

que eviten os contaxios, que

prioricen os controis

médicos periódicos e os

estilos de vida saudables.

Recoñece estilos de vida que contribúen á

extensión de determinadas enfermidades

(cancro, enfermidades cardiovasculares e

mentais, etcétera).

CSC

4

Coñece os estilos de visa

saudables e elabora dietas

equilibradas
Establece a relación entre alimentación e

saúde, describindo o que se considera unha

dieta sa.

CMCCT

Bloque 5. A humanidade e o uso dos materiais. (3ª Avaliación)

e

g

j

O desenvolvemento da

humanidade e o uso

dos materiais.

Consecuencias

económicas e sociais

do desenvolvemento.

Globalización,

deslocalización e

desenvolvemento

sostible.

Realizar estudos sinxelos e

presentar conclusións sobre

aspectos relacionados cos

materiais e a súa influencia

no desenvolvemento da

humanidade.

Relaciona o progreso humano co

descubrimento das propiedades de certos

materiais que permiten a súa transformación

e aplicacións tecnolóxicas.

CCEC

80

3

Relaciona a evolución da

humanidade co uso de diferentes

materiais e as consecuencias de

este uso

80% Cuestionarios

20% Actitude

Analiza a relación dos conflitos entre pobos

como consecuencia da explotación dos

recursos naturais para obter produtos de alto

valor engadido e/ou materiais de uso

tecnolóxico.

CSC

f

k

Procesos de obtención

de materiais: custos

económicos, sociais e

medioambientais. O

ciclo de vida dos

productos. Aplicacións a

casos concretos nun

contexto real do entorno

próximo.

B5.3. Os residuos como

recurso. Reducir,

reutilizar e reciclar.

Coñecer os principais

métodos de obtención de

materias primas e as súas

posibles repercusions

sociais e medioambientais.

Describe o proceso de obtención de

diferentes materiais, valorando o seu custo

económico, medioambiental e a

conveniencia da súa reciclaxe.

CSC

12

Coñece a orixe de diversos

materiais e as consecuencias da

extracción e o uso dos mesmos

Valora e describe o problema

medioambiental e social dos vertidos tóxicos.
CSC

Recoñece os efectos da corrosión sobre os

metais, o custo económico que supón e os

métodos para protexelos.

CMCCT

Xustifica a necesidade do aforro, reutilización

e reciclado de materiais en términos

económicos e medioambientais.

CSC

7
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f

j

Os novos materiais.

Aplicacións actuais e

perspectivas de futuro

en distintos campos. A

nanotecnoloxía.

Coñecer as aplicacións dos

novos materiais en campos

tales como electricidade e

electrónica, textil, transporte,

alimentación, construción e

medicina.

Define o concepto de nanotecnoloxía e

describe as súas aplicacións presentes e

futuras en diferentes campos.

CD

CCEC

20 2
Entende o que é a nanotecnoloxía

e describe as súas aplicacións

80% Cuestionarios

20% Actitude

2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

Instrumentos e procedementos de avaliación

Para levar a cabo a avaliación, imos a utilizar diversos instrumentos e procedementos de recollida de información que inclúen:

● Cuestinarios: explicacións teóricas en clase, documentais, películas que traten o tema, etc; van ser base para a realización
de cuestionarios a través da plataforma Moodle.

● Actitude na clase: a atención, boa actitude, interese pola materia e o que se está explicando; son fundamentais para a
superación das avaliacións. Chegar tarde ás clases valorarase cun negativo en progresión aritmética durante todo o curso
se o comportamento persiste, e notificarase ó titor, para intentar que esa actitude non se repita.

8
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● Asistencia á clase: Ó tratarse da E.S.O. a asistencia é obrigatoria a todas as clases, de non ser así, atenderase o
regulamento de réxime interno do Centro. Ademais, estableceranse controis cada avaliación, ós que son de asistencia
obrigatoria, a falta ós mesmos deberase xustificar con certificado médico, xustificante de asistencias a actos de obrigado
cumprimento, etc.

Criterios de cualificación

● Cuestionarios: A cualificación será a media ponderada dos resultados do alumnado nos diferentes controis realizados na
avaliación correspondente.

● Actitude: Tres positivos equivalerán a un punto mais, que serán aplicados na contestación das cuestións de clase e con
todas as actitudes positivas anteditamente relacionadas; e dous negativos restarán un punto, nas intolerables contestacións
ou na non realización dos exercicios, non atender na clases, alterar a orde, etc., e dicir, en calquera das actitudes negativas
sinaladas con anterioridade.

A avaliación final ordinaria será a media das tres avaliacións

Criterios de promoción do alumnado

O alumnado terá superada a materia se a nota é superior ao 5.

Organización das actividades de seguemento e recuperación

Faranse diversas probas escritas de recuperación ao longo do curso:

● A avaliación en cuarto da E.S.O. seguirá os criterios expostos para a avaliación do segundo ciclo da E.S.O., tanto na
cualificación das distintas avaliacións, coma nos plans de recuperación ordinaria e extraordinaria, atendendo ós seguintes
criterios de cualificación, así tendo en conta os instrumentos da avaliación anteditamente expostos para todo o segundo
ciclo da E.S.O.
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● Probas de xuño: o alumnado que sexa avaliado negativamente en xuño, realizarán en xuño unha proba escrita de
recuperación da totalidade da materia que suporá o 100% da nota. Será preciso unha nota mínima dun 5 para poder
superar a materia.
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