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1.- Introdución
A programación deste curso ven determinada pola situación actual de  pandemia da COVID 19   e
se adapta as instrucións da Consellería de educación. Ten en conta as modificacións respecto a
inclusión de canles que faciliten as aprendizaxes non adquiridos no curso anterior, modificacións
na  metodoloxía  a  empregar,  na  avaliación  e  a  descrición   de  cales  son  as  aprendizaxes
imprescindibles no caso de ensino semipresencial ou non presencial.

As medidas de protección e seguridade na aula   condicionan a   modificación dos  horarios  do
centro.  Os alumnos da ESO teñen horario de mañá e os alumnos de BAC horario de tarde. A
dinámica da aula vese condicionada polas limitacións nas interaccións entre o alumnado para a
formación de grupos de traballo, uso do laboratorio ou de materiais comúns.  

En caso de confinamento de alumnos, de profesores ou de toda a comunidade educativa o curso
seguirá en modo virtual.
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1º Bac – Cultura científica

2.- 1º Bac: Cultura científica

2.1. Secuenciación e temporalización de contidos

2.1.1. 1ª Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS

REFERENCIA
LIBRO TEXTO

Temporalización

Probas
AvaliaciónAvaliación Tema Bloque CONTIDO Mes

Nº
sesións

1

B1 Bloque 1.  Procedementos de traballo

1

B1.1. A comunicación en ciencia e tecnoloxía. O artigo científico. Fontes 
de divulgación científica. Elaboración e presentación de informes 
utilizando distintos medios. 0

Set
6

x

B1.2. Ciencia, tecnoloxía e sociedade: perspectiva histórica.    Set 6

B2 Bloque 2.  A Terra e a vida

2

B2.1. Orixe e formación da Terra: deriva continental e tectónica de 
placas.

1 Out 6

B2.2. Vulcanismo e terremotos: predición e prevención. 1 Out 6

B2.3. Orixe da vida na Terra. 2 Nov 4

B2.4. Do fixismo ao evolucionismo. Evolución a debate: teorías científicas
e pseudocientíficas sobre a evolución. Evolución do ser humano.

2 Nov 8

2.1.2. 2ª Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS

REFERENCIA
LIBRO TEXTO

Temporalización

Probas
AvaliaciónAvaliación Tema Bloque CONTIDO Mes

Nº
sesións

2

B3 Bloque 3.  Avances en biomedicina

3

B3.1. Evolución histórica da investigación médica e farmacéutica.

6 e 7

Dec 3

X

B3.2.  Últimos avances en medicina. Xan 4

B3.3.  Valoración crítica da información relacionada coa medicina. Uso 
responsable dos medicamentos. Patentes.

Xan
4

B4 Bloque 4. A revolución xenética

4

B4.1. Revolución xenética. Xenoma humano. Tecnoloxías do ADN 
recombinante e enxeñaría xenética. Aplicacións.

4 e 5

Feb 8

B4.2. Técnicas de reprodución asistida: implicacións éticas e sociais. Feb 4

B4.3. Células nai e clonación: aplicacións e perspectivas de futuro. Mar 6

B4.4. Xenética e sociedade. Bioética. Mar 6

2.1.3. 3ª Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS

REFERENCIA
LIBRO TEXTO

Temporalización

Probas
AvaliaciónAvaliación Tema Bloque CONTIDO Mes

Nº
sesións

3

B5 Bloque 5. Tecnoloxías de información e comunicación

5

B5.1. Orixe, evolución e análise comparativa dos equipamentos 
informáticos.

8 e 9

Abril
5

X

B5.2. Incorporación da tecnoloxía dixital á vida cotiá. Abril 5

B5.3. Características e especificacións de equipamentos. Análise e 
comparativa desde o punto de vista do/da usuario/a.

Maio
4

B5.4. Vantaxes e inconvenientes da evolución tecnolóxica. Consumismo 
asociado ás novas tecnoloxías.

Maio
6

B5.5. Internet na vida cotiá. Beneficios e problemas asociados ao uso de 
internet.

Xuño
4
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1º Bac – Cultura científica

2.1.4. Aprendizaxes imprescindibles para a adquisición de 
competencias clave en caso de ensino no presencial

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

• Vulcanismo e terremotos: predición e prevención.

• Orixe da vida na Terra.

• Do fixismo ao evolucionismo. Evolución a debate:  teorías científicas e pseudocientíficas
sobre a evolución. Evolución do ser humano.

• Evolución histórica da investigación médica e farmacéutica.

• Últimos avances en medicina.

• Valoración  crítica  da  información  relacionada  coa  medicina.  Uso  responsable  dos
medicamentos. Patentes.

• Revolución  xenética.  Xenoma  humano.  Tecnoloxías  do  ADN recombinante  e  enxeñaría
xenética. Aplicacións.

• Técnicas de reprodución asistida: implicacións éticas e sociais.

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

• Xenética e sociedade. Bioética.

• Orixe, evolución e análise comparativa dos equipamentos informáticos.

• Incorporación da tecnoloxía dixital á vida cotiá.

• Características e especificacións de equipamentos. Análise e comparativa desde o punto de
vista do/da 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.
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1º Bac – Cultura científica

2.2. Relación dos aspectos curriculares

2.2.1. 1ª Avaliación
1ª Aval                           Estándares de aprendizaxe avaliables/        Indicadores de logro Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Temas transversais

Temas Identif.
contidos

Identif.
criterios

Identific
Estándar

Competencias
clave Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo
consecución

Peso na 
cualificación

                   Instrumentos Temas transversais

Pr.oral Pr.escr Tr.ind Tr.grupo Prac.Lab Rúbrica Observación CL EOE CA TIC EMP EC PV

1
B1.1. B1.1.

CCIB1.1.1. CAA / CCL  Analiza un texto científico e valora de forma crítica o seu contido. 70% 50% x x x x

CCIB1.1.2. CCL/CD / CAA  Presenta información sobre un tema tras realizar unha procura guiada de fontes de contido científico, utilizando
tanto os soportes tradicionais como internet.

80% 5% x
x x x

B1.2 B1.2. CCIB1.2.1 CAA / CCEC Analiza o papel da investigación científica como motor da nosa sociedade e a súa importancia ao longo da 
historia.

80% 10% x
x x x

B1.1. B1.3. CCIB1.3.1. CCL / CD / CAA
CSIEE

 Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións críticas e análise das consecuencias sociais, e 
defende en público as súas conclusións.

70% 5% x
x x x x

2

B2.1. B2.1. CCIB2.1.1. CMCCT Xustifica a teoría de deriva continental a partir das probas xeográficas, paleontolóxicas, xeolóxicas e 
paleoclimáticas.

70% 50% x
x x x

B2.1. B2.2.
CCIB2.2.1. CMCCT Utiliza a tectónica de placas para explicar a expansión do fondo oceánico e a actividade sísmica e volcánica 

nos bordos das placas.
80% 10% x

x x x

CCIB2.2.2. CMCCT Nomea e explica medidas preditivas e preventivas para o vulcanismo e os terremotos. 70% 10% x x x x

B2.2. B2.3. CCIB2.3.1. CAA  Relaciona a existencia de capas terrestres coa propagación das ondas sísmicas a través delas. 80% 10% x x x x x

B2.3 B2.4. 
CCIB2.4.1. CMCCT Coñece e explica as teorías acerca da orixe da vida na Terra. 70% 10% x x x x

CCIB2.4.2. CCEC Describe as últimas investigacións científicas en torno ao coñecemento da orixe e o desenvolvemento da vida 
na Terra.

70% 5% x
x x x

B2.4. B2.5

CCIB2.5.1. CMCCT Describe as probas biolóxicas, paleontolóxicas e moleculares que apoian a teoría da evolución das especies. 80% 5% x x x x

CCIB2.5.2. CMCCT Enfronta as teorías de Darwin e Lamarck para explicar a selección natural. 90% 5% x x x x

CCIB2.5.3. CMCCT Enfronta o neodarwinismo coas explicacións non científicas sobre a evolución. 5% 5% x x x x

B2.4. B2.6.

CCIB2.6.1. CMCCT Establece as etapas evolutivas dos homínidos ata chegar ao Homo Sapiens, salientando as súas 
características fundamentais, como a capacidade cranial e altura.

50% 5% x
x x x

CCIB2.6.2. CSC Valora de forma crítica as informacións asociadas ao Universo, á Terra e á orixe das especies, distinguindo 
entre información científica real, opinión e ideoloxía. 

30% 5% x
x x x

2.2.2. 2ª Avaliación
2ª Aval                           Estándares de aprendizaxe avaliables/        Indicadores de logro  Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Temas transversais

Temas Identif.
contidos

Identif.
criterios

Identific
Estándar

Competencias
clave Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo
consecución

Peso na 
cualificación

                   Instrumentos Temas transversais

Pr.oral Pr.escr Tr.ind Tr.grupo Prac.Lab Rúbrica Observación CL EOE CA TIC EMP EC PV

3

B3.1. B3.1. B3.1. CCEC Analizar a evolución histórica na consideración e no tratamento das doenzas. 30% 5% x x x x

B3.1. B3.2. B3.2. CSC Distinguir entre o que é medicina e o que non o é. 20% 5% x x x x

B3.2 B3.3. B3.3. CSC Valorar as vantaxes que suscita a realización dun transplante e as súas consecuencias. 40% 5% x x x x

B3.1. B3.4. B3.4. CMCCT Tomar conciencia da importancia da investigación médico-farmacéutica. 50% 5% x x x x x

B3.3. B3.5 B3.5. CSC Facer un uso responsable do sistema sanitario e dos medicamentos. 40% 5% x x x x

B3.3. B3.6. B3.6. CCL / CSIEE
Diferenciar a información procedente de fontes científicas das que proceden de pseudociencias ou que 
perseguen obxectivos simplemente comerciais.

70% 5% x
x x x

4

B4.1. B4.1. CCIB4.1.1. CCEC Coñece e explica o desenvolvemento histórico dos estudos levados a cabo dentro do campo da xenética. 20% 5% x x x x

B4.1. B4.2. CCIB4.2.1. CAA / CD
Sabe situar a información xenética que posúe calquera ser vivo, establecendo a relación xerárquica entre as 
estruturas, desde o nucleótido ata os xenes responsables da herdanza.

80% 10% x
x x x x

B4.1. B4.3. CCIB4.3.1. CMCCT
Coñece e explica a forma en que se codifica a información xenética no ADN, xustificando a necesidade de obter
o xenoma completo dun individuo e descifrar o seu significado.

80% 10% x
x x x

B4.1. B4.4. CCIB4.4.1. CCL
Describe e analiza as aplicacións da enxeñaría xenética na obtención de fármacos, transxénicos e terapias 
xénicas.

70% 10% x
x x x

B4.2. B4.5. CCIB4.5.1. CSIEE /  CSC
Establece as repercusións sociais e económicas da reprodución asistida e a selección e conservación de 
embrións. 

70% 10% x
x x x

B4.3. B4.6. CCIB4.6.1. CAA Describe e analiza as posibilidades que ofrece a clonación en diferentes campos. 70% 5% x x x x

B4.3. B4.7. CCIB4.7.1. CMCCT
Recoñece os tipos de células nai en función da súa procedencia e da súa capacidade xenerativa, e establece 
en cada caso as aplicacións principais.

70% 5% x
x x x
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B4.4. B4.8. 
CCIB4.8.1. CSC

Valora de xeito crítico os avances científicos relacionados coa xenética, os seus usos e as súas consecuencias 
médicas e sociais.

70% 5% x
x x x x

CCIB4.8.2. CMCCT / CSIEE
Explica as vantaxes e os inconvenientes dos alimentos transxénicos, razoando a conveniencia ou non do seu 
uso.

70% 10% x
x x x x

2.2.3. 3ª Avaliación
3ª Aval                           Estándares de aprendizaxe avaliables/        Indicadores de logro Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Temas transversais

Temas Identif.
contidos

Identif.
criterios

Identific
Estándar

Competencias
clave Estándares de aprendizaxe

Grao mínimo
consecución

Peso na 
cualificación

                   Instrumentos Temas transversais

Pr.oral Pr.escr Tr.ind Tr.grupo Prac.Lab Rúbrica Observación CL EOE CA TIC EMP EC PV

B5.1 B5.1.
CCIB5.1.1. CCEC Recoñece a evolución histórica do computador en termos de tamaño e capacidade de proceso. 5% x x x x

CCIB5.1.2. CCL / CD
Explica como se almacena a información en diferentes formatos físicos, tales como discos duros, discos ópticos
e memorias, valorando as vantaxes e os inconvenientes de cada un.

5% x
x x x

B5.2
B5.3.

B5.2.

CCIB5.2.1. CD
Compara as prestacións de dous dispositivos dados do mesmo tipo, un baseado na tecnoloxía analóxica e 
outro na dixital.

5% x
x x x

CCIB5.2.2. CD
Explica como se establece a posición sobre a superficie terrestre coa información recibida dos sistemas de 
satélites GPS ou GLONASS.

5% x
x x x

CCIB5.2.3. CD Establece e describe a infraestrutura básica que require o uso da telefonía móbil. 5% x x x x

CCIB5.2.4. CD / CMCCT
Explica o fundamento físico da tecnoloxía LED e as vantaxes que supón a súa aplicación en pantallas planas e 
iluminación.

5% x
x x x

CCIB5.2.5. CD
 Coñece e describe as especificacións dos últimos dispositivos, valorando as posibilidades que lle poden 
ofrecer ás persoas usuarias.

5% x
x x x

B5.4. B5.3. CCIB5.3.1. CSC Valora de xeito crítico a constante evolución tecnolóxica e o consumismo que orixina na sociedade. 10% x x x x

B5.5. B5.4

CCIB5.4.1. CSIEE Xustifica o uso das redes sociais, sinalando as vantaxes que ofrecen e os riscos que supoñen. 10% x x x x x

CCIB5.4.2. CSIEE Determina os problemas aos que se enfronta internet e as solucións que se barallan. 10% x x x x

CCIB5.4.3. CD Utiliza con propiedade conceptos especificamente asociados ao uso de internet. 5% x x x x

B5.5. B5.5.
CCIB5.5.1. CSC Describe en que consisten os delitos informáticos máis habituais. 10% x x x x

CCIB5.5.2. CD Pon de manifesto a necesidade de protexer os datos mediante encriptación, contrasinal, etc. 10% x x x x

B5.4 /B5.5 B5.6. CCIB5.6.1. CCL /  CSC Sinala as implicacións sociais do desenvolvemento tecnolóxico. 10% x x x x
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2.3. Avaliación

2.3.1. Avaliación inicial

Consistirá na observación directa do traballo dos alumnos na aula a través dunha visión xeral dos
contidos que van ser desenvoltos durante o curso. Ó longo destas clases faranse preguntas (tanto
orais  coma escritas)  co fin  de descubrir  o punto de partida dos  alumnos/as  ademais  de avaliar
aspectos procedementais coma a expresión ou comprensión. Os resultados das avaliacións iniciais
permiten formar unha idea inicial sobre as características do grupo, o cal á súa vez determinará o
desenvolvemento  da  materia.  Cando  se  estime  necesario  os  resultados  serán  comunicados  ás
familias.

2.3.2. Procedementos e instrumentos de avaliación

Exames escritos de preguntas breves que permitirán avaliar o grado de adquisición dos estándares
de aprendizaxe tanto conceptuais coma procedementais., 

Participación e actitude na aula, aproveitamento do tempo, traballo e esforzo persoal que se avaliará
a través das anotacións realizadas no caderno do profesor

Traballos individuais e en grupo nos que se avaliarán certos estándares de aprendizaxe da materia
tendo en conta o seu desenvolvemento (organización e aproveitamento do tempo, actitude…). A
presentación do traballo  pode ser escrito (en distintos soportes: presentacións, procesador textos,
vídeo...) ou ben mediante a exposición oral do mesmo.

2.3.3. Criterios de cualificación

Cualificación final de cada avaliación:

Os exames escritos representan o 75% da nota, a actitude na aula un 10% e os traballos  15%.

O exame da avaliación está superado se se acada unha nota mínima de cinco.

Para a valoración dos traballos terase en conta o rigor científico, a expresión oral ou escrita segundo
o caso, a presentación e o nivel de coñecemento que demostre. 

 A valoración  do traballo  na  aula  farase  a  través  do  caderno do profesor  mediante  anotacións
periódicas sobre cada alumno ou alumna tendo en conta a actitude diaria na aula, o aproveitamento
do tempo, participación, atención,  asistencia, esforzo, respecto polo seu traballo e polo dos demais
compañeiros e compañeiras e puntualidade na entrega.

Medidas de recuperación: As medidas a aplicar para a recuperación dunha avaliación dependerán
das causas de non ter superada dita avaliación:

Nas probas escritas se se acada unha cualificación inferior a 4, o alumno ou alumna terá que repetir
esta proba na recuperación final da avaliación que se realizará á volta  das vacacións (salvo na
terceira avaliación que coincidirá coa recuperación final da materia)..
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Observacións na aula: as malas actitudes, falta de traballo e aproveitamento do tempo poderán ser
causa  da  non superación da  avaliación.  Neste  caso a  maneira  de  recuperar  esa avaliación  será
cambiar estas condutas.   

Proba de xuño: O alumnado que non teña superada a materia dalgunha ou todas as avaliacións,
disporá dun exame final  en xuño.  Este  exame terá  cuestións  de cada unha das  avaliacións  por
separado, de modo que o alumno só terá que facer a parte suspensa . Este exame incluirá preguntas
de  desenvolvemento  dos  estándares  de  aprendizaxe  puramente  conceptuais,  por  outra  banda,
poderase esixir a entrega do caderno de actividades e traballos desenvoltos durante a materia có fin
de avaliar os estándares de aprendizaxe máis procedementais.

A nota final  da  materia  obterase calculando a media aritmética  das  tres  avaliacións.  A materia
considerarase superada se o alumno/a non ten ningunha avaliación suspensa. O redondeo da nota
aplicarase a partir do decimal 2 cara arriba ou cara abaixo dependendo do traballo, actitude, interese
e implicación de cada alumno e alumna durante o desenvolvemento da materia.

2.3.4. Avaliación extraordinaria

Proba de setembro: Se os alumnos/as non superaran a materia en Xuño disporán dun exame escrito
con todo o temario no mes de Setembro. Tamén se poderá esixir a entrega de fichas de actividades
ou proxectos en Setembro cós que avaliar os estándares de aprendizaxe máis procedementais.

2.3.5. Recuperación de pendentes

Os alumnos pendentes terán unha reunión ó principio de curso coa xefa de departamento e unha
titoría  mensual  en  horario  extraescolar,  na  que  se  fará  a  planificación  do  traballo  a  realizar,
resolución de dúbidas e corrección dos exercicios propostos. Os alumnos/as  disporán dun exame
por avaliación co temario de cada avaliación e en fechas que se farán públicas o comezo do curso.
Tamén se poderá esixir a entrega de fichas de actividades ou proxectos cós que avaliar os estándares
de aprendizaxe máis procedementais. No caso de que o alumno/a non aprobe por avaliacións terá un
exame final en Xuño de toda a materia.

2.3.6. Avaliación en caso de ensino non presencial

En cada tema facilitaranse a través da aula virtual os documentos e os exercicios correspondentes
co seu o prazo de entrega, así como as datas dos exames que sempre que sexa posible  serán en
modo presencial, se tiveran que ser a distancia utilizaríanse a aula virtual e as webcams. 

O alumno/a que non acada un 5 na avaliación terá que recuperar e as medidas a aplicar para a
recuperación dependerán das causas de non ter superada dita avaliación: 

Nos exames se se acada unha cualificación inferior a 4, o alumno ou alumna terá que repetir esta
proba na recuperación final da avaliación que se realizará á volta das vacacións (salvo na terceira
avaliación que coincidirá coa recuperación final da materia)..

Nos traballos e cuestionarios se o alumno ou alumna non os entregou ou  estes non acadaron o
mínimo na cualificación (incompletos, entregados fora de prazo, baixa calidade, copia parcial ou
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total dos mesmo...) terán que ser entregados novamente debidamente completados na data fixada
polo profesor/a.

2.4. Plan de reforzo e recuperación de aprendizaxes 
imprescindibles non adquiridos no curso 2019/20

2.4.1. Aprendizaxes esenciais non adquiridas no curso 2019/20

Non  salientable.  Teranse  en  conta,  os  resultados  da  avaliación  inicial  para  establecer  posibles
diferencias entre os alumnos  nas aprendizaxes adquiridas previamente  e establecer  estratexias que
permitan solventar as posibles diferencias.
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