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1.-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 1. Procedementos de traballo
B1.1. Obter, seleccionar e valorar informacións CCIB1.1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica o seu contido.
relacionados con temas científicos da actualidade.

CAA
CCL

CCIB1.1.2. Presenta información sobre un tema tras realizar unha procura guiada de CCL
fontes de contido científico, utilizando tanto os soportes tradicionais como internet.
CD
CAA
B1.2. Valorar a importancia da investigación e o CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor da nosa sociedade e CAA
desenvolvemento tecnolóxico na actividade cotiá.
a súa importancia ao longo da historia.
CCEC
B1.3. Comunicar conclusións e ideas en distintos soportes CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións críticas e
a públicos diversos, utilizando eficazmente as análises das consecuencias sociais, e defende en público as súas conclusións.
tecnoloxías da información e da comunicación, para
transmitir opinións propias argumentadas.
Bloque 2. O Universo
B2.1. Diferenciar as explicacións científicas relacionadas CCIB2.1.1. Describe as teorías acerca da orixe, a evolución e o final do Universo, e CMCCT
co Universo, o Sistema Solar, a Terra, a orixe da vida e establece os argumentos que as sustentan.
a evolución das especies, daquelas baseadas en
opinións ou crenzas.
B2.2. Coñecer os feitos históricos e as teorías que xurdiron CCIB2.2.1. Recoñece a teoría do Big Bang como explicación á orixe do Universo.
CMCCT
ao longo da historia sobre a orixe do Universo, e en
CCIB2.2.2. Sinala os acontecementos científicos que foron fundamentais para o CMCCT
particular a teoría do Big Bang.
coñecemento actual do Universo
B2.3. Describir a organización do Universo e como se CCIB2.3.1. Establece a organización do Universo coñecido, e sitúa nel o sistema solar. CMCCT
agrupan as estrelas e pos planetas.
CCIB2.3.2. Determina, coa axuda de exemplos, os aspectos máis salientables da Vía CMCCT
Láctea.
CCIB2.3.3. Xustifica a existencia da materia escura para explicar a estrutura do CMCCT
Universo.
B2.4. Sinalar que observacións poñen de manifesto a CCIB2.4.1. Argumenta a existencia dos buratos negros e describe as súas principais CMCCT
existencia dun burato negro, e cales son as súas características.
características.
B2.5. Distinguir as fases da evolución das estrelas e CCIB2.5.1. Coñece as fases da evolución estelar e describe en cal delas atopar o noso CMCCT
relacionalas coa xénese de elementos.
Sol.
B2.6. Recoñecer a formación do Sistema Solar.

CCIB2.6.1. Explica a formación do Sistema Solar e describe a súa estrutura e as súas CMCCT
características principais.

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 AA
vida.
CMCCT

1.-Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
Bloque 3. Avances tecnolóxicos, implicacións sociais e ambientais
B3.1. Identificar os principais problemas ambientais, as CCIB3.1.1. Relaciona os principais problemas ambientais coas súas causas, e CMCCT
súas causas e os factores que os intensifican; predicir establece as súas consecuencias.
as súas consecuencias e propor solucións.
CCIB3.1.2. Procura e describe solucións aplicables para resolver os principais CCL
problemas ambientais.
CAA
CSIEE
B3.2. Argumentar sobre o crecemento da poboación CCIB3.2.1. Coñece e analiza as implicacións ambientais dos principais tratados e dos CSC
humana, a evolución tecnolóxica, os problemas protocolos internacionais sobre a protección ambientais.
ambientais e a necesidade dunha xestión sustentable
dos recursos que proporciona a Terra.
B3.3. Valorar as graves implicacións sociais, tanto na CCIB3.3.1. Recoñece os efectos do cambio climático, establece as súas causas e CSIEE
actualidade como no futuro, da sobreexplotación de propón medidas concretas e aplicables, a nivel global e individual, para o reducir.
recursos naturais, a contaminación, a desertización, a
CCIB3.3.2. Valora e describe os impactos da sobreexplotación dos recursos naturais, a CMCCT
perda de biodiversidade e o tratamento de residuos.
contaminación, a desertización, os tratamentos de residuos e a perda de CSIEE
biodiversidade, e propón solucións e actitudes persoais e colectivas para os paliar.
B3.4. Saber utilizar climogramas, índices de CCIB3.4.1. Extrae e interpreta a información en diferentes tipos de representacións CCL
contaminación, datos de subida do nivel do mar en gráficas, elaborando informes e establecendo conclusións.
CSIEE
determinados puntos da costa, etc., interpretando
gráficas e presentando conclusións.
B3.5. Xustificar a necesidade de procurar novas fontes de CCIB3.5.1. Establece as vantaxes e inconvenientes das diferentes fontes de enerxía, CSC
enerxía non contaminantes e economicamente viables, tanto renovables como non renovables.
para manter o estado de benestar da sociedade actual.
B3.6. Coñecer a pila de combustible como fonte de enerxía CCIB3.6.1. Describe procedementos para a obtención de hidróxeno como futuro vector CMCCT
do futuro, establecendo as súas aplicacións en enerxético.
automoción, baterías, subministración eléctrica a
CCIB3.6.2. Explica o principio de funcionamento da pila de combustible, suscitando as CSC
fogares, etc.
súas posibles aplicacións tecnolóxicas e destacando as vantaxes que ofrece fronte
aos sistemas actuais.
Bloque 4. Calidade de vida
B4.1. Recoñecer que a saúde non é soamente a ausencia CCIB4.1.1. Comprende a definición da saúde que dá a Organización Mundial da Saúde CMCCT
de afeccións ou doenzas.
(OMS).
B4.2. Diferenciar os tipos de doenzas máis frecuentes, CCIB4.2.1. Determina o carácter infeccioso dunha doenza atendendo ás súas causas e CMCCT
identificando algúns indicadores, causas e tratamentos aos seus efectos.
máis comúns, e valorar e describir a importancia do uso
CCIB4.2.2. Describe as características dos microorganismos causantes de doenzas CCL
responsable dos medicamentos.
infectocontaxiosas.
CCIB4.2.3. Coñece e enumera as doenzas infecciosas máis importantes producidas por CMCCT
bacterias, virus, protozoos e fungos, identifica os posibles medios de contaxio, e
describe as etapas xerais do seu desenvolvemento e os posibles tratamentos.
CCIB4.2.4. Identifica os mecanismos de defensa que posúe o organismo humano, e CMCCT
xustifica a súa función.

2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
1ª e 2ª avaliación: os establecidos na programación do
curso 2019-2020.
3ª avaliación: análise da produción do alumnado.
Avaliación

Instrumentos:
1ª e 2ª avaliación: os establecidos na programación do
curso 2019-2020
3ª avaliación: traballos de aplicación e síntese,
cuestionarios, traballos monográficos, pequenas
investigacións, ...
A nota final que o alumno/a acade nesta materia será
numérica do 1 ao 10 e corresponderá ao resultado da
suma da nota media obtida na 1ª e 2ª avaliación e a
valoración das tarefas realizadas durante a 3ª avaliación,
para o cal se aplicarán os seguintes criterios:
• A valoración

terá en conta o resultado, a entrega en
prazo, o esforzo e o progreso na aprendizaxe.

Cualificación final

• Non se considerará válidas aquelas actividades nas
que se detecte a reprodución total ou parcial de
calquera tipo de fonte ou das respostas de outro
alumno/a.
• Alumnos/as

cunha media na 1ª e 2ª avaliacións
superior ou igual a 4: as tarefas serán valoradas ata
1 punto.

• Alumnos/as

cunha media na 1ª e 2ª avaliación inferior
a 4: valoraranse as tarefas realizadas durante a 3ª
avaliación.

O modelo de proba será unha proba específica aberta
sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous
Proba extraordinaria
primeiros trimestres do curso 2019/20 e os estándares e
de setembro
competencias imprescindibles mencionados no apartado 1
deste documento.

Alumnado de
materia pendente

Non procede

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación,
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)
Actividades de recuperación. Para o alumnado que non
adquiriu as aprendizaxes e competencias imprescindibles nas
dúas primeiras avaliacións.
Actividades

Actividades de reforzo. Das aprendizaxes e competencias
realizadas nas dúas primeiras avaliacións.
Actividades de ampliación das aprendizaxes das dúas
primeiras avaliacións baseados nos estándares e competencias
considerados imprescindibles neste documento.

Metodoloxía
(alumnado con
Correo electrónico profesora e alumnos/as
conectividade e
sen conectividade)

Materiais e
recursos

Material elaborado pola profesora
Material audiovisual e dixital: vídeos, páxinas webs con
actividades interactivas ...

4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Correos electrónicos dispoñibles
Publicación na páxina web do centro.

