
Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional

É unha nova materia que se pode escoller en 4º de ESO dentro das materias troncais da Opción de
ensinanzas aplicadas para a iniciación á formación profesional.

Será  impartida  polo  departamento  de  Física  e  Química,  aínda  que  tamén  o  pode  facer  o
departamento de Bioloxía e Xeoloxía.

Esta  materia  achega  unha  formación  experimental  básica  e  vai  contribuír  á  adquisición  dunha
disciplina de traballo no laboratorio, respectando as normas de seguridade e hixiene, e valorando a
importancia  de  utilizar  os  equipamentos  de  protección  persoal  necesarios  en  cada  caso.  Esta
formación aporta unha base moi importante para abordaren en mellores condicións os estudos de
formación profesional nas familias profesionais Agraria, de Industrias Alimentarias, de Química, de
Sanidade, de Vidro e Cerámica, etc. 

Os contidos preséntanse en catro bloques.

O bloque 1 está dedicado ao traballo no laboratorio, facendo moito fincapé no coñecemento e no 
cumprimento das normas de seguridade e hixiene, así como na correcta utilización de materiais e 
substancias. O obxectivo é que o alumnado realice ensaios de laboratorio que lle permitan coñecer 
as técnicas instrumentais básicas.

É importante coñecer o impacto ambiental que provoca a industria durante a obtención dos 
diferentes produtos, valorando as achegas que á súa vez fai a ciencia para mitigar o impacto e 
incorporando ferramentas de prevención e corrección que fundamenten un uso e unha xestión 
sustentables dos recursos.

O bloque 2 dedícase á ciencia e á súa relación co ambiente. A súa finalidade é que os/as 
estudantes coñezan os tipos de contaminantes, as súas orixes e os seus efectos, así como o 
tratamento para reducir os seus impactos e eliminar os residuos xerados. 

O uso das tecnoloxías da información e da comunicación neste bloque está especialmente 
recomendado para realizar actividades de indagación e de procura de solucións ao problema 
ambiental, do mesmo xeito que o traballo en grupo e a exposición e defensa das conclusións das 
investigacións por parte dos/das estudantes.

O bloque 3 , investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I), é o que máis novidades 
achega para os/as estudantes e debería traballarse combinando os aspectos teóricos cos de 
indagación, utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación, que constituirán unha 
ferramenta moi útil para que o alumnado poida coñecer os últimos avances neste campo a nivel 
mundial e local.

O bloque 4 ten como obxectivo a realización de proxectos de investigación en grupo seguindo os 
métodos da ciencia aplicados a coñecementos adquiridos en cursos anteriores. Os/as estudantes 
deberán apoiarse nas tecnoloxías da información e da comunicación para a elaboración e a 
presentación das súas investigacións, e ao mesmo tempo coidarán a expresión oral e escrita nas 
conclusións finais dos seus proxectos.



RESUMO DE CONTIDOS

Bloque 1. Técnicas instrumentais básicas.

Organización do laboratorio: materiais e normas de seguridade e hixiene. 

Aplicación do método científico aos traballos de laboratorio. 

Técnicas de experimentación en física, química, bioloxía e xeoloxía. 

Determinar e identifica medidas de volume, masa ou temperatura utilizando ensaios de tipo físico ou químico.

Preparar disolucións de diversa índole, utilizando estratexias prácticas. 

Separar os compoñentes dunha mestura utilizando as técnicas instrumentais adecuadas.

Discriminar que tipos de alimentos conteñen diferentes biomoléculas.

Organización do laboratorio: materiais e normas de seguridade e hixiene. 

Técnicas e procedementos de desinfección de materiais en distintos sectores. 

Analizar os procedementos instrumentais que se utilizan en diversas industrias como a alimentaria, a agraria, a
farmacéutica, a sanitaria e a de imaxe persoal, e outros sectores da industria. 

 Bloque 2. Aplicacións da ciencia na conservación ambiental.

Contaminación: concepto e tipos. 

Contaminación atmosférica: orixe, tipos e efectos. 

Contrastar en que consisten os efectos ambientais da contaminación atmosférica, tales como a chuvia ácida, o
efecto invernadoiro, a destrución da capa de ozono e o cambio climático. 

Efectos contaminantes que se derivan da actividade industrial e agrícola, nomeadamente sobre o solo. 

Identificar os axentes contaminantes da auga, informar sobre o tratamento de depuración desta e compilar datos de 
observación e experimentación para detectar contaminantes nela. 

Precisar en que consiste a contaminación nuclear, reflexionar sobre a xestión dos residuos nucleares e valorar 
criticamente a utilización da enerxía nuclear. 

Xestión dos residuos. 

Determinar os procesos de tratamento de residuos e valorar criticamente a súa recollida selectiva. 

Normas básicas e experimentais sobre química ambiental. 

Xestión do planeta e desenvolvemento sustentable. 

Analizar e contrastar opinións sobre o concepto de desenvolvemento sustentable e as súas repercusións para 
o equilibrio ambiental. 

Bloque 3. Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) 

Concepto de investigación, desenvolvemento e innovación, e etapas do ciclo I+D+i. 

Tipos de innovación. Importancia para a sociedade. 

Principias liñas de I+D+i actuais para o sector industrial. 

Bloque 4. Proxecto de investigación 

Método científico. Elaboración de hipóteses, e a súa comprobación e argumentación a partir da experimentación ou a 
observación.  

Artigo científico. Fontes de divulgación científica. 

Proxecto de investigación: organización. Participación e colaboración respectuosa no traballo individual e en equipo. 

Deseña pequenos traballos de investigación sobre un tema de interese científico-tecnolóxico ou relativo a 
animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición humanas, para a súa 
presentación e defensa na aula. 


