
Cultura Científica

É unha nova materia  que  se  pode escoller  en  4º  de  ESO dentro  das  materias  específicas  para
calquera dos dous itinerarios.

Será impartida polo departamento de Bioloxía e Xeoloxía.

A materia de Cultura Científica establece a base de coñecemento científico sobre temas xerais como
o universo, os avances tecnolóxicos, a saúde, a calidade de vida e a contribución do coñecemento
dos materiais aos avances da humanidade.

RESUMO DE CONTIDOS

Bloque 1. Procedementos de traballo.

A comunicación en ciencia e tecnoloxía. O artigo científico. Fontes de divulgación científica. Elaboración e presentación 
de informes utilizando medios diversos. Organización do laboratorio: materiais e normas de seguridade e hixiene. 

Presentar información sobre un tema tras realizar unha procura guiada de fontes de contido científico, 
utilizando tanto os soportes tradicionais como internet. 

Comentar artigos científicos divulgativos realizando valoracións críticas e análises das consecuencias sociais, 
e defender en público as conclusións. 

Bloque 2. O universo.

Orixe do universo: o Sistema Solar, a Terra, a vida e a evolución. Teorías científicas fronte a opinións e crenzas; 
perspectiva histórica.. 

Orixe, formación e estrutura do Universo. 

O Sistema Solar: formación e estrutura. 

. 

Bloque 3. Avances tecnolóxicos, implicacións sociais e ambientais. 

Valorar as graves implicacións sociais, tanto na actualidade como no futuro, da sobreexplotación de recursos naturais, a
contaminación, a desertización, a perda de biodiversidade e o tratamento de residuos. 

Xustificar a necesidade de procurar novas fontes de enerxía non contaminantes e economicamente viables, para 
manter o estado de benestar da sociedade actual. 

Bloque 4. Calidade de vida. 

Saúde e doenza. Importancia da ciencia na mellora da saúde ao longo da historia. 

Diferenciar os tipos de doenzas máis frecuentes, identificando algúns indicadores, causas e tratamentos máis 
comúns, e valorar e describir a importancia do uso responsable dos medicamentos. 

Coñecer as principais características do cancro, a diabete, as doenzas cardiovasculares, as doenzas mentais, 
etc., así como os principais tratamentos e a importancia das revisións preventivas. 

Substancias aditivas: tabaco, alcol e outras drogas. Problemas asociados. 

Hábitos de vida saudables e non saudables. Alimentación saudable. 



Bloque 5. A humanidade e o uso dos materiais.

Realizar estudos sinxelos e presentar conclusións sobre aspectos relacionados cos materiais e a súa influencia no 
desenvolvemento da humanidade. 

Residuos como recurso: reducir, reutilizar e reciclar. 

Procesos de obtención de materiais: custos económicos, sociais e ambientais. O ciclo de vida dos produtos. Aplicacións
a casos concretos nun contexto real do contorno próximo. 

Coñecer os principais métodos de obtención de materias primas e as súas posibles repercusións sociais e 
ambientais. 

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 a electrónica, o téxtil, o 
transporte, a alimentación, a construción e a medicina. 


