
CULTURA CIENTÍFICA 1º BAC 

 

          O que se pretende con esta materia é , basicamente, o mesmo que en 4º ESO, pero 

abordando cuestións máis complexas. 

          Esta materia de Cultura Científica contribúe a que o alumnado tome decisións fundamentadas 

en probas de carácter científico, diferenciándoas das crenzas e das opinións sobre cuestións 

científicas e tecnolóxicas de actualidade.  

           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. 

           Preténdese dar importancia ao coñecemento e á utilización do método científico, útil non só no 

ámbito da investigación, senón en xeral en todas as disciplinas e actividades. E, tamén, fomentar 

vocacións científicas no alumnado. 

Para primeiro de bacharelato déixanse cuestións algo máis complexas, como a formación da 

Terra e a orixe da vida, a xenética, os avances biomédicos e, para rematar, un bloque dedicado a 

todo o relacionado coas tecnoloxías da información e da comunicación. 

A secuenciación de unidades é a seguinte: 

 Unidade 0: A ciencia e a sociedade. O traballo científico. A aplicación perversa da 

ciencia. Definición e tipos de fraudes científicas. 

 Unidade 1: A Terra. A investigación científica da Terra. Estrutura da Terra. Teorías 

sobre o interior da Terra. A tectónica de placas. As probas da tectónica de placas. 

 Unidade 2: A orixe da vida e a evolución. A orixe da vida. A evolución: do fixismo 

ao evolucionismo. A evolución: as teorías evolucionistas. A teoría sintética da 

evolución. Críticas á teoría sintética. As probas da evolución. 

 Unidade 3: Orixe e evolución da humanidade. Teorías sobre a orixe da 

humanidade. Os primates. Do primate ao homínido. Os primeiros homínidos. Os 

primeiros humanos: a humanización. A orixe dos humanos actuais. 

 Unidade 4: A revolución xenética. A historia da xenética. Niveis de organización 

xenética. O significado da información xenética. 

 Unidade 5: A enxeñería xenética. A enxeñería xenética e as súas aplicacións. A 

reprodución asistida. A clonación. As células nai. Repercusións sociais das 

aplicacións da xenética. 

 Unidade 6: A medicina e a saúde. Evolución histórica. Técnicas de diagnóstico. A 

saúde. Saúde pública e medicina preventiva. A relación médico paciente. O uso 



racional dos medicamentos. 

 Unidade 7: A investigación médico farmacéutica. A investigación médico 

farmacéutica. As patentes. Os transplantes. As alternativas á medicina científica. 


