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1. INTRODUCIÓN 

Todas as culturas anteriores aportaron grandes avances e logros nos coñecementos 

científicos. Pero, a humanidade adquiriu máis coñecementos científicos e tecnolóxicos a 

partir da segunda metade do século XIX, e ao longo do século XX, que en toda a 

historia anterior. Estes  coñecementos deron lugar a numerosas aplicacións que xa 

forman parte da vida cotiá dos cidadáns: a enxeñaría xenética, os novos materiais, as 

fontes de enerxía, o cambio climático, alimentos transxénicos, clonacions, fecundación 

in vitro, trasplantes, os recursos naturais, as tecnoloxías da información, a comunicación 

e o ocio. 

Os cidadáns da denominada «sociedade do coñecemento», teñen o dereito e deber de 

posuír unha formación científica que lles permita actuar como cidadáns autónomos, 

críticos e responsables. Para iso deben ter ao alcance unha cultura científica forme ao 

individuo, lle proporcione coñecementos para que poidan intervir na sociedade civil 

tomando decisións responsables, reflexivas e fundamentadas con capacidade crítica e 

analítica. 

O alumnado desta materia debe adquirir coñecementos que traten de responder a 

interrogantes sobre temas científico técnolóxicos de gran incidencia social, para 

comprender mellor os mundos natural e artificial por medio da indagación, búsqueda e 

selección de información, distinción entre información relevante e irrelevante, de 

existencia ou non de evidencia científica (aprender a aprender), destrezas e habilidades 

imprescindibles como procedementos específicos para desenvolverse mellor na vida 

cotidiá. E as capacidades necesárias para intervir nas controversias sobre cuestións 

tecnocientíficas e medioambientais que xurden na sociedade con diversos intereses e 

poder participar nas decisións que afectan á ciudadanía.   

Nunha sociedade sometida a grandes cambios, fruto das revoluciones 

científicotecnolóxicas e da transformación dos modos de vida, marcada por intereses e 

valores particulares a curto prazo, que están provocando graves problemas ambientais e 

a cuxo tratamento e resolución poden contribuir a Ciencia e a Tecnoloxía.  
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Valor formativo da materia: 

Contribúe a desenvolver unha alfabetización científica, compoñente esencial da 

formación cidadá, permitindolle familiarizarse coa natureza e as ideas básicas da 

ciencia, e axudarlle á comprensión dos problemas a cuxa solución pode cooperar o 

desenvolvemento tecnocientífico, facilitando actitudes responsables dirixidas a sentar as 

bases dun desenvolvemento sustentable. Preténdese que os alumnos desenvolvan 

actitudes de curiosidade, tolerancia e tendencia a fundamentar as afirmacións e as 

refutacións.  

Os contidos xiran arredor da revolución tecnolóxica da comunicación e as súas 

repercusións na vida cotiá, a importancia dunha xestión sustentable da Terra e de 

preservar o medio ambiente e a biodiversidade, a saúde como resultado de factores 

ambientais e de responsabilidade persoal, os avances da xenética e problemas éticos que 

pode supoñer a manipulación xenética e as diferentes teorías sobre a orixe do Universo, 

a tectónica global, a orixe da vida e a evolución. 

Trataremos de: 

Fomentar a lectura, expresión oral e escrita, as tecnoloxías da información e a 

comunicación e a educación en valores, con obxectos de ensino-aprendizaxe: 

Buscar e seleccionar información de carácter científico empregando fontes diversas, 

entre elas as tecnoloxías da información e comunicación. 

Axudar aos alumnos a concibir o coñecemento científico como un saber integrado, 

coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 

Cooperar no desenvolvemento e consolidación de hábitos de disciplina, estudo e 

traballo individual e en equipo como condición necesaria para unha realización eficaz 

das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

Impulsar a valoración e respecto da diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. O estudo científico realiza unha achega inestimable para o 

rexeitamento fundamentado dos estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres.  

Realizar unha eficaz achega ao desenvolvemento de destrezas básicas na utilización das 

fontes de información para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. 

Adquisición dunha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da 

información e a comunicación. 

Estimular a curiosidade e as ganas de aprender e coñecer, a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

Facilitar unha valoración crítica dos hábitos relacionados co consumo, o coidado dos 

seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora. 

Achegar os coñecementos esenciais, para que os alumnos e alumnas comprendan e 

valoren os aspectos máis significativos do medio ambiente de Galicia, valorando a 
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necesidade da conservación e xestión sustentable do patrimonio natural desta 

comunidade e do Estado. 

Traballar os fundamentos científicos para a participación como cidadáns e cidadás na 

necesaria toma de decisións arredor dos graves problemas ambientais con que se 

enfronta hoxe a humanidade. 

Construir contidos que axuden a reflexionar sobre as relacións da ciencia e a tecnoloxía 

coa sociedade e a valorar, desde un punto de vista individual e colectivo, as 

implicacións éticas da investigación. 

Desenvolven un labor fundamental para a evolución dunha personalidade equilibrada 

que integre a formación de CAPACIDADES do seguinte tipo:  

• Capacidades cognitivas, ao exercitar características propias do pensamento 

lóxico abstracto, como a formulación de hipóteses, a análise multicausal, a organización 

de conceptos en forma de teorías, a conformación de esquemas operacionais formais 

etc. 

• Capacidades socioafectivas, ao favorecer o interese por coñecer a diversidade de 

achegas, indagar nas súas peculiaridades e logros sociais e tecnolóxicos, potenciando os 

valores de tolerancia e solidariedade.  

2. OBXECTIVOS DA MATERIA 

 

1. Suscitar preguntas sobre os problemas da sociedade actual e do futuro próximo que 

constitúen unha prioridade para a investigación tecnocientífica e identificar os 

diversos aspectos que neles concorren, co fin de desenvolver un pensamento crítico e 

reflexivo. 

2. Coñecer os elementos dos procesos de investigación e as características das 

explicacións científicas, partindo dos seus problemas próximos á experiencia, e 

poñelos en práctica mediante investigacións sinxelas. 

3. Seleccionar, comprender, avaliar e utilizar informacións de tipo científico e 

tecnolóxico, incluíndo a identificación de manipulacións ou visións parciais, entre as 

que cabe destacar as que fan referencia ao xénero, para tomar decisións 

fundamentadas e saber comunicalas de forma clara, coherente e precisa. 

4. Desenvolver e poñer en práctica procedementos e valores propios da actividade 

científica, como a curiosidade, a creatividade, a ausencia de dogmatismo, a reflexión 

crítica, a relevancia dos datos en contraposición coas opinións de cara ao rigor no 

razoamento científico, e a sensibilidade diante dos problemas emerxentes para 

facilitar a evolución persoal e social. 

5. Recoñecer o carácter colectivo dos avances científicos, destacando o papel das 

mulleres na ciencia, así como a mutua interdependencia entre o contexto 

sociocultural e as investigacións científicas e tecnolóxicas. 

6. Identificar os principios ou teorías científicas e tecnolóxicas ligadas ás problemáticas 

contemporáneas que debe afrontar a cidadanía, tanto individual como 

colectivamente, para favorecer a súa comprensión e a busca de solucións. 
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7. Tomar unha postura crítica ante os avances científicos e tecnolóxicos, recoñecer os 

logros e as vantaxes para a mellora da calidade de vida, así como os riscos que 

comportan, valorando os problemas sociais e éticos que poden xerar. 

8. Identificar os principais problemas relativos á saúde, ao medio natural, ás novas 

tecnoloxías e materiais, ás fontes de enerxía etc., tratando de comprender as bases 

científicas para avaliar criticamente as informacións dos medios de comunicación e 

adquirir independencia de criterio. 

9. Construír un coñecemento coherente e crítico sobre as tecnoloxías da información e 

comunicación e sobre a sociedade do lecer presentes no medio do alumnado, 

propiciando un uso idóneo delas, prestando especial atención á existencia da fenda 

dixital de xénero entre países ricos e pobres. 

10. Utilizar na vida cotiá os coñecementos adquiridos, participando nas 

controversias tecnocientíficas locais e globais, e desenvolver hábitos democráticos 

baseados na argumentación e no diálogo. 

 

 

 

3. RELACIÓN COAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Potenciarase o desenvolvemento das competencias de comunicación lingüística, 

competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía; ademais, para 

alcanzar unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no 

currículo, incluense actividades de aprendizaxe integradas que lle permitirán ao 

alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao 

mesmo tempo. Para valorar estes, serán os estándares de aprendizaxe avaliables, como 

elementos de maior concreción, observables e medibles, os que, ao poñerse en relación 

coas competencias clave, permitan graduar o rendemento ou o desempeño alcanzado en 

cada unha delas. 

A contribución da Cultura Científica á consecución das competencias básicas é 

esencial: 

 Coñecemento e interacción co mundo físico. A maior parte dos contidos teñen 

unha incidencia directa na adquisición da competencia que implica determinar 

relacións de causalidade ou influencia, cualitativas ou cuantitativas, que require 

analizar sistemas complexos, nos que interveñen varios factores. Implica a 

familiarización co traballo científico, a utilización de procedementos e modelos 

representativos usados no ámbito científico, que permitan a interpretación crítica 

de informacións provenientes de diversas fontes. 
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O alumnado debe chegar a ser capaz de  emitir opinións fundamentadas sobre as 

implicacións do desenvolvemento tecnocientífico, os avances e aplicacións da 

biotecnoloxía e a enxeñaría xenética para as persoas, a saúde e o medio ambiente 

utilizando con coherencia, claridade e precisión os conceptos científicos necesarios. Así 

como participar na toma de decisións. 

 Competencia matemática: No traballo científico preséntanse a miúdo situacións 

de resolución de problemas de formulación e solución máis ou menos abertas, 

que esixen poñer en xogo estratexias asociadas a esta competencia: A utilización 

da linguaxe matemática para cuantificar os fenómenos e expresar datos e ideas 

sobre a natureza. 

 Tratamento da información e competencia dixital e para aprender a aprender. 

Se desenvolven por medio da utilización de recursos como os esquemas, mapas 

conceptuais, a produción e presentación de memorias, textos etc. A materia ha 

de achegar os medios de busca e selección de información, de distinción entre 

información relevante e irrelevante, de existencia ou non de evidencia científica 

etc.  

 Competencia social e cidadá. Está ligada ao papel da ciencia na preparación de 

futuros cidadáns dunha sociedade democrática para a súa participación na toma 

fundamentada de decisións.  

 Comunicación lingüística. A materia esixe a configuración e a transmisión das 

ideas e informacións. O coidado na precisión dos termos utilizados, no 

encadeamento adecuado das ideas ou na expresión verbal das relacións fará 

efectiva esta contribución.  

 Autonomía e iniciativa persoal. Se estimula a partir da formación dun espírito 

crítico, capaz de cuestionar dogmas e desafiar prexuízos, desde a aventura que 

supón enfrontarse a problemas abertos e participar na construción tentativa de 

solucións que son útiles para o avance persoal, as relacións interpersoais e a 

inserción social.  

 

 

4. PERSPECTIVA METODOLÓXICA 

 

A metodoloxía debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, 

para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de investigación e tamén 

debe subliñar a relación dos aspectos teóricos coas súas aplicacións prácticas. 

Traballarase con metodoloxías que comporten un importante grao de rigor científico e 

de desenvolvemento das capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas 

e interpretativas). 

 Explicación dos contidos. 

 Utilización de material audiovisual. 

 Traballo de búsqueda de información na aula de informática. 
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 Realización de traballos de investigación (bibliográficos, internet,...) 

 Realización de Cuestionarios. 

 Webquest, Actividades de Autoavaliación. 

 

 O/A profesor/a actuará como coordinadora, mediadora e guía para o 

desenvolvemento da actividade construtiva do alumno, facilitándolle os medios, 

recursos, asesorando sobre procedementos de búsqueda e presentación dos 

materiais necesarios para confeccionar os traballos que terá que expoñer. 

 Partiremos do nivel de desenvolvemento do/a alumno/a, o que significa 

considerar tanto as súas capacidades como os seus coñecementos previos. 

 Orientaremos a nosa acción a estimular o desenvolvemento de competencias 

básicas. Promoveremos a adquisición de aprendizaxes funcionais e 

significativas. 

 Buscaremos formas de adaptación na axuda pedagóxica ás diferentes 

necesidades do alumnado.  

 Fomentaremos o desenvolvemento da capacidade de socialización, de autonomía 

e de iniciativa persoal. 

 Aprecio e gozo da diversidade natural e cultural (especialmente a máis próxima 

de Galicia), participando na súa conservación, protección e mellora. 

 Sensibilidade cara á racionalización no uso dos recursos naturais. 

 O desenvolvemento da materia desde unha perspectiva inter e intradisciplinar  se 

levará a cabo a través de actitudes e valores como o rigor e a curiosidade 

científica, a conservación e valoración do patrimonio natural e medioambiental, 

a tolerancia respecto das ideas, opinións e crenzas, a responsabilidade fronte aos 

problemas colectivos e o sentido da solidariedade.  

 O desenvolvemento das experiencias de traballo na aula buscará a alternancia 

entre estratexias expositivas e de indagación. Estas estratexias materializaranse 

en técnicas como: 

 Comentarios de texto científicos. Para aplicar os contidos explicados ó longo da 

unidade. 

 A exposición oral. 

 O debate e o coloquio. Incluindo varias preguntas sobre o tema principal, para 

unha vez asimilados os conceptos, debater e dar unha opinión propia ao 

respecto. 

 Os mapas de contido. 

 A investigación bibliográfica. 

 Webquest.  

 

5. CONTIDOS 

 

Os contidos da materia, segundo o Decreto  en cinco bloques, que se repartirán do 

seguinte xeito: 

1ª AVALIACIÓN: 

 Bloque 1. Procedementos de traballo. Ciencia e sociedade 

 Bloque 2. A Terra e a vida.  (parte da Terra) 
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2ª AVALIACIÓN: 

 Bloque 3. Avances en Biomedicina. Alimentación e saúde. 

 Bloque 4. A revolución xenética. 

 

3ª AVALIACIÓN: 

 Bloque 5. Tecnoloxías de información e comunicación. 

 

     AVALIACIÓN INICIAL  

Realizarase observando a disposición dos alumnos e das alumnas e os seus 

coñecementos previos mediante  cuestionarios e observacions durante os primeiros 

días. 

Bloque 1: Procedementos de traballo. CIENCIA E 
SOCIEDADE 
 

OBXECTIVOS:  

 Sinalar a metodoloxía científica, sabendo diferenciar as líneas xerais que 

caracterizan ao traballo científico. 

 Indicar as formas de contrastar unha hipótese. 

 Distinguir a Ciencia da Pseudociencia 

 Apreciar a importancia da casualidade nos descubrimentos científicos e 

tecnolóxicos. 

 Relacionar a ciencia co contexto social e económico. 

 Razonar as diferencias funcionais entre método científico e traballo científico. 

 Explicar, en líneas xerais, cómo se traballa en ciencia e cómo se construe o 

coñecemento científico. 

 Valorar o estado xeral da ciencia en España e en Galicia. 

 Coñecer e tomar conciencia da existencia de fraudes e aplicaciones perversas 

da ciencia e a tecnoloxía sinalando alguns casos relevantes, e rexeitar eses 

comportamentos. 

 Organizar información de contido científico. 

 Analizar representacións para extraer información. 

 Adquirir criterios seleccionando información. 

 Formularse cuestións sobre problemas científicos. 

CONTIDOS:  

1. A  ciencia como explicación do mundo 

 1. Necesitamos explicar o que nos rodea 

  2. Primeiras explicacions: os mitos 

3. Definición de Ciencia 

4. División da Ciencia 

5. A Ciencia frente ao mito 

6. Explicando o mundo 

7. Método deductivo 

8. Método inductivo 

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/995/html/1_necesitamos_explicar_lo_que_nos_rodea.html
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2.  Limitacions da Ciencia 

1. Ciencia e relixión 

2. Mentiras da Ciencia 

3. Os científicos e as súas circunstancias. Influencia das crenzas sociais e 

relixiosas de moitos naturalistas nas súas achegas científicas.  

4. A ciencia ficción 

5. Historia das ciencias. As revolucións científicas. 

 

3.   Construcción do coñecemento científico 

1. É posible o coñecemento? A verdade ou a certeza da ciência 

2. O método científico. Partes  

3. Aplicación do método científico 

4. Verificación e falsación de hipóteses 

5. A casualidade en Ciencia: a Serendipia 

6. Outras maneiras de facer ciencia 

7. Dependencia da ciencia do contexto social e económico 

8. Por qué é importante saber ciencia? 

9. Fraudes científicos. Tipos 

10. Neglixencia científica 

11. Pseudociencias e ciencia patológica 

12. A  aplicación perversa da ciencia. O lado escuro da Ciencia 

 

     4.   Logros da ciencia.  Ciencia Tecnoloxía e Sociedade. 

1. Qué nos aportou a ciencia? 

2. Ámbitos da investigación científica 

3. Descubrimentos que cambiaron a historia 

4. O que nos queda por descubrir! 

 

 5.    O proceso da Investigación Científica 

1. Qué é a investigación? 

2. Importancia de saber como se realiza a investigación 

3. Obxectivos que debe proporse o investigador 

4. Formación do espíritu científico 

5. Carácter interdisciplinario da investigación 

6. Tipos de investigación 

7. A investigación e os investigadores en España, Galicia y Vigo 

8. Centros de investigación científica (Os templos da Ciencia): CSIC, 

CIEMAT...en Galicia 

9. Elaboración de proxectos de investigación 

 

6. Comunicación de resultados 

1. O  sistema de comunicación en Ciencia 

2. Características dun informe ou artígo científico 

3. A linguaxe científica 

4. Textos científicos: estrutura, interpretación e redacción. 

5. Tratamento e transmisión da información científica: bases de datos e 

búsqueda bibliográfica científica. 

6. A divulgación científica. A ciencia e a investigación como motores 

da sociedade actual. 

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/998/html/2_mbitos_de_la_investigacin_cientfica.html
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7. A loita polo recoñecemento 

8. O impacto da ciencia na sociedade. 

 

7.  Ciencia e xénero, raza… 

1. Discriminación en Ciencia por diversos motivos 

2. A  muller na Ciencia 

 

8. Lecturas para reflexionar: Busca información sobre os siguintes artígos e 

analízaos brevemente 

 Si lo dice un científico va a misa 

 La astrología ¿ciencia o camelo? De cartas astrales y otras imposturas. 

JA  Azcárraga 

 Medias verdades de los creacionistas sobre el hombre de Piltdown. 

Ferney Yesyd Rodríguez 

 

 Busca en internet o fragmento da noticia titulada «Demasiado rápidos 

estos neutrinos» (Alicia Rivera, El País 8-12-2011). En ella se 

diferencian opinión, descripción de hechos, interpretación de resultados y 

exposición de hallazgos científicos. a) ¿Dónde se encuentran los 

neutrinos y por qué han sido noticia según el texto? b) Busca otras 

noticias científicas en Internet o en un periódico e intenta diferenciar 

entre opinión, descripción de hechos, interpretación de resultados y 

exposición de hallazgos científicos. 

 Analiza en dos periódicos los horóscopos de un día concreto. Compara si 

dicen lo mismo. 

  Localiza casos en los que la justicia haya sancionado a empresas por 

vender productos a los consumidores con supuestas propiedades 

terapéuticas y que se haya demostrado que eran un timo. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 Coñecer as liñas xerais do traballo científico.  

 Obter, seleccionar e valorar informacións relacionadas con temas científicos da 

actualidade. 

 Valorar a importancia da investigación e o desenvolvemento tecnolóxico na 

actividade cotiá. 

 Saber contrastar hipóteses sinxelas.  

 Valorar a importancia do coñecemento para detectar a casualidade en ciencia.  

 Apreciar a dependencia da ciencia do contexto social e económico.  

 Distinguir entre o método científico e o traballo científico propiamente 

devandito.  

 Comentar en liñas xerais como se constrúe o coñecemento científico.  
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 Coñecer cal é o estado xeral da ciencia en España e Galicia.  

 Coñecer a existencia da fraude e o uso perverso da ciencia, cita algúns exemplos 

e razoar o rexeitamento a eses comportamentos. 

 Comunicar conclusións e ideas en distintos soportes a públicos diversos, 

utilizando eficazmente as tecnoloxías da información e da comunicación para 

transmitir opinións propias argumentadas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:  

 Analiza un texto científico ou unha fonte científico-gráfica e valora de forma 

crítica o seu contido, rigor e fiabilidade. 

 Presenta información sobre un tema tras realizar unha procura guiada de fontes 

de contido científico, utilizando tanto os soportes tradicionais como internet. 

 Analiza o papel da investigación científica como motor da nosa sociedade e a 

súa importancia ao longo da  historia. 

 Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións críticas e análise 

das consecuencias sociais, e defende en público as súas conclusións. 

 Analiza a influencia das crenzas sociais e relixiosas  como as de moitos 

naturalistas dos séculos XVII e XVIII nas súas achegas científicas.  

 Coñece que o método científico é hipotético-deductivo.  

 Valora as achegas de Karl Popper á reflexión sobre a construción do 

coñecemento científico.  

 Recoñece as actividades científicas que realizan institucións científicas coma  o 

CSIC en todas as comunidades autónomas.  

 Análiza algunha das aplicacións nocivas ou tráxicas da ciencia para os seres 

humanos, como o lanzamento de bombas atómicas sobre as cidades de Hirosima 

e Nagasaki.  

 Estuda dalgúns casos de fraude científica, como o caso do home de Piltdown.  

 Toma conciencia da necesidade dunha formación científica para poder poder 

formarse unha opinión crítica argumentada sobre as consecuencias sociais de 

temas científicos tecnolóxicos. 

 Procura información científica sobre temas de actualidade, como o cambio 

climático, que permita diferenciar opinións de afirmacións baseadas en datos. 

 Realiza algúns estudos sinxelos sobre cuestións locais que permitan contrastar as 

diferentes opinións vertidas sobre o tema elixido. 

 Disponse a reflexionar sobre a importancia da casualidade en ciencia, 

apoiándose nos descubrimentos da penicilina de Fleming.  

 Reflexiona sobre a importancia de implementar o triángulo ciencia-tecnoloxía e 

sociedade.  

 

MATERIAIS DE APOIO: 

 

De interese xeral sobre o tema da unidade: 
http://www.oei.es/salactsi/educacion.htm 

http://ec.europa.eu/research/science-society/actionplan/action-plan_es.html 

http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/default.asp 

http://www.divulcat.com 

http://www.oei.es/salactsi/educacion.htm
http://ec.europa.eu/research/science-society/actionplan/action-plan_es.html
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/default.asp
http://www.divulcat.com/
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http://www.ciencytec.com 

http://www.matematicalia.net 

http://www.sopadeciencias.es/categoria.php?id=2 

http://www.solociencia.com 

http://www.100cia.com 

http://www.tecnociencia.org 

http://entreciencias.blogspot.com 

http://roble.pntic.mec.es/~jgomez10 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/default.stm 

http://www.ecuadorciencia.org 

http://digital.el-esceptico.org 

http://www.tu.tv/tags/ciencia 

http://gigascience.com 

http://www.cienciaonline.com/category/videos 

http://www.scivee.tv 

http://www.genbeta.com/2007/06/07-sciencehackbuscador-de-videos-de-ciencia 

http://inalambrico.reuna.cl/videos/videos_alfabeto.ht 

Cinema 

The Matrix, de Larry e Andy Wachowski (Australia e Estados Unidos, 1999) 

Tiempos modernos, de Charles Chaplin (Estados Unidos, 1936) 

Una mente maravillosa, de Ron Howard (Estados Unidos, 2001) 

A serie de televisión Numbers, de Ridley e Toni Scott (Estados Unidos, 2005) 

 

Sobre ciencia e cinema: 

http://www.prbb.org/quark/28-29/028102.htm 

Bloque 2. A Terra e a vida 
Neste tema preséntase unha síntese dos coñecementos adquiridos a partir do século xx 

sobre o interior do planeta e a súa dinámica. E tamén sobre a evolución da especie 

humana, a procura do “elo perdido”, pondo en coñecemento os importantes achádegos 

que están aparecendo nos xacementos máis próximos.  

 

OBXECTIVOS 

 Valorar e debater as repercusións que tiveron lugar ao longo da historia algunhas 

teorías erróneas das ciencias xeolóxicas, como o catastrofismo, subliñando a 

elegancia e a meticulosidade das observacións, e o rigor intelectual das 

investigacións que permitiron correxilas. 

 Analizar como os coñecementos científicos (por exemplo, a hipótese da deriva 

continental formulada por Alfred Wegener) evolucionan coa achega de novos datos 

e descubrimentos e, polo tanto, as teorías son restrinxidas, revisadas ou substituídas 

por outras que se cinxen máis á verdade achegada polas novas probas, como a teoría 

da tectónica de placas. 

http://www.ciencytec.com/
http://www.matematicalia.net/
http://www.sopadeciencias.es/categoria.php?id=2
http://www.solociencia.com/
http://www.100cia.com/
http://www.tecnociencia.org/
http://entreciencias.blogspot.com/
http://roble.pntic.mec.es/~jgomez10
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/default.stm
http://www.ecuadorciencia.org/
http://digital.el-esceptico.org/
http://www.tu.tv/tags/ciencia
http://gigascience.com/
http://www.cienciaonline.com/category/videos
http://www.scivee.tv/
http://www.genbeta.com/2007/06/07-sciencehackbuscador-de-videos-de-ciencia
http://inalambrico.reuna.cl/videos/videos_alfabeto.ht
http://www.prbb.org/quark/28-29/028102.htm


12 

 

 Descubrir algúns exemplos nos que a comprensión científica dun fenómeno 

xeolóxico, como a estrutura interna da Terra, foi mellorada pola invención e o 

desenvolvemento dunha tecnoloxía, como a análise sismolóxica. 

 Recoñecer a necesidade de elaborar modelos que permitan desenvolver un marco 

conceptual para facilitar a comprensión dos fenómenos xeolóxicos complexos, 

como o vulcanismo e a sismicidade, as estreitas relacións que existen entre eles. 

 Coñecer cales son os modelos empregados para explicar a actividade xeolóxica 

observada no noso planeta que permitan explicar as características fisicoquímicas e 

o comportamento dinámico do interior da Terra. 

 Identificar as ferramentas que utilizan os xeólogos para coñecer como é o interior do 

noso planeta. 

 Coñecer cales son as evidencias experimentais que apoian a teoría da deriva 

continental ou a tectónica de placas. 

 Establecer as relacións causa-efecto entre a manifestación dalgúns fenómenos 

xeolóxicos, como a expansión dos fondos oceánicos, a deriva dos continentes, a 

sismicidade, o vulcanismo, os depósitos minerais e a formación de montañas, e a 

causa que os provoca, que é o movemento das placas litosféricas inducido pola calor 

interna da Terra. 

 Valorar a importancia dos coñecementos científicos para determinar o 

comportamento xeolóxico do noso planeta e evitar consecuencias fatais cando se 

producen erupcións volcánicas ou terremotos. 

 Relacionar os recursos xerados pola dinámica interna da Terra cos riscos e os 

impactos ambientais xerados por esa dinámica, en relación coa teoría da tectónica de 

placas. 

 Comprender cales son os fenómenos relacionados coa estrutura do noso planeta que 

aínda descoñecemos. 

 Coñecer algunhas das hipóteses máis aceptadas sobre a orixe da vida. 

 Coñecer interpretacións evolucionistas respecto da existencia de formas actuais. 

 Coñecer o significado das teorías para formarse unha opinión científica sobre o feito 

evolutivo. 

 Aprender cal é o papel da teoría da selección natural na explicación da evolución 

dos seres vivos no noso planeta. 

 Saber cales eran as características do noso planeta cando comezou a desenvolverse a 

vida. 

 Coñecer cales son as posibles causas da extinción de certos seres vivos, como por 

exemplo os dinosauros. 

 Saber que ao longo da historia do noso planeta se produciron varias extincións 

masivas. 

 Identificar a evolución como un feito biolóxico que está fundamentado en distintos 

tipos de probas amparadas polo método científico e recoñecer a necesidade de 

clasificar os seres vivos e identificar os principais grupos de organismos que se 

inclúen nos cinco reinos. 

 Coñecer como se organizan na actualidade os seres vivos coñecidos  

 Coñecer o valor dos xacementos de Atapuerca. 
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 Organizar e interpretar datos sobre os antecesores da especie humana. 

 Saber que aínda quedan moitos aspectos por resolver en todo o referente ao estudo 

da orixe da vida no noso planeta. 

 Coñecer algún dos procedementos susceptibles de ser empregados en caso de 

descubrimento dun asteroide que ameace o noso planeta.  

 

CONTIDOS: 

1. O nacemento das ciencias xeolóxicas. 

2. A Terra: un planeta dinámico. Estrutura,  formación e dinámica da Terra. 

3.  Codia en movemento. Movementos do aire, da auga e dos materiais no interior 

do planeta. 

4. Un planeta oceánico.  

 Dorsais oceánicas: expansión do fondo oceánico. 

 Zonas de subdución: colisión entre placas: 

 Subdución de litosfera oceánica baixo litosfera oceánica. 

 Subdución de litosfera baixo litosfera continental. 

 Choque continental. 

5. Wegener: a deriva continental. A teoría que mudou a xeoloxía. O quebracabezas 

en acción: o ciclo de Wilson 

6. Probas da deriva continental. 

 Probas xeográficas. 

 Probas paleontolóxicas. 

 Probas xeolóxicas e tectónicas. 

 Probas paleoclimáticas. 

7. Da deriva á tectónica global. Codia fragmentada. Tectónica de placas: a 

superficie cambiante: 

 Fenómenos xeolóxicos relacionados coas beiras das placas litosféricas. 

 O motor que move as placas. 

 A teoría da tectónica de placas é unha teoría global. 

 Recursos xerados pola dinámica interna da Terra. 

 Riscos asociados á dinámica interna da Terra. 

 Impactos ambientais xerados pola dinámica interna da Terra. 

8. Volcáns: montañas de lume: 

 Vulcanismo nos puntos quentes. 

 Vulcanismo nas dorsais oceánicas. 

 Vulcanismo nas zonas de subdución. 

 As erupcións volcánicas. 

9.  Sismos: cando a Terra treme: 
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 Tipos de ondas sísmicas. 

 Magnitude e intensidade dun sismo. Escalas que a miden 

10. Predición e prevención de terremotos e volcáns. 

11. Estudio da propagación das ondas sísmicas P e S, respecto das capas internas da 

Terra. 

12. Historias dun vello planeta. A historia xeolóxica do planeta Terra. 

13. Teorías científicas sobre a orixe da vida na Terra: 

a. A receita da vida (C, H, O e N). De que está feita a materia viva? Enerxía 

para a vida. Definindo a vida. 

b. A orixe da materia para a vida. De onde procede o carbono? De onde 

procede a auga?  

c. Un escenario para a vida. O interior do planeta primitivo e a evolución 

da atmosfera. 

d. Experimento de Miller: un experimento histórico.  

e. Outras hipóteses sobre a orixe da vida. 

i. Hipótese metabólica.  

ii. Mundo ARN.  

iii. Panspermia.  

f. A vida, no principio e agora. 

14. Evolucionismo  e  fixismo. Teorías científicas e pseudocientíficas sobre a 

evolución. 

a. A evolución e as súas probas.  

b. Probas biolóxicas.  

c. Probas paleontolóxicas. 

15. A ordenación dos acontecementos evolutivos: estratos. Medios radioactivos para 

determinar a idade dunha rocha. 

16. Como explicamos a evolución. Darwin e a selección natural. Selección artificial. 

Radiacións evolutivas. 

17. A teoría da evolución despois de Darwin. 

18. Extincións. A grande extinción. A extinción dos dinosauros. 

19. A orixe do ser humano. Evolución dos homínidos. A especie humana 

evolucionou en África. 

20. As diferentes especies de homínidos e humanos. 

21. Os cambios que nos fixeron humanos. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Analizar algunhas teorías e concepcións erróneas da ciencia no pasado. 

 Coñecer e valorar as repercusións sociais e históricas que tiveron determinadas 

concepcións non científicas sobre algúns fenómenos naturais. 
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 Elaborar esquemas que mostren as diferentes capas que ten o noso planeta e cales 

son os principais procesos xeolóxicos que teñen lugar en cada unha delas. 

 Explicar a evolución xeolóxica do noso planeta. 

 Xustificar a teoría de deriva continental en función das evidencias experimentais 

que a apoian. 

 Explicar a tectónica de placas e os fenómenos a que dá lugar, así como os riscos 

como consecuencia destes fenómenos. 

 Coñecer as características fundamentais da teoría de placas e os seus antecedentes 

históricos. 

 Explicar que é a teoría da deriva continental e sinalar cales son as evidencias 

experimentais que a apoian. 

 Relacionar as placas tectónicas coa presenza de volcáns ou a aparición de sismos 

nunha rexión concreta do planeta. 

 Indicar que tipo de información podemos tirar das ondas sísmicas: S ou P, a forma 

de propagación. 

 Coñecer como se localiza o epicentro dun sismo a partir do cálculo do desfase entre 

os tempos de chegada das ondas S e das ondas P e das distancias ao epicentro. 

 Coñecer as escalas para medir a intensidade dun sismo e o intervalo que abranguen 

(Richter, fundamentalmente). 

 Deducir o proceso de expansión dos fondos oceánicos a partir dos datos achegados 

polo paleomagnetismo e polas técnicas de datación de rochas. 

 Describir os distintos tipos de volcáns, a súa localización, os diferentes tipos de 

erupcións e a seu perigo en función do índice de explosión volcánica. 

 Expor algúns argumentos e probas xeográficas, xeolóxicas e biolóxicas que apoien a 

hipótese da formación de Panxea, describe a súa formación e a súa posterior 

fragmentación até conformar o noso mundo actual. 

 Coñecer e describir os últimos avances científicos sobre a orixe da vida na Terra e 

enunciar as teorías científicas que explican a orixe da vida na Terra, diferenciándoas 

das baseadas en crenzas. 

 Sinalar cales eran as condicións do noso planeta cando apareceron os primeiros 

seres vivos. 

 Aplicar e analizar explicacións científicas sobre a evolución dos seres vivos. 

 Interpretar a información de esquemas evolutivos. 

 Identificar características dos antecesores da especie humana. 

 Analizar os cambios da especie humana nun contexto evolutivo. 

 Establecer as probas que apoian a teoría da selección natural de Darwin e utilizala 

para explicar a evolución dos seres vivos na Terra, enfrontándoa a teorías non 

científicas. 

 Recoñecer a evolución desde os primeiros homínidos ata o ser humano actual e 

establecer as adaptacións que nos fixeron evolucionar. 

 Sinalar cales son as probas que apoian a teoría da sección natural de Darwin e 

Wallace. 

 Explicar a evolución dos seres vivos na Terra relacionándoa coa teoría da selección 

natural proposta por Darwin. 

 Ordenar temporalmente os fósiles de seres vivos a partir dos estratos en que se 

atoparon. 

 Explicar a relación entre a deriva dos continentes e a presenza de organismos 

endémicos nunha rexión do planeta. 
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 Explicar como podemos coñecer a idade das rochas ou saber en que épocas viviron 

determinados seres vivos. 

 Enunciar algunhas das causas que poden provocar a extinción de seres vivos no 

noso planeta. 

 Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la Tierra. 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 Interpreta gráficas e ilustracións científicas que permitan comprender algúns 

fenómenos xeolóxicos, como a dinámica interna da Terra, o vulcanismo e a 

sismicidade.  

 Construe gráficas a partir dos datos dunha táboa sobre velocidades de propagación 

das ondas sísmicas P e S no interior da Terra que permite deducir a estrutura do 

noso planeta. 

 Localiza en mapas das principais rexións sísmicas e volcánicas e das principais 

oroxenias e relacionalo cos procesos de tectónica de placas. 

 Observa distintos mapas, sobre a distribución de determinados fósiles, etc., que fan 

máis doada a comprensión do proceso da deriva continental e a formación de 

supercontinentes como Panxea. 

 Coñece as escalas de intensidades de sismos. Deducir a localización do epicentro 

dun sismo a partir da información obtida en diferentes estacións sismolóxicas. 

  

 Xustifica a teoría de deriva continental a partir das probas xeográficas,  

paleontolóxicas, 

 xeolóxicas e paleoclimáticas. 

 Utiliza a tectónica de placas para explicar a expansión do fondo oceánico e a 

actividade sísmica e volcánica nos bordos das placas. 

 Nomea e explica medidas preditivas e preventivas para o vulcanismo e os 

terremotos. 

 Relaciona a existencia de capas terrestres coa propagación das ondas sísmicas a 

través delas. 

 Describe as últimas investigacións científicas en torno ao coñecemento da orixe e o 

desenvolvemento da vida na Terra. 

 Describe as probas biolóxicas, paleontolóxicas e moleculares que apoian a teoría da 

evolución das especies. 

 Enfronta as teorías de Darwin e Lamarck para explicar a selección natural. 

 Enfronta o neodarwinismo coas explicacións non científicas sobre a evolución. 

 Establece as etapas evolutivas dos homínidos ata chegar ao Homo Sapiens, 

salientando as súas características fundamentais, como a capacidade cranial e altura. 

 Valora de forma crítica as informacións asociadas ao Universo, á Terra e á orixe das 

especies, distinguindo entre información científica real, opinión e ideoloxía. 

 Valora a contribución da ciencia na predición de desastres naturais, como as 

erupcións volcánicas ou os terremotos. 

 Valora a contribución da ciencia e da tecnoloxía á hora de estudar o interior do noso 

planeta. 

 Toma conciencia sobre a necesidade de cumprir as recomendacións da Dirección 

Xeral de Protección Civil nos casos de desastres naturais, como as erupcións 

volcánicas e os terremotos. 

 



17 

 

MATERIAIS DE APOIO: 

 

 Diapositivas, carteis e mapas sobre a deriva dos continentes. 

 Diapositivas sobre o mapamundi dos fondos oceánicos, o mapa das placas e as súas 

beiras e o da distribución de sismos e terremotos. 

 Diapositivas sobre o mapa de distribución das idades das rochas na codia 

continental e oceánica e mapa da distribución das inversións magnéticas nos 

basaltos do fondo do océano Atlántico. 

 Mapamundi coas placas continentais e reconstruír Panxea. 

  Láminas coa clasificación dos cinco reinos. 

  Láminas e pósteres sobre a evolución humana e sobre os principais depósitos de 

fósiles de homínidos no mundo. 
 

LIBROS 

 Aguilera, A. y cols. Geología en imágenes. Rueda.  

 Allaby M. y Curtis N. Enciclopedia visual El planeta Tierra. Everest.  

 Anguita Francisco. Aguilar, Biografía de la Tierra, 2002. Un percorrido pola historia do 

noso planeta desde o punto de vista xeolóxico 

 Anguita, F. (2002): Biografía de la Tierra.Historia de un planeta singular. Aguilar. Madrid. 

 .Anguita, F. Origen e historia de la Tierra. Rueda.  

 Anguita, F. y Moreno, F. Geología: procesos externos. Luis Vives.  

 Attenborough, D. y col. El planeta vivo. P&J-Tusquets-Museu de la Ciéncia. Barcelona. 

 Beautier, F. y Davot, F. Descubrir la Tierra. Larousse.  

 Brown B. y Morgan, L. El planeta milagroso. Destino. 

 Cattermole, P. La Tierra y otros planetas. Debate.  

 Centeno, J. y cols. Geomorfología práctica. Rueda. 

 Corberó, V. y col. Trabajar mapas. Alhambra-Longman.  

 Dapples, E. Geología básica en ciencias e ingeniería. Omega.  

 Duran, H. y Col. Atlas de Geología. Editorial Edibook.  

 Elson, D. La Tierra. Ediciones del Prado. 

 Erickson, J. El misterio de los océanos. McGraw-Hill. 

 Farndon, J. La Tierra en tus manos. Plaza & Janés, Tusquets. 

 Foucault, A. y Raoult, J.F. Diccionario de Geología. Masson.  

 Ganeri, A. y Corbella, L. Atlas visual de los océanos. Editorial Bruño. 

 Geological Museum. Historia de la Tierra. Ed. Akal. 

 Lambert, D. Guía Cambridge de la Tierra. Ed. Edaf. 

 Lantcoëf, A. y col. La Tierra se enfada. Edelvives.  

 Melendez, B. y Fuster, M. Geología. Ediciones Paraninfo. 

 Rothery, D. Aprende tú solo Geología. Pirámide. 

 Strahler, A. N. Geografía física. Omega. 

 Thackray, J. La edad de la Tierra. Ed. Akal. 

 van Rose, S y col. Atlas visual de la Tierra. Editorial Bruño.  

 van Rose, S. Los terremotos. Ed. Akal.  

 van Rose, S. y col. Los volcanes. Ed. Akal.  

 Varios. ¿Qué es qué? Santillana.  

 Varios. Atlas de geomorfología. Ed. Alianza.  

 Varios. Cómo funciona la naturaleza. Debate.  

 Varios. Diccionario visual Altea de la Tierra. Santillana. Omega. 

 Watt, A. Diccionario ilustrado de la Geología. Everest. 
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 varios autores Tierra,. Pearson-Alhambra, 2004. Cun gran despregamento gráfico mostra un 

percorrido xeolóxico por todo o planeta. Un excelente libro de consulta sobre a Terra, a súa 

atmosfera, os seus océanos e a tectónica. 

 Agustí, J.  Fósiles, genes y teorías. Metatemas. Tusquets Editores. 

 Alberoni, F. El árbol de la vida. Editorial Gedisa. 

 Arsuaga, J.L. La especie elegida. Ediciones Temas de Hoy. 

 Ayala, F. J. Darwin y el diseño inteligente. Creacionismo, cristianismo y evolución. Alianza 

Editorial. 

 Ayala, F., Cela Conde C. senderos de la evolución humana. Alianza Editorial. 

 Baur, M, e Ziegler, G.: La aventura del hombre, Edit. Maeva. 

 Bernal, J.D. El origen de la vida. Ediciones Destino. 

 Dembski, W.A. Diseño inteligente. Homo Legens. 

 Dunbar, R. La odisea de la humanidad: una nueva evolución de la raza humana. Ed. Crítica. 

 Evans, D. y Selina, H. Evolución para todos. Paidós. 

 Freeman, S. y Jon C. H. Análisis evolutivo. Prentice Hall. 

 Haaf, G. La nueva historia de Adán y Eva. Círculo de Lectores. 

 Hicks Gómez, J. J. Bioquímica. McGraw Hill. 

 Knoll, A. H. La vida en un joven planeta. Crítica. 

 Larson, E.J. Evolución. La asombrosa historia de una teoría científica. Debate.  

 Lenay, Ch. La evolución. De la bacteria al hombre. Conocer la ciencia. RBA Editores. 

 López, W.P. Diario de la historia de la vida. Ed. SM. 

 Margulis, L. Planeta simbiótico: un nuevo punto de vista sobre la evolución. Ed. Debate. 

 Margulis, L., Schwartz, K. Cinco reinos: guía ilustrada de los phyla de la vida en la Tierra. 

Ed. Labor. 

 Moorehead, A. Darwin. La expedición en el Beagle (1831-1836). Círculo de Lectores. 

 Nabors, M. W. Introducción a la botánica. Editorial Pearson. 

 Parker, S. La evolución humana. Edilupa Ediciones. 

 Pueves, W. K., Sadava, D., Orinas, G. H. y Séller, C. La vida. Editorial Médica 

Panamericana. 

 Punset, E. El alma está en el cerebro. Aguilar. 

 Raulin, F. La aparición de la vida. Conocer la ciencia. RBA Editores. 

 Sampedro, J. Deconstruyendo a Darwin: los enigmas de la evolución a la luz de la nueva 

genética. Editorial Crítica. 

 Szathmáry, E. y Smith, J. M. Ocho hitos de la evolución. Del origen de la vida a la 

aparición del lenguaje. Tusquets Editores. 

 Terradas, J. Biografía del mundo. Del origen de la vida al colapso ecológico. Ed. Destino.  

 VV.AA. La evolución del ser humano. Editex. 
 
 

Ficción 

 James G. Ballard. Bienvenidos a Metro-Centre, Minotauro, 2008. Moitas persoas 

practicamente viven no centro comercial; algunhas delas incluso morren alí. Unha 

desapiadada visión do futuro. 

 James G. Ballard. La sequía, Edhasa, 1963. Que pasaría na Terra se desaparecese a auga por 

completo? 
 

VÍDEOS 

 Serie Ciencias de la Tierra. Enciclopedia Británica Educacional. 

 Serie El planeta milagroso. TVE - IBM. 

 Serie Planeta Tierra. TVE - IBM. 

 Consultar na Asociación Española de Cine e Imaxe Científicos (programa de cine científico 

FEYCT).  Tel.: 915 646 912. 
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 Enciclopedia Británica, Open University, Serveis de Cultura Popular; San Pablo, T.V.E., 

Ministerio de Educación, Cultura e Deportes, U.N.E.D. e coas diferentes cadeas de 

televisión. 

 Enciclopedia Británica Educacional. Serie: Ciencias de la vida. 

 La evolución humana. Discovery Channel. 

 Atapuerca: el misterio de la evolución humana. Divisa. 

 Ape Man: historia de la evolución humana. BBC. 

 La evolución biológica a través de la selección natural, de las bacterias al hombre. Serie 

COSMOS. Carl Sagan. 

 DVD: Camiñando entre bestas. BBC.  

 DVD: Camiñando entre cavernícolas. BBC.  

 DVD: O planeta vivente II. A terra dos homes. 

 DVD: Atapuerca. 

 DVD: Depredadores.  

 DVD: A odisea da especie. TVE.  

 

SOFTWARE 

 Geología. Enciclopedia temática CD - ROM. Editorial Lafer. 

 Geode. Ciencias de la Tierra. Introducción a la geología física. Editorial Prentice Hall. 

 The Theory of Plate Tectonics Version 2.1 é un CD-ROM que amosa unha exploración 

dinámica de como as placas litosféricas da Terra mudan a través do tempo. Poden adquirirse 

en:  

http://www.tasagraphicarts.com/ progplate.html. 

 Earth Science educational software en Version 2.1, amosa unha nova forma de estudar a 

dinámica terrestre. 
 

INTERNET 
 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/tectonica_animada/tectonanim.htm 

Animacións de tectónica global, volcáns e sismos. 
 http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/tectonica/index_1.htm 

Unidade didáctica sobre a tectónica de placas con excelentes ilustracións e actividades. 
 http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/4a_ESO/02_placas/INDICE.htm 

Unidade didáctica de 4º de ESO sobre a deriva continental e a tectónica de placas. 
 http://www.portalciencia.net/geolotec.html 

Contidos sobre tectónica de placas. 
 http://www.ign.es/ign/es/IGN/home.jsp 

É a web do Instituto Xeográfico Nacional que proporciona informaciónm sobre 

sismoloxía e vulcanoloxía referidas a todo o territorio español. 
 http://www.ugr.es/~iag/ 

É a páxina do Instituto Andaluz de Xeofísica, da Universidade de Granada, que 

proporciona abondosa información sobre os terremotos actuais e sobre os grandes 

terremotos históricos en Andalucía. Tamén contén información sobre algunhas normas 

de comportamento neste tipo de catástrofes. 
 http://www.proteccioncivil.org/es/Recomendaciones/ 

Recomendacións da Dirección Xeral de Protección Civil en caso de emerxencias. 
 http://www.angelfire.com/nt/terremotos  

Web sobre terremotos e outros desastres naturais. 

Para obter máis información sismolóxica poden visitarse as seguintes páxinas 

pertencentes a universidades e centros de investigación españois: 
 http://www.icc.es/sismes/home.html 

 http://www.readysoft.es/observebre/sismi/9sismi.htm 

 http://www.ucm.es/info/Geofis/seismos/last.html 

http://www.tasagraphicarts.com/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/tectonica_animada/tectonanim.htm
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/tectonica/index_1.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/4a_ESO/02_placas/INDICE.htm
http://www.portalciencia.net/geolotec.html
http://www.ign.es/ign/es/IGN/home.jsp
http://www.ugr.es/~iag/
http://www.proteccioncivil.org/es/Recomendaciones/
http://www.angelfire.com/nt/terremotos
http://www.icc.es/sismes/home.html
http://www.readysoft.es/observebre/sismi/9sismi.htm
http://www.ucm.es/info/Geofis/seismos/last.html
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 http://caribe.ija.csic.es/dg.html 

 http://www.galbis.org 

 http://www.nationalgeographic.com/volcanoes/index.html 

 http://www.soton.ac.uk/~imw/earthqk.htm  

 http://denali.gsfc.nasa.gov/research/lowman/lowman.html  

 http://volcano.und.nodak.edu/downloads/stack.htmI  

 http://www.ucmp.berkeley.edu/geology/tectonics.html  

 http://pubs.usgs.gov/publications/text/dynamic.html  

 http:// www.geolsoc.org.uk/gs3etfrm.htm 

 http:// www.uh.edu/ ~jbutler/anon/anoncoursessub.html 

 http:// agc.bio.ns.ca/schools/EarthNet/french/index.html 

 http:// www.prenhall.com/tarbuck   

 www.earthobservatory.nasa.gov : imaxes do noso planeta (en inglés). 

 www.juntadeandalucía.es/averoes/manuales/tectónica_animada/tectonanim.htm : 
animacións relacionadas coa dinámica interna da Terra. 

 www.earth.google.com/tour/: páxina que facilita unha conexión a un pequeno programa 

 que permite aprender sobre o movemento dos planetas, entre outros temas. 

 www.e-sm.net/cmc08bach03: recomendacións do Instituto Xeográfico Nacional sobre 
 terremotos. 
 

Sobre Pangea: 
http://piru.alexandria.ucsb.edu/collections/animations/Pangea.mov 
Sobre o proxecto Gran Simio: 

http://www.proyectogransimio.org Sobre a especiación dos homínidos: 
http://www.mundofree.com/origenes/evolucion/arbolhominidos.html 
http://www.monografias.com/trabajos38/evoluciondel-hombre/evo3.gif 
http://www.fosil.cl/articulo12f01.jpg 
Sobre o xacemento de Atapuerca: 
www.atapuerca.com 
Para ver unha imaxe do cráter de Chicxulub, consultar: 

http://www.unb.ca/passc/ImpactDatabase/images/chicxulub.htm 

 http://www.vi.cl/foro/index.php?showtopic=5805&pid=263522&st=60&#entry263522 
Páxina con diversos temas: proceso evolutivo, funcionamento da evolución, probas da 
evolución, evolución humana. 
• http://www.tecnologiahechapalabra.com/ciencia/miscelanea/articulo.asp?i=1818 
Nova hipótese mineral sobre a orixe da vida. 
• http://fai.unne.edu.ar/biologia/evolucion/evo1.htm#Evolutionary%20Thought%20 

During%20the 
Desenvolvemento da teoría da evolución. 
• http://www.lector.net/vernov98/darwin.htm  
Charles Darwin: a evolución. Ofrece un breve contexto histórico do autor e a súa obra. 
• http://www.pbs.org/wgbh/evolution/  
Un estudo para saber de onde vimos e a onde imos. 

 http://www.iieh.org/  
Evolución e ambiente.   

 http://www.pakosimarro.com 
Páxina sobre as principais teorías da evolución da vida. A evolución das formas celulares. A 
evolución: mecanismos e probas. 

 http://www.atapuerca.org/ 
Páxina da Fundación Atapuerca. 

 <http://www.neanderthalis.blogspot.com/> 

 <http://www.paleofreak.blogalia.com> 

 <http://www.mundofree.com/origenes> 

 http://www cnice.es/claves de la evolución humana.   

http://caribe.ija.csic.es/dg.html
http://www.galbis.org/
http://www.nationalgeographic.com/volcanoes/index.html
http://www.soton.ac.uk/~imw/earthqk.htm
http://denali.gsfc.nasa.gov/research/lowman/lowman.html
http://volcano.und.nodak.edu/downloads/stack.htmI
http://www.ucmp.berkeley.edu/geology/tectonics.html
http://pubs.usgs.gov/publications/text/dynamic.html
http://www.geolsoc.org.uk/gs3etfrm.htm
http://www.uh.edu/
http://www.prenhall.com/tarbuck
http://piru.alexandria.ucsb.edu/collections/animations/Pangea.mov
http://www.proyectogransimio.org/
http://www.mundofree.com/origenes/evolucion/arbolhominidos.html
http://www.monografias.com/trabajos38/evoluciondel-hombre/evo3.gif
http://www.fosil.cl/articulo12f01.jpg
http://www.atapuerca.com/
http://www.unb.ca/passc/ImpactDatabase/images/chicxulub.htm
http://www.neanderthalis.blogspot.com/
http://www.paleofreak.blogalia.com/
http://www.mundofree.com/origenes
http://www/
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Outros recursos na REDE: 

 XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS EN ASTURIAS: 

 <www.fortunecity.com/greenfield/fatcat/604/arqueolog.htm>. 

 www.evolutionibus.info: acceso a información e a un blog centrados na evolución 

biolóxica. 

 www.nationalgeographic.com/genographic: proxecto Genographic sobre 

diversidade humana. 

 www.exploringorigins.org/index.htlm: web moi interesante sobre a orixe da vida. 

 Sobre o experimento de Stanley Miller: http://www.astrosafor.net/Huygens/2003/45/ElExperimento.htm 

 ADN E A ORIXE DA VIDA: INFORMACIÓN, ESPECIFICIDADE E EXPLICACIÓN. 

Dispoñible en: 

 http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-

download.php?command=download&id=661. 

 cnice.es/profesorado/asignaturas/poyecto biosfera 

 cnice.es/profesorado/asignaturas optativas/astronomia/astronomia visible 

 

Cinema: 
VOLCANO (Vulcano) Director: Mick Jackson. Unha película sobre unha das zonas sísmicas 

máis importante do mundo, a costa do Pacífico. Un espazo aínda tan descoñecido. Ano: 1997. 

Duración: 1 h 40 min. País: Estados Unidos.  

Xénero: Ficción científica. 

 

ABYSS (Abyss)   Director: James Cameron. Unha película sobre o misterio do mar. 

Ano: 1989. Duración: 2 h 43 min. País: Estados Unidos. 

Xénero: Ficción científica. 

EL NÚCLEO Título Original: The Core (2003). 

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA, 2008. Eric Brevig. Expedición científica a Irlanda. 

Atrapados nunha cova, para escapar, fan un orificio que os conduce ao centro da Terra. 

El clan del oso cavernario. Dirigida en 1985 por Michael Chapman. Una niña del cromagnoide 

de 5 años es criada por un grupo de neandertales. 
 

Vídeos en Youtube http://www.youtube.com 

  El origen de la Tierra: http://www.youtube.com/watch?v=o5e9ZQFOqOI 

  Formación de la Tierra: http://www.youtube.com/watch?v=-

FoNaLP9TDM&feature=related 

  ¿Cómo se formó la Tierra?: 

http://www.youtube.com/watch?v=qpONytXZSWI&feature=related 

  Planeta Tierra: la odisea de los orígenes: 1/3 

http://www.youtube.com/fmarnav#play/favorites/99/XOhd0yXy2tY 

  Origen de la Luna. ¿Si no tuviéramos Luna? 1/7 

http://www.youtube.com/watch?v=1S5QlL8Q6Ok 

  Mundo perfecto: el año del planeta Tierra: 

http://www.youtube.com/watch?v=UVs34PitPew&feature=PlayList&p=A59B80D35D959

C66&playnext=1&playnext_from=PL&index=88 

  Las capas de la Tierra: http://www.youtube.com/watch?v=cjEsgBhliuI 

  Placas tectónicas: Discovery Channel: http://www.youtube.com/watch?v=qF7wKnubg1w 

  Tectónica de placas: http://www.youtube.com/watch?v=eTn-AQcrj1k 

  ¿Por qué se mueven las placas?: 

http://www.youtube.com/watch?v=XvE1ApWrS34&feature=related 

  Terremotos. Movimiento de placas: 

http://www.youtube.com/watch?v=Px20jXSdmLg&feature=related 

 

http://www.fortunecity.com/greenfield/fatcat/604/arqueolog.htm
http://www.astrosafor.net/Huygens/2003/45/ElExperimento.htm
http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=661
http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=661
http://www.youtube.com/watch?v=Px20jXSdmLg&feature=related
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 Documental de la BBC titulado La evolución del hombre. Colocado en YouTube 

fragmentado en 12 partes. 

• http://www.youtube.com/watch?v=f5OD2fZ-OCQ&feature=related 

• http://www.youtube.com/watch?v=O6blGGOeZeA&feature=related 

• http://www.youtube.com/watch?v=UJISpu0JUj8&feature=related 

• http://www.youtube.com/watch?v=ATIXTUramZk&feature=related 

• http://www.youtube.com/watch?v=k62P-3ou0Pc&feature=related 

• http://www.youtube.com/watch?v=6HEXWZRGDJE&feature=related 

• http://www.youtube.com/watch?v=LOfsCRUUfkw&feature=related 

• http://www.youtube.com/watch?v=ExDkR76jN68&feature=related 

• http://www.youtube.com/watch?v=TmMrUUHGx_Y&feature=related 

• http://www.youtube.com/watch?v=5kfSK41iKgI&feature=related 

• http://www.youtube.com/watch?v=99MWfF9kGXk&feature=related 

• http://www.youtube.com/watch?v=PPykdwInKjs&feature=related 

 Vídeo sobre a evolución do pescozo das xirafas (Lamarckismo): 

 http://www.youtube.com/watch?v=3SqYEao1cAk 

 Especial El Mundo: 

http://www.elmundo.es/especiales/2009/02/ciencia/darwin/seccion1/index.html 

 Páginas Web 

  CNICE. Claves de la evolución humana. Página realizada por Juan Luis Arsuaga y su 

equipo de la UCM sobre evolución humana. 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem/claves_evolucion/index.html 

  La evolución del hombre. Más información sobre el tema de la evolución humana. 

 http://www.evolucionhumana.netfirms.com/ 

  Numerosos artículos acerca de la evolución. 

http://fai.unne.edu.ar/biologia/evolucion/indevo.htm 

  Largo listado sobre páginas con información sobre evolución 

 http://www.geocities.com/Athens/Delphi/4247/l_largos.htm 

  Molwick. Artículo donde se comenta la teoría general de la evolución. 

 http://www.molwick.com/es/evolucion/ 

  Todo sobre la teoría de Oparin. http://nodo50.org/ciencia_popular/articulos/Oparin.htm 

  Portal ciencia. Portal con gran información sobre evolución humana, Antropología, 

Paleontología. 

 http://www.portalciencia.net/index1.html 

  Becoming Human: http://www.becominghuman.org/ 

  Animación de evolución: http://www.johnkyrk.com/evolution.esp.html 
  

http://www.youtube.com/watch?v=PPykdwInKjs&feature=related
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Bloque 3. Avances en biomedicina 
 
Nos últimos tempos, cada vez con máis frecuencia, óese e lese nos medios de 

comunicación sobre a aparición de enfermidades novas. Para poder evitar os danos 

posibles das enfermidades é preciso coñecer os mecanismos de accióne  de curación e 

evitación de enfermidades. 

Así mesmo é conveniente reflexionar sobre a importancia dos medicamentos, o seu uso 

axeitado, os problemas derivados do uso excesivo e, tamén, a dificultade dalgúns países 

para obter medicamentos que melloren a calidade de vida dos seus habitantes. 

A pesar do gran desenvolvemento da investigación en medicamentos, para asegurar a 

saúde é necesario, ademais, adoptar medidas persoais que favorezan unha vida saudable. 

Un dos grandes avances da medicina dos últimos tempos foi lograr grandes éxitos na 

reposición de órganos e tecidos humanos danados por medio dos transplantes de 

órganos grazas á nosa solidariedade. ten, pola contra, algunhas limitacións e problemas.  

OBXECTIVOS: 

 Comprender o concepto de saúde como algo máis amplo ca a ausencia de 

enfermidade física. 

 Coñecer e comprender o concepto de esperanza de vida. 

 Coñecer algúns riscos para a saúde aos que estamos expostos constantemente. 

 Coñecer os hábitos de vida saudables. 

 Coñecer as repercusións negativas na saúde humana dos hábitos non saudables, 

como o tabaquismo. 

 Desenvolver actitudes saudables centradas na alimentación. 

 Comprender que o exercicio físico é un hábito saudable. 

 Coñecer como se contraen certas enfermidades e que podemos facer para 

combatelas. 

 Saber como podemos diagnosticar enfermidades. 

 Coñecer a existencia de probas diagnósticas e a súa importancia. 

 Coñecer qué son as ECV e cales son as súas causas. 

 Comprender os distintos factores de risco que poden favorecer a aparición das ECV. 

 Saber cales son os numerosos perigos que implica o consumo de drogas. 

 Coñecer e comprender a técnica dos transplantes de órganos e os seus beneficios e 

desvantaxes. 

 Relacionar o rexeitamento inmunolóxico dos transplantes co uso do sistema inmune. 

 Diferenciar claramente os procesos asociados á reprodución humana e ao desenvolvemento 

embrionario. 

 Coñecer, comprender e diferenciar os mecanismos de reprodución asistida. 
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 Distinguir as diferenzas entre distintos tipos de células nai e os usos posibles. 

 Desenvolver posturas de análise das técnicas médicas en desenvolvemento.  

 Coñecer e comprender o concepto de epidemia e o seu perigo. 

 Recoñecer o perigo da reaparición de enfermidades que se crían xa vencidas. 

 Analizar os perigos potenciais asociados á aparición de novas enfermidades 

 Coñecer as causas reais das enfermidades relacionando os microorganismos con elas. 

 Comprender os mecanismos de acción dos axentes patóxenos no organismo. 

 Coñecer o funcionamento do sistema inmune. 

 Comprender o uso e a función dos medicamentos. 

 Recoñecer nos medicamentos de uso común os posibles perigos xerados do seu 

abuso. 

 Coñecer algúns dos problemas asociados á investigación de novos fármacos. 

 Comprender a utilidade das vacinas na loita fronte ás enfermidades. 

 Analizar as necesidades de medicamentos a nivel mundial e as dificultades para 

lograr a súa distribución. 

 

CONTIDOS: 

1. Evolución histórica da medicina 

-  Os comezos da medicina científica 

-  A teoría dos catro humores 

2. A cirurxía.Novos procedementos cirúrxicos 

-  Barbeiros e cirurxiáns: a anestesia 

-  Anestesia 

-  A antisepsia 

3. Técnicas de diagnóstico 

-  Técnicas de rexistro da actividade eléctrica 

-  Técnicas de diagnóstico por imaxe 

-  Estudos radiolóxicos 

-  Outras técnicas 

- As fases do diagnóstico.  

- A historia clínica. 

4. A relación médico-paciente 

-  O diagnóstico das enfermidades 

-  O prognóstico 

-  A historia clínica 

-  O segredo profesional 

5. Concepto de saúde e enfermidade. Calidade de vida e esperanza de vida.  

6. O estilo de vida e a saúde. Factores determinantes da saúde. Os factores de risco 

7. Clasificación das enfermidades 

8. As enfermidades tumorais e o cancro. Que é un tumor? Tumores malignos: o 

cancro. Xenética e cancro. O tratamento do cancro. 
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9. Tratamento de enfermidades: fármacos e medicamentos. Como actúan os 

fármacos. A investigación e o desenvolvemento de novos fármacos.  

10. A industria farmacéutica: patentes e xenéricos. Distribución dos medicamentos. 

A investigación farmacéutica. 

11. Principios activos: Xenéricos. 

12. Hábitos no uso de medicamentos e riscos asociados. 

13. Alimentación saudable. Dieta mediterránea. 

14. Exercicio físico como prevención. 

15. Influencia do tabaco na saúde. 

16. Transplante de órganos, proceso. Vantaxes e desvantaxes. Limitacións. 

17. Rexeitamento inmunolóxico. 

18. Reprodución asistida. Tipos e aplicacións. 

19. Implicacións éticas das novas terapias e da fecundación in vitro.  

20. Medicina rexenerativa. Presente e futuro. 

21. Enfermidades novas e antigas. Riscos e perigos. 

22. A medicina nos países en vías de desenvolvemento. A saúde: un dereito 

universal? Problemas sanitarios no Terceiro Mundo.  

23. Sistema sanitario. 

24. Medicinas alternativas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

1. Expresar o concepto de saúde axeitadamente. 

2. Diferenciar os tipos de enfermidades máis frecuentes. 

3. Sinalar cales son os factores que afectan á saúde dunha persoa. 

4. Analizar a evolución histórica na consideración e tratamento das enfermidades. 

5. Distinguir entre o que é Medicina e o que non. 

6. Explicar cal é a información tirada de diferentes probas de diagnóstico, como unha análise de 

sangue ou as imaxes obtidas do interior do organismo. 

7. Distinguir a acción de axentes físicos, como causantes das enfermidades, fronte a 

explicacións non científicas. 

8. Entender o papel que xogan os medicamentos na curación dunha enfermidade. 

9. Definir o concepto de resistencia a medicamentos e as súas causas. 

10. Diferenciar entre a acción das vacinas e a dos medicamentos. 

11. Expresar opinións sobre a necesidade de universalizar os medicamentos e as dificultades para 

logralo. 

12. Definir o concepto de esperanza de vida e comprender que non é o mesmo en todas as partes 

do planeta e as causas. 

13. Analizar criticamente hábitos alimentarios como factores de risco. 

14. Recoñecer as vantaxes dunha dieta axeitada na prevención. 

15. Recoñecer os efectos preventivos do exercicio físico fronte a algunhas enfermidades. 

16. Valorar as ventaxas que plantexa a realización de trasplantes e as suas consecuencias.. 

17. Expresar, á luz do funcionamento do sistema inmunitario humano, o mecanismo do 

“rexeitamento”. 

18. Situar de forma ordenada os estadios do desenvolvemento embrionario. 

19. Nomear os procesos claves para o desenvolvemento dun embrión. 

20. Diferenciar as distintas técnicas usadas actualmente na reprodución asistida. 

21. Definir os usos da medicina rexenerativa e as súas aplicacións. 
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22. Analizar obxectivamente as novas técnicas en desenvolvemento. 

23. Analizar as implicacións éticas das novas terapias e do uso de células nai en medicina.  

24. Explicar o procedemento realizado durante o desenvolvemento de novos fármacos. 

25. Enunciar algúns dos problemas de saúde aos que se enfrontan os habitantes de países en vías 

de desenvolvemento. 

26. Recoñecer a falta de saúde en situacións non ligadas a acción de axentes patóxenos. 

27. Buscar información e expresala de forma correcta. 

28. Ler e comprender informacións relacionadas coa saúde e os hábitos de vida. 

29. Formular hipóteses a partir de datos ofrecidos, baseados nas probas. 

30. Describir e deseñar unha dieta sa. 

31. Obter conclusións baseadas en datos e comunicalas. 

32. Interpretar gráficos de sectores que mostren información sobre enfermidades. 

Interpretar gráficas sobre a esperanza de vida ou a mortalidade infantil. 

33. Tirar información útil sobre a saúde dunha persoa a partir dos datos obtidos nunha 

análise de sangue. 

34. Analizar imaxes do interior do corpo humano obtidas con diferentes técnicas, 

apreciando a información que podemos obter con cada unha desas técnicas. 

35. Recoñecer o tabaco como un factor de risco de enfermidades. 

36. Relacionar informacións dos medios de comunicación coas epidemias. 

37. Análise de datos sobre enfermidades de nova aparición e enfermidades antigas. 

38. Describir a acción das vacinas e os medicamentos. 

39. Análise dos transplantes de órganos dentro dun contexto amplo que valore as súas 

vantaxes e limitacións. 

40. Expresar o rexeitamento inmunolóxico como un proceso natural no organismo. 

41. Describir o proceso embrionario. 

42. Buscar e analizar información referida ás técnicas de reprodución asistida.  

43. Tomar conciencia da importancia da investigación médico-farmacéutica. 

44. Facer un uso responsable do sistema sanitario e dos medicamentos. 

45. Diferenciar a información procedente de fontes científicas de aquelas que proceden 

de pseudociencias ou que persiguen obxectivos meramente comerciais. 

ESTÁNDARES APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

1. Conoce a evolución histórica dos métodos de diagnóstico e tratamento das 

enfermidades. 

2. Establece a existencia de alternativas á medicina tradicional, valorando o seu 

fundamento científico e os riscos que conlevan. 

3. Propon os trasplantes como alternativa no tratamento de ciertas enfermedades, 

valorando as suas ventaxas e inconvenientes. 

4. Describe o proceso que sigue a industria farmacéutica para descubrir, 

desarrollar, ensaiar e comercializar os fármacos. 

5. Xustifica a necesidade de facer un uso racional da sanidade e dos medicamentos. 

6. Discrimina a información recibida sobre tratamentos médicos e medicamentos 

en función da fonte consultada. 
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Janeway Travers & Garland. “Inmunobiology” Ed. Churchill Livingstone 

Investigación y Ciencia. Xaneiro 2008. “La importancia de la vitamina D” 

OXFAM INTERNACIONAL (2006): Patentes contra pacientes. Cinco años después de la 

declaración Doha. Intermón Oxfam. Barcelona. 

VV AA (2007): Alimentación saludable: guía para las familias. Ministerio de Educación e 

Ciencia.  Madrid. 

Iáñez Pareja, Enrique: Clonación: aspectos científicos, Departamento de Microbioloxía e 

Instituto de Biotecnoloxía da Universidade de Granada. Dispoñible en 

<www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/Clonacion.html>.  

“Trasplante de órganos. Genotransplante”, en Medicina XXI (revista médica en internet). 

Dispoñible en <www.medicina21.com/doc.php?apartat=Dossier&id=3 

Confederación Estatal de Consumidores e Usuarios: Estudo sobre hábitos alimentarios 

saudables para nenos e mozos, dieta mediterránea, manipulación e hixiene de alimentos, 

2005. Dispoñible en www.cecu.es/campanas/alimentacion/informehabitos.pdf.   

Merck, Sharp & Dohme: Enfermidades cardiovasculares. información básica. Dispoñible en  

<http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_03/seccion_03_026.html>. 

Rose, G.: La estrategia de la medicina preventiva, Barcelona, Masson, 1994. 

Internet 

Centro Nacional de Epidemioloxía. Servizo de Epidemioloxía de Enfermidades 

Cardiovasculares. Accesible en 

 <http://www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/epi_cardiovasculares.jsp> 

Grupo de traballo de prevención cardiovascular: Guía de prevención cardiovascular en atención 

primaria, Barcelona, SemFYC, 2003. Accesible en 

<http://www.papps.org/publicaciones/cardio.pdf>. 

Guía xuvenil de promoción de hábitos saudables. Dispoñible en 

<http://guiajuvenil.com/anorexia/los-educadores-y-la-prevencion-de-la-anorexia.html>  

Sobre a prevención de enfermidades e a promoción da saúde en xeral: 

http://www.healthypeople.gov/LHI/SpanishFactSheet.htm 

Sobre o consumo de alcohol (información e axuda): 

http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/acalc.pdf 

http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/GUIA_ALCOHOL.pdf 

Sobre o consumo de drogas (información e axuda): 

http://www.fad.es/Home 

http://www.pnsd.msc.es/Categoria1/directorio/home.htm 

http://www.energycontrol.org 

LEI 28/2005, do 26 de decembro, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da 

venda, o abastecemento, o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco: 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2005/21261 

Sobre seguridade alimentaria e nutrición: 

http://www.csic.es/coleccionDivulgacion.do
http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/Clonacion.html
http://www.medicina21.com/doc.php?apartat=Dossier&id=3
http://www.cecu.es/campanas/alimentacion/informehabitos.pdf
http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_03/seccion_03_026.html
http://www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/epi_cardiovasculares.jsp
http://www.papps.org/PUBLICACIONES/CARDIO.PDF
http://guiajuvenil.com/anorexia/los-educadores-y-la-prevencion-de-la-anorexia.html
http://www.healthypeople.gov/LHI/SpanishFactSheet
http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/acalc
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/adole
http://www.fad.es/Home
http://www.pnsd.msc.es/Categoria1/directorio/home
http://www.energycontrol.org/
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccio
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http://www.aesa.msc.es/aesa/web/AesaPageServer?idpage=9 

Sobre trastornos alimentarios (información e axuda): 

www.acab.org/spa/welcome.htm 

Sobre o cancro (información e axuda): 

http://www.msc.es/ciudadanos/enfLesiones/enfNoTransmisibles/docs/situacionCancer.pdf 

http://www.todocancer.com/esp 

Sobre a epidemia da SIDA (informe especial): 

http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2006/2006_GR-ExecutiveSummary_es.pdf 

Sobre o papilomavirus: 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/es/hpvvaccines/text.pdf 

Sobre sexualidade e temas relacionados: 

http://www.centrojoven.org/quees.htm 

http://www.fpfe.org/otras.asp 

www.cdc.gov/STD/treatment 

Sobre saúde mental (información e axuda): 

http://www.who.int/features/2005/mental_health/help/es/index.html 

http://www.noahhealth.org/es/mental/problems/basics.html 

http://www.nia.nih.gov/Espanol/Publicaciones/GuiaAlzheimer/comprensi%C3%B3n.htm 

Sobre as vacinas: 

http://www.cdc.gov/spanish/inmunizacion/index.htm 

http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/infancia/vacunaciones/programa/vacunaciones.

htm 

http://www.vacunasaep.org 

Decimo quinta lista de medicamentos esenciais da OMS: 

http://www.who.int/entity/medicines/publications/EML15.pdf 

Revista National Geographic, xullo 2005. 

Documental No ventre materno (National Geographic, 2007), emitido por Cuatro, decembro de 

2007. 

Outros recursos na REDE: 

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRANSPLANTES: 

<www.ont.es>. 

www.solociencia.com/biologia/microbiologia-microorganismos-enfermedades.htm 

www.redtercermundo.org.uy/revista_del_sur/texto_completo.php?id=1289 

Sociedade Internacional de Bioética (SIBI): <www.sibi.org>. 

La Sociedad Española de Diabetes: http://www.sediabetes.org/web/home.asp  

Revista Diabetes( http://www.revistadiabetes.com/). 

La web de Diabetes: http://www.iqb.es/d_mellitus/home.htm  

Diccionario ilustrado de términos médicos del IQB (Instituto de Investigación y Desarrollo 

Químico-Biológico: http://www.iqb.es/institut/home.htm).  

ALEZEIA-Asociación de Educación para la Salud: http://www.alezeia.org/ 

Cinema: 

El jardinero fiel, de Fernando Meirelles (Alemaña e Reino Unido, 2005) 

El hijo de la novia, de Juan José Campanella (Arxentina, 2001) 

Philadelphia, de Jonathan Demme (Estados Unidos,1993) 

Super Size Me, de Morgan Spurlock (Estados Unidos, 2004) 

http://www.aesa.msc.es/aesa/web/AesaPageServer?id
http://www.acab.org/spa/welcome.htm
http://www.msc.es/ciudadanos/enfLesiones/enfNoTra
http://www.todocancer.com/esp
http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2006/2006_
http://www.who.int/reproductivehealth/
http://www.centrojoven.org/quees.htm
http://www.fpfe.org/otras.asp
http://www.cdc.gov/STD/treatment
http://www.who.int/features/2005/mental_health/help/es/index.html
http://www.noahhealth.org/es/mental/problems/basics.html
http://www.nia.nih.gov/Espanol/Publicaciones/GuiaAlzheimer/comprensi%C3%B3n.htm
http://www.cdc.gov/spanish/inmunizacion/index.htm
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/infancia/vacunaciones/programa/vacunaciones.htm
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/infancia/vacunaciones/programa/vacunaciones.htm
http://www.vacunasaep.org/
http://www.who.int/entity/medicines/publications/EML15.pdf
http://www.ont.es/contenido.jsp?id_nodo=147&&&keyword=&auditoria=F
http://www.solociencia.com/biologia/microbiologia-microorganismos-enfermedades.htm
http://www.redtercermundo.org.uy/revista_del_sur/texto_completo.php?id=1289
http://www.sibi.org/
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Doce monos: De Terry Gilliam,1995. no ano 2035, os supervivintes dunha catástrofe terrestre 

viven en covas subterráneas; a única esperanza de futuro está en averiguar qué desencadenou a 

trazedia… 

Estallido: De Wolfgang Petersen, 1995.  EE. UU. arrasa un campamento en  Zaire, un virus 

mortal semellante ao ébola estaba acabando coa poboación. Un mono, portador del, virus 

viaxará nun barco a EE.UU. 
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Bloque 4. A revolución xenética 
 

Os últimos anos viron grandes avances no mundo científico e no coñecemento dos 

mecanismos de funcionamento dos seres vivos encamiñados á curación de 

enfermidades. Un dos campos que viviu avances espectaculares neste senso é o da 

xenética.  

Grazas aos avances realizados neste campo na actualidade coñecemos as letras que 

forman o noso código xenético, o que é o primeiro paso para coñecer cales son as 

secuencias que codifican para cada proteína. 

Tamén se coñecen os mecanismos polos que o ADN se copia a si mesmo e se transmite 

duns seres a outros e incluso se aprendeu a introducir fragmentos de ADN estraño 

nalgúns organismos. 

Todos estes descubrimentos permítennos falar realmente dunha revolución xenética. Xa 

son posibles potenciadores de algo co que o home soñaba hai tempo: a curación das 

enfermidades xenéticas por reparación dos erros que as provocan. 

OBXECTIVOS: 

 Saber cales son os factores que determinan as características dun organismo 

vivo. 

 Saber como e onde se almacena a información nun ser vivo e como se transmite 

esa información de pais a fillos. 

 Coñecer e comprender a estrutura do ADN e a súa composición. 

 Aprender como chegamos a saber o que sabemos actualmente sobre dotación 

xenética, herdanza e características dos seres vivos. 

 Adquirir unhas nocións básicas sobre a xenética do desenvolvemento. 

 Saber como están relacionadas a xenética e a teoría da selección natural de 

Darwin e Wallace. O papel das mutacións na selección natural. 

 Enunciar algunhas das principais aplicacións da enxeñaría xenética. 

 Comprender os conceptos de organismo transxénico, os seus mecanismos de 

obtención. 

 Comprender as aplicacións dos transxénicos e os posibles riscos asociados ao 

seu uso. 

 Coñecer a regulación no uso dos transxénicos para alimentación. 

 Saber como se copian os xenes. 

 Saber que non todo o ADN codifica proteínas. Comprender a diferenza entre 

intróns e exóns. 

 Saber que é a epixenética e entender para que pode resultarnos útil. 

 Recoñecer a importancia do Proxecto Xenoma, os seus logros e expectativas 

para o futuro. 

 Diferenciar as enfermidades xenéticas das provocadas por axentes patóxenos. 

 Coñecer as aplicacións médicas da biotecnoloxía e as terapias xénicas. 

 Distinguir as diferenzas entre distintos tipos de células nai e os usos posibles. 
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 Comprender o proceso da clonación e os seus mecanismos e aplicacións. 

 Coñecer a regulación do uso do ADN. 

 Desenvolver actitudes críticas respecto ao uso das terapias xénicas e a enxeñaría 

xenética. 

CONTIDOS: 

1. Estudios xenéticos: desarrollo histórico. 

2. Estructura, localización e codificación da información xenética. 

3. Onde están os xenes? Cromatina e cromosomas.  

4. Fecundación e dotación xenética. 

5. Para que serven os xenes. A síntese de proteínas. ADN e ARN. 

6. Dogma central da bioloxía molecular. ADN: dobre hélice. Duplicación do ADN.  

7. Do ADN ao ribosoma. 

8. Proxectos actuais relacionados co coñecemiento do xenoma humano. 

Secuenciación do ADN. PXH, HapMap e Encode 

9. Manipulando os xenes un a un: a biotecnoloxía. Ferramentas da biotecnoloxía. 

a. A reacción en cadea da polimerasa. PCR. 

b. Biotecnoloxía: fabricación de proteínas. 

c. Biotecnoloxía: os transxénicos. 

d. Biotecnoloxía: células nai e clonación. 

e. Biotecnoloxía: terapia xenética. 

f. Identificación xenética. 

10. Organismos transxénicos. 

11. Uso dos transxénicos. Posibles perigos. 

12. Normas de etiquetaxe de alimentos transxénicos. 

13. Enfermidades xenéticas. 

14. Biotecnoloxía e terapia xénica. 

15. A epixenética. 

16. Células nai. Tipos e aplicacións.  

17. Clonación e usos médicos. 

18. A  inxeñería xenética: Aplicacions e repercusions sociais. 

19. Bioética. Uso ético das terapias xenéticas e a enxeñaría xenética.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Recoñecer os compoñentes do ADN e a súa estrutura. 

 Explicar que é un xene e que relación teñen os xenes coas características dunha persoa. 

 Explicar a diferenza entre ADN e xene. 

 Explicar a diferenza entre ADN e ARN. 

 Explicar a diferenza entre xene e proteína. 

 Comprender conceptos asociados ao ADN como son: nucleótidos, dobre hélice e 

complementariedade.Sinalar como se copian os xenes e para que serven. 

 Relacionar xenética e evolución nos seres vivos. 

 Explicar como podemos empregar o ADN para identificar a unha persoa. 

 Explicar como ten lugar a síntese de proteínas no ser humano. 
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 Explicar a importancia da secuencia de nucleótidos no ADN dun organismo. 

 Expresar a diferenza entre un organismo transxénico e outro natural, explicando con 

claridade o mecanismo de obtención dos primeiros. 

 Nomear situacións de uso dos transxénicos recoñecendo a súa importancia e as necesarias 

medidas de precaución no seu uso. 

 Diferenciar alimentos non alterados xeneticamente dos alterados e coñecer a normativa 

respecto á súa etiquetaxe. 

 Definir os logros obtidos no Proxecto Xenoma, a súa importancia e limitacións, así como 

as expectativas para o futuro. 

 Recoñecer correctamente os axentes causantes das enfermidades xenéticas. 

 Recoñecer os obxectivos das terapias xénicas. 

 Expoñer algún dos puntos da Declaración Universal sobre o Xenoma Humano e 

os Dereitos. 

 Enumerar algunhas das aplicacións da enxeñaría xenética, sinalando a utilidade de cada 

unha delas. 

 Comprender as implicacións éticas asociadas ao uso da enxeñaría xenética e as terapias 

xénicas. 

 Explicar que son as células nai e por que se estima que teñen unha grande utilidade en 

medicina. 

 Identificar cada tipo de célula nai pola súa capacidade de rexeneración. 

 Identificar cada tipo de célula nai co estado de desenvolvemento dun ser vivo. 

 Definir o concepto de clonación e as súas posibles aplicacións médicas. 

 Explicar algunhas das consecuencias extraídas a partir de certos experimentos clave 

relacionados coa xenética ao longo da historia. 

Estandares de aprendizaxe avaliables: 

 Recoñece os logros científicos asociados á comprensión dos procesos dos seres 

vivos. 

 Valora a importancia dos avances técnicos para obter imaxes das nosas propias 

células. 

 Mostra unha actitude crítica ante algúns debates presentes nos medios de 

comunicación case a diario, como os relacionados cos alimentos transxénicos, 

valorando as razóns a favor e en contra do seu uso. 

 Interesase por participar en debates nos que se cuestionan determinados avances 

relacionados coa xenética e a medicina, como o uso de células nai ou a 

clonación humana. 

 Mostra actitude crítica e razoada fronte ás innovacións e os seus usos  

 Valora a importancia da xenética para a medicina ou para a identificación de 

persoas sen ambigüidade. 

 Actitude crítica á hora de comprar e consumir alimentos. 

 Recoñece a utilidade destes organismos na industria. 

 Curiosidade por coñecer algunhas enfermidades xenéticas e as súas 

implicacións. 

 Recoñece o potencial dos avances científicos. 
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 Mostra respecto cara ás persoas de calquera raza, independentemente das súas 

características externas. 

 Valora a contribución dos científicos españois no campo da xenética ao longo da 

historia. 

 

 

MATERIAIS DE APOIO: 

 GARCÍA, P. (2003): Cincuenta años de ADN. Espasa-Calpe. Madrid. 

 (2006): De pócimas y chips. La evolución de la medicina. Espasa-Calpe. Madrid. 

 GONZÁLEZ, J. (2005): Genoma humano y dignidad humana. Anthropos. Barcelona. 

 HABERMAS, J. (2002): El futuro de la naturaleza humana. Paidós. Barcelona. 

 LÓPEZ, J. A. (2002): ¿Qué es un transgénico? (y las madres que los parieron…). Equipo Sirius. 

Madrid. 

 MONOD, J. (1993): El azar y la necesidad. Tusquets. Barcelona. 

 MUÑOZ, E. (2001): Biotecnología y sociedad. Cambridge University Press. Madrid. 

 WATSON, J. D. e BERRY A. (2003): ADN: el secreto de la vida. Taurus. Madrid. 

 WATSON, J. D. e JOANDOMENECH, R. (2002): Pasión por el AND: genes, genoma y 

sociedad. Crítica. Barcelona. 

 Revista National Geographic, xullo 2005. 

 Marfany, Gemma, Egozcue, Joseph, e Camps, Victoria: Clonación terapéutica: perspectivas 

científicas, legales y éticas, Editorial Fundación Grifols. 

 Documental No ventre materno (National Geographic, 2007), emitido por Cuatro, decembro de 

2007. 

Recursos na REDE: 

 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRANSPLANTES: <www.ont.es>. 

 Iáñez Pareja, Enrique: Clonación: aspectos científicos, Departamento de Microbioloxía e 

Instituto de Biotecnoloxía da Universidade de Granada. Dispoñible en 

<www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/Clonacion.html>.  

 “Trasplante de órganos. Genotransplante”, en Medicina XXI (revista médica en internet). 

Dispoñible en <www.medicina21.com/doc.php?apartat=Dossier&id=3>. 

 BANCO ANDALUZ DE CÉLULAS NAI: 

 <www.juntadeandalucia.es/bancoandaluzdecelulasmadre/?bp=18&lg=1>. 

 Sociedade Internacional de Bioética (SIBI): <www.sibi.org>. 

 Revista National Geographic, maio 2002. 

 Houdergine, Louis-Marie: Los transgénicos, verdades y mentiras sobre los organismos 

genéticamente modificados, Ed. Salvat Contemporánea. 

 Hubbard, Ruth, e Wald, Elijah: El mito del gen (informaciones básicas sobre los avances en 

genética y sus usos), Ed. Alianza. 

 Descrición de enfermidades xenéticas e posibilidades terapéuticas: 

<http://www.fundacionfibrosisquistica.org/fq.htm>. 

 O ADN, estrutura e descubrimento:. 

<http://www.upf.edu/materials/fhuma/revolucio/principal/adn/marderadn.htm>. 

 Usos industriais e enerxéticos da biotecnoloxía: 

<http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/resenas/ensayos/resena.asp?id=225>. 

 Explicacións sobre os organismos transxénicos: 

<http://www.salud.bioetica.org/teragenicas.htm>. 

 Implicacións éticas, económicas e legais do uso de transxénicos: 

<http://cuadernos.bioetica.org/>.  

<http://www.portaley.com/biotecnologia/bio2.shtml> 

 Sobre a estrutura do ADN: 

http://www.ont.es/contenido.jsp?id_nodo=147&&&keyword=&auditoria=F
http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/Clonacion.html
http://www.medicina21.com/doc.php?apartat=Dossier&id=3
http://www.juntadeandalucia.es/bancoandaluzdecelulasmadre/?bp=18&lg=1
http://www.sibi.org/
http://www.fundacionfibrosisquistica.org/fq.htm
http://www.upf.edu/materials/fhuma/revolucio/principal/adn/marderadn.htm
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/resenas/ensayos/resena.asp?id=225
http://www.salud.bioetica.org/teragenicas.htm
http://cuadernos.bioetica.org/
http://www.portaley.com/biotecnologia/bio2.shtml
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o http://www.ucm.es/info/antilia/asignatura/practicas/trabajos_ciencia/adn.htm 

o http://bioinformatica.uab.es/genomica/swf/dna.swf 

o http://www.youtube.com/watch?v=qy8dk5iS1f0&feature=related 

o http://www.youtube.com/watch?v=vJSmZ3DsntU 

o http://www.youtube.com/watch?v=teV62zrm2P0&feature=related 

 Sobre biotecnoloxía e enxeñaría xenética: 

o http://www.ugr.es/%7Eeianez/Biotecnologia/introbiotec.htm 

o http://www.ugr.es/%7Eeianez/Biotecnologia/IngGenet.htm 

o http://www.uned.es/091279/ingenieria_genetica/ 

o http://www.youtube.com/watch?v=x2jUMG2E-ic&feature=related 

o http://www.youtube.com/watch?v=sBkeYSq67To 

 Sobre os organismos transxénicos: 

o http://www2.cbm.uam.es/jalopez/personal/seminariosvarios/transgenicos.htm 

o http://www.fecyt.es/especiales/transgenicos/1.htm 

 Sobre o proxecto Xenoma Humano: 

o http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/pgh.html 

o http://cerezo.pntic.mec.es/~jlacaden/patentes2.html 

o http://es.youtube.com/watch?v=ZwBZpKWwYQo 

 Sobre reprodución asistida e investigación con embrións humanos: 

o http://www.ivi.es/tratamientos/fecundacion.htm 

o http://www.fecyt.es/especiales/embriones/default.htm 

o http://www.ugr.es/%7Eeianez/Biotecnologia/clonetica.htm 

o http://www.cnb.uam.es/~transimp/Ley14_2006.pdf 

 Sobre a clonación: 

o http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/animal/contenidos23.htm 

o http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/Clonacion.html 

o http://www.embrios.org/clonacion/introduccion.htm 

o http://www.cnb.uam.es/~transimp/stem.html 

 Sobre bioética: 

o http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-

URL_ID=1879&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

o http://www.sibi.org 

 Sobre lexislación de OMG: 

o http://www.mma.es/portal/secciones/preguntas_frecuentes/cal_cont_omg.htm 

o http://www.aesan.msc.es/aesa/web/AesaPageServer?idcontent=5310&idpage=42 

 Sobre os OMG e a biodiversidade: 

o http://www.cbd.int/doc/legal/cartagena-protocol-es.pdf 

o http://www.biodiv.org 

 

Cinema: 

 «Gattaca» (1997) interesante película de Andrew Niccol. Plantexa, sin abrumarnos con efectos 

especiais, unha visión anticipadora bastante completa sobre as posibles consecuencias dunha 

manipulación xenética humana levada ao extremo.  

 

Videos en Youtube: http://www.youtube.com 

 Genoma humano: http://www.youtube.com/watch?v=czXseKE4gZA 

 El Proyecto Genoma Humano. Clonación. La oveja Dolly. Clonación Terapéutica. Los alimentos 

transgénicos. Organismos modificados genéticamente (OMG) - Biotecnología: la revolución 

invisible.  

Documental de biotecnología. Células madre: 

http://www.youtube.com/watch?v=LHgllDAzZLQ 

http://www.ucm.es/info/antilia/asignatura/practicas/trabajos_ciencia/adn.htm
http://bioinformatica.uab.es/genomica/swf/dna.swf
http://www.youtube.com/watch?v=qy8dk5iS1f0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vJSmZ3DsntU
http://www.youtube.com/watch?v=teV62zrm2P0&feature=related
http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/introbiotec.htm
http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/IngGenet.htm
http://www.uned.es/091279/ingenieria_genetica/
http://www.youtube.com/watch?v=x2jUMG2E-ic&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sBkeYSq67To
http://www2.cbm.uam.es/jalopez/personal/seminariosvarios/transgenicos.htm
http://www.fecyt.es/especiales/transgenicos/1.htm
http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/pgh.html
http://cerezo.pntic.mec.es/~jlacaden/patentes2.html
http://es.youtube.com/watch?v=ZwBZpKWwYQo
http://www.ivi.es/tratamientos/fecundacion.htm
http://www.fecyt.es/especiales/embriones/default.htm
http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/clonetica.htm
http://www.cnb.uam.es/~transimp/Ley14_2006.pdf
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/animal/contenidos23.htm
http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/Clonacion.html
http://www.embrios.org/clonacion/introduccion.htm
http://www.cnb.uam.es/~transimp/stem.html
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=1879&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=1879&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.sibi.org/
http://www.mma.es/portal/secciones/preguntas_frecuentes/cal_cont_omg.htm
http://www.aesan.msc.es/aesa/web/AesaPageServer?idcontent=5310&idpage=42
http://www.cbd.int/doc/legal/cartagena-protocol-es.pdf
http://www.biodiv.org/
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Bloque 5. Tecnoloxías de información e comunicación 
 

OBXECTIVOS 

 Diferenciar analóxico e dixital. 

 Comprender o proceso da dixitalización de texto, son e imaxes. 

 Explicar as vantaxes da utilización de sons dixitais, imaxes e vídeos dixitais. 

 Establecer a utilidade e a importancia das tecnoloxías da información a través da 

análise do impacto que teñen na economía, a calidade do emprego e a 

transformación da sociedade en que vivimos. Amosar os aspectos positivos e 

negativos dese impacto e fomentar a súa valoración de forma crítica. 

 Tomar conciencia da relación que a tecnoloxía garda coa nosa contorna a través da 

súa influencia nos ámbitos económico e laboral pero, tamén, na forma en que 

vivimos e nos comunicamos a nivel individual e colectivo. 

 Explicar os principios do funcionamento dos distintos elementos que integran as 

tecnoloxías da información e resumir a súa invención e desenvolvemento no seu 

contexto histórico, facendo fincapé na rápida transición que está a ter lugar do 

mundo analóxico ao dixital. 

 Desenvolver un sentido crítico á hora de valorar a información que as novas 

tecnoloxías poñen ao noso alcance, sobre todo no caso dos medios de comunicación. 

 Adquirir unha imaxe coherente das tecnoloxías da información, a comunicación e o 

lecer presentes na nosa contorna. 

 Propiciar un uso sensato e racional de das devanditas tecnoloxías, valorando de 

xeito crítico o seu potencial para contribuír ao benestar individual e colectivo. 

  Interpretar os conceptos de aldea global e sociedade da información, e analizar o 

almacenamento e tratamento que se deu á información ao longo da historia. 

  Coñecer o significado do tratamento dixital da información e comentar as suas 

aplicacions. 

  Explicar cómo se creou, cáles son os compoñentes e indicar as infraestructuras da 

sociedade da información. 

   Explicar o significado de internet, coñecer as suas repercusions no mundo actual e 

ser conscientes da sua importancia no entorno familiar, profesional e social, 

percatándose dos perigros do seu mal uso. 

 Analizar os impactos sociais da revolución das comunicaciones na sociedade actual. 

 Adquirir unha imaxe comprensiva do fenómeno da Internet dentro do compendio de 

elementos que hoxe en día constitúen a rede. 

 Analizar as novidades e os impactos que a Internet producíu e produce na nosa 

realidade, resaltando aquilo que ten un maior impacto tecnolóxico, social, 

económico e/ou político, e que no momento de elaborar este proxecto é relevante; 

facer patente a velocidade coa que cambia todo nesta contorna. 
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 Identificar os principais colectivos de usuarios da Internet e amosar, non só as 

inxentes posibilidades de comunicación e información que este medio permite, 

senón tamén como ese universo virtual paralelo está a provocar grandes cambios no 

noso universo «real»: cambios no xeito de vivir, de traballar, de expresarse e de 

relacionarse, cambios no xeito de ver o mundo. 

 Amosar que, ademais de converterse nun punto de encontro social e de lecer, a rede 

aglutina todas as actividades habituais dunha sociedade: economía, dereito, 

educación, medicina, etc. 

 Identificar algúns dos problemas derivados da utilización de Internet: difusión de 

virus, correo electrónico non desexado, ataques contra a privacidade ou perigo nas 

transaccións comerciais. Concienciar dos riscos e inconvenientes da Internet, tanto a 

nivel individual coma global, e fomentar o sentido crítico do alumno, de xeito que 

estea alerta sobre estes riscos. 

 Recoñecer, mediante exemplos da vida cotiá, a influencia recíproca entre o 

desenvolvemento tecnolóxico e os contextos sociais, políticos, económicos, 

relixiosos, educativos e culturais en que se produce o coñecemento e as súas 

aplicacións. 

 Valorar a información que pode obterse da Internet e fomentar unha actitude crítica 

á hora de filtrar esa información. 

 Argumentar, debater e avaliar as aplicacións que a rede nos aporta noutros ámbitos, 

como a saúde, o lecer, as compras ou as relacións sociais. 

 Coñecer as limitacións da rede e a necesidade de outra maior: a Grid 

CONTIDOS 

1. A fin do mundo analóxico. Analóxico versus dixital. As razóns do cambio. 

2. Procesamento, almacenamento e intercambio da información. 

a. A conversión analóxico-dixital de imaxes. 

b. A conversión analóxico-dixital de sons. 

c. A conversión analóxico-dixital de caracteres escritos. 

3. Ordenadores, hardware e software. Evolución e características. Hardware: o 

ordenador por dentro. Os microprocesadores.Software: a parte «lóxica» do 

ordenador. Linguaxes de programación. 

4. Multimedia. Tratamento numérico do sinal. 

a. Manipulación e compresión do son. 

b. Traballo con imaxes. 

c. Os arquivos de vídeo: elementos de calidade. 

5. Un mundo de redes. Topoloxía das redes. As redes nun mundo global. O 

concepto de aldea global e dos medios de comunicación como moduladores da 

conciencia. 

 

6. Internet: o mundo interconectado. : historia e principais servizos.  Que é 

Internet, hoxe. Como funciona Internet. A regulación da comunicación na Rede. 



37 

 

7. Os buscadores. Produtores de contidos da Internet. Os chats e os blogs.  O 

correo electrónico. 

8. Redes sociais virtuais. As comunidades virtuais e o ciberespacio.  

9. Os problemas de Internet. Privacidade e seguridade na Rede. Encriptación de 

datos e servidores seguros. Ataques contra a seguridade. 

10. A revolución das telecomunicacións. A revolución do «transporte» de contidos. 

A revolución da telefonía móbil. A revolución do entretemento á carta.  

11. As tecnoloxías da información e o desenvolvemento: a relación entre a inversión 

en TIC e o incremento de produtividade dun país. 

12. Tecnoloxía LED 

13. As telecomunicacións. A comunicación telefónica. As comunicacións por 

satélite. As comunicacións móbiles. A radio e a televisión. 

14. Mañá é o futuro. Que sucederá... mañá mesmo? A vida na aldea global. 

15. As comunicacións sen fíos. As vantaxes da tecnoloxía wifi. 

16. A nova economía da Internet. Empresas en Internet. As compras virtuais.  

17. A Bolsa e a burbulla da Internet: o fenómeno das empresas «punto.com». 

18. Impacto da Internet noutros ámbitos. Medicina na rede. Firma electrónica. O 

ciberdereito e a ética global. A propiedade intelectual  dos contidos na Internet. 

19. A GRID 
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

1. Coñecer  a evolución que experimentou a informática, desde os primeiros 

prototipos ata os modelos máis actuais, sendo consciente do avance logrado en 

parámetros tales como tamaño, capacidade de procesamento, almacenamento, 

conectividade, portabilidade, etc. 

2. Determinar o fundamento dalgúns dos avances máis significativos da tecnoloxía 

actual. 

3. Tomar  conciencia dos beneficios e os problemas que pode orixinar o constante 

avance tecnolóxico. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES:  

 

1. Resume cómo se almacenou e tratou a información ao longo da historia. 

2. Sinala en qué consiste o tratamento dixital da información. 

3. Define sociedade da información e cita os seus compoñentes. 

4. Coñecer as características básicas, as formas de utilización e as repercusións 

individuais e sociais dos últimos instrumentos tecnolóxicos de información, 

comunicación, lecer e creación, valorando a súa incidencia os hábitos de 

consumo e na contorna familiar e de relacións sociais. 
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5. Diferenciar os distintos tipos de medios de comunicación e a tecnoloxía 

subxacente a eles. 

6. Recoñecer a constitución dun ordenador e o sistema que o sustenta. 

7. Participar activamente nas tarefas da aula, especialmente na busca de 

información e no debate cos compañeiros. 

8. Empregar de xeito crítico diversas fontes de información e as novas tecnoloxías. 

9. Fundamentar as reflexións sobre as aportacións e limitacións da ciencia, así 

como sobre o contexto cultural, social e económico en que se desenvolven. 

10. Valorar a capacidade dos alumnos para utilizar a Internet, xerando e trasmitindo 

información de tipo diverso, e para apreciar os cambios que esta tecnoloxía 

producíu e produce na nosa contorna familiar, social, e de relacións. 

11. Definir o significado de aldea global e a realización ou non das súas previsións 

respecto da uniformización da cultura e as sociedades. 

12. Diferenciar as formas en que funciona a Internet, con relación á obtención de 

información por parte dos buscadores, ou a produción de contidos, así como a 

disponibilidade libre ou non destes. 

13. Filtrar con espírito crítico as informacións obtidas da Internet, evitando dar 

sempre por válido o que se atopa na rede. 

14. Diferenciar as aplicacións que a rede nos aporta e os riscos que pode conlevar. 

15. Participar activamente nas tarefas da aula, especialmente na busca de 

información e no debate cos compañeiros. 

16. Empregar de xeito crítico diversas fontes de información e as novas tecnoloxías. 

17. Fundamentar as reflexións sobre as aportacións e limitacións da ciencia, así 

como sobre o contexto cultural, social e económico en que se desenvolven. 

18. Analiza a importancia da fibra óptica e conoce a tecnoloxía e os usos de ADSL. 

19. Comenta cómo influiu na sociedade o uso da telefonía móbil, o GPS os SIG… 

20. Recoñece a evolución histórica do ordenador en termos de tamaño e capacidade 

de procesamento. 

21. Explica como se almacena a información en diferentes formatos físicos, tales 

como discos duros, discos ópticos e memorias, valorando as vantaxes e 

inconvenientes de cada un deles. 

22. Utiliza con propiedade conceptos especificamente asociados ao uso de Internet. 

23. Compara as prestacións de dous dispositivos dados do mesmo tipo, un baseado 

na tecnoloxía analóxica e outro na dixital. 

24. Establece e describe a infraestrutura básica que require o uso da telefonía móbil. 

25. Explica o fundamento físico da tecnoloxía LED e as vantaxes que supón a súa 

aplicación en pantallas planas e iluminación. 

26. Coñece e describe as especificacións dos últimos dispositivos, valorando as 

posibilidades que lle poden ofrecer ao usuario. 

27. Valora de forma crítica a constante evolución tecnolóxica e o consumismo que 

orixina na sociedade. 
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MATERIAIS DE APOIO: 
 

LIBROS: 

 BAHAMONDE, A. (dir.) (1993): Las comunicaciones en la construcción del Estado 

contemporáneo en España. 1700-1936. Ministerio de Obras Públicas, Transportes e Medio 

Ambiente. Madrid. 

 BODANIS, D. (2006): El universo eléctrico: la sorprendente aventura de la electricidad. 

Planeta. Barcelona. 

 COOPER, C. M. e CLARK, J. A. (1988): Economía, tecnología y empleo: el impacto del 

cambio tecnológico en el mercado de trabajo. Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais. 

Madrid. 

 FREER, J. (1990): Introducción a la tecnología y diseño de sistemas de comunicaciones y 

redes de ordenadores. Anaya Multimedia. Madrid. 

 JOYANES, L. (1996): Fundamentos de programación: algoritmos y estructuras de datos. 

McGraw-Hill/Interamer. España. Madrid.  

 ONTIVEROS, E., MANZANO D. e RODRÍGUEZ I. (2004): Tecnologías de la 

Información y las 

 Telecomunicaciones (TIC): crecimiento económico y actividad empresarial. Especial 

referencia a España. Círculo de empresarios. Madrid. 

 PRATT, T. W. e ZELKOWITZ, M. V. (1987): Lenguajes de programación: diseño e 

implementación. Prentice Hall Hispanoamericana. México. 

 STALLINGS, W. (2006): Organización y arquitectura de computadores. Pearson Prentice 

Hall. Madrid. 

 VV AA (2004): Sociedad de la Información en España 2004. Telefónica I + D. Madrid.  

Internet 

 De interese xeral sobre o tema da unidade: 

 http://www.coit.es 

 http://trajano.us.es/~rafa/ARSS/apuntes/tema1.pdf 

 http://www.telefonica.es/sociedaddelainformacion 

 http://5dias.canal-si.com 

 http://www.elpais.com/tecnologia 

 http://www.lavanguardia.es/internet/index.html 

 Sobre as TIC, a innovación tecnolóxica e a economía: 

 http://observatorio.red.es 

 http://www.youtube.com/watch?v=wKv2fIWeMVQ 

 Ranking actualizado de supercomputadoras: 

 http://www.top500.org 

 Páxinas web de Microsoft e Linux 

 http://www.microsoft.com 

 http://www.linux.org 

http://www.coit.es/
http://trajano.us.es/~rafa/ARSS/apuntes/tema1.pdf
http://www.telefonica.es/sociedaddelainformacion
http://5dias.canal-si.com/
http://www.elpais.com/tecnologia
http://www.lavanguardia.es/internet/index.html
http://observatorio.red.es/
http://www.youtube.com/watch?v=wKv2fIWeMVQ
http://www.top500.org/
http://www.microsoft.com/
http://www.linux.org/
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 Sobre a deforestación: 

 http://www.fao.org/forestry/site/sofo/es/ 

 http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/inventarios/ifn/ 

 http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/montes_politica_forestal/ 

 http://www.greenpeace.org/espana/news/greenpeacedenuncia-la-destruc-2 

 

Cinema: 

Días de radio, de Woody Allen (Estados Unidos, 1987) 

Cantando bajo la lluvia, de Stanley Donen (Estados Unidos, 1952) 

Cellular, de David R. Ellis (Estados Unidos, 2004) 

Piratas de Silicon Valley, de Martyn Burke (Estados Unidos, 

 
6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN E RECUPERACIÓN  

 
Tendo en conta que o bacharelato é unha etapa preparatoria para estudos posteriores é 

fundamental reforzar a capacidade de investigación, de recompilación e elaboración de 

información, o resumo e conclusións da mesma. A formación da opinión persoal 

fundada nos coñecementos adquiridos en aras da madurez académica que faga ao 

alumno/a apto/a para os estudos universitarios, deberá demostrala a cotio coa 

elaboración de traballos dun tema determinado,  nas actividades e actuacións en clase, 

tales como exposicións, debates individuais e grupales, comunicacións de información 

puntual recopilada, etc. 

Postas en común e exposicions orais en clase:  servirán para obter información acerca 

da expresión oral, grao de madurez, interese, opinións sobre situacións conflitivas, 

actitudes e en definitiva a adquisición dos valores implicados nos temas transversais. 

A análise dos traballos escritos, tales como comentarios de texto, resumos, esquemas, 

elaboración de gráficas, informes, controis, etc., que servirán para valorar a súa 

capacidade de organizar a información, de usar a terminoloxía con precisión e o seu 

dominio das técnicas de comunicación. 

Observación do traballo diario dos alumnos, tomando nota das súas intervencións e a 

calidade das mesmas, valorando a súa participación nos traballos de equipo e 

controlando a realización das actividades. 

As probas individuais orais e escritas que adoitan aplicarse na avaliación dos contidos 

conceptuais, no caso de non presentar os traballos encomendados. 

http://www.fao.org/forestry/site/sofo/es/
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/inventarios/ifn/
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/montes_politica_forestal/
http://www.greenpeace.org/espana/news/greenpeacedenuncia-la-destruc-2
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As probas individuais orais e escritas que adoitan aplicarse na avaliación dos contidos 

conceptuais, no caso de non presentar os traballos encomendados. 

Criterios de avaliación da aprendizaxe dos alumno/as: 

• Participación coherente e reflexiva en postas en común, foros de opinión. 

• Descripción do proceso de planificación e desenvolvemento da actividade. 

• Estructura: establece unha secuencia axeitada,  emprega términos precisos. (Rigor,    

Tratamento de todos os puntos importantes) 

• Corrección da realización: os datos visualizanse fácilmente,  incluen tablas, cuadros ou 

gráficos, mapas conceptuais… 

• Reflexión sobre a actividade: capacidade de análise  síntese. 

• Dominio dos contidos propostos. 

• Precisión das respostas. 

• Claridade expositiva. 

• Orixinalidade participación 

 • Amenidade 

• Variedade de ferramentas e recursos empregados na exposición 

• Defensa pública con seguridade. 

 

 

RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE 

 

No caso de que existan alumnos en 2º de Bacharelato coa materia de primeiro non 

superada, serán convocados a principio de curso polo Departamento, para determinar o 

modo de superación da materia, que poderá consistir en realización dunha proba escrita 

e/ou presentación de traballos relacionados cos contidos da materia. Aqueles alumnos 

ou alumnas que a teñan aprobada de outros cursos, pero teñan que repetir con todo, 

reuniranse coa profesora para ver as particularidades do seu caso. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E AVALIACIÓN 1º BACHARELATO: 

 

 A nota de cada alumno/a  será a obtida mediante a media ponderada dos seguintes 

apartados:  

1.-Probas escritas, con preguntas variadas,  

Pode conter tanto preguntas de resposta curta, como preguntas tipo test, tamén 

comentario de texto ou de noticias relacionadas co estudado. Clarificación de conceptos, 

interpretación de gráficas e táboas de datos, comentario de libro lido e/ou película. 

Desenvolvemento dun tema previamente coñecido. (Isto especificarase con antelación). 

Suporá un 33% da nota.  
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As probas escritas conterán, tanto actividades para avaliar os contidos mínimos 

esixibles, como os contidos que, sen ser mínimos, se traballaron co alumnado durante o 

desenvolvemento das clases ou nos traballos solicitados para a súa elaboración en casa.  

A normativa a seguir nas probas escritas é a seguinte: 

- Todas as preguntas han de contestarse razoando a resposta. 

- A letra ha de ser clara, o que non se entenda NON se corrixe. 

- As faltas de grafía e de expresión baixan a puntuación total da proba. 

- A proba comeza cando o profesor reparte o primeiro exercicio e termina cando o 

profesor recolle o último exercicio. Durante a realización da proba non se permite falar. 

Se se fala ou copia terá un 0. 

Para contribuír a mellorar a expresión escrita dos alumnos: 

Faltas de ortografía .....-0.25 

Tildes..........................-0.20 

 2.-Realización de Traballos 

- Como mínimo realizarase dous traballos por trimestre. 20 % da nota.  

- Os traballos poderán ser de avaliación continua, tendo cuestións de temas anteriores de 

obrigada resposta. 

3.-Realización de exercicios prácticos diarios sobre artigos relacionados cos 

aspectos estudados. (Fichas, esquemas, resumos, procura de información, 

comentario....) Biografías de científicos. Resumo ou comentario de películas e/ou 

documentais. Observarase a orde e limpeza. O sentido crítico e a creatividade. Gusto e 

respecto polo propio traballo. Ampliación de contidos, seguimento das clases. 10 % da 

nota  

4.- Noticia comentada de artigo relacionado coa ciencia en xornal. 

 Procura de noticias científicas procedentes de xornais de papel, (non dixital), resumo, 

comentario- análise. Suporá un 10% da nota  

5.-Debate en cada tema: 

Participación, esforzo na preparación, respecto aos demais, orde nas intervencións, 

argumentación das ideas, creatividade. : 10% da nota  

6.-Caderno de traballo:  

Valorarase o rexistro de todas as actividades propostas e das anotacións 

complementarias ao libro de texto do alumno, apuntamentos tomados en clase de vídeos 

ou comentarios do profesor, así como o rigor na súa elaboración, corrección na súa 

expresión, presentación, etc. O profesor fará as anotacións necesarias sinxelas no 

caderno para que o alumno sexa consciente da súa evolución.  
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Do punto 2 o 6, no seu conxunto, se valorará cun 67 % da nota final. 

Recomendarase a lectura de 1 ou dous libros de interese, de forma voluntaria): pode 

subir a nota até 0.5 puntos da cualificación final da materia.  

O Departamento considera importante, non só a adquisición de coñecementos de 

Cultura Científica, senón tamén unha correcta comunicación lingüística; polo que, en 

cada escrito (traballos, exercicios,......) presentado polos alumnos terase en conta a 

ortografía, a presentación, a expresión e a limpeza dos mesmos. Nos casos máis graves 

poderá supor a perda de até 1 punto na cualificación dos devanditos escritos.  

Existen unhas actitudes de esixido cumprimento durante o curso que serán necesarias 

para poder superar a materia:  

1. A asistencia regular ás clases e a puntualidade. A falta de asistencia nun 20% ou 

máis, suporá a perda do dereito á avaliación continua.  

Aqueles alumnos que non asistan a algún exercicio escrito (exames), poderán realizalo 

en caso de ausencia justificada (xustificante médico en caso de consulta ou 

enfermidade); outras situacións serán valoradas polo Titor do grupo e a profesora da 

materia. A non asistencia ao debate sen justificar suporá a perda do seu valor (l punto). 

Soamente en casos moi justificados valorarase a forma de recuperar a dita ausencia.  

2. A puntualidade na entrega de traballos, informes, etc.  

3. A presentación a todas as probas (exercicios, controis, etc.) que se programen ao 

longo do curso.  

4. A actitude de traballo e interese pola materia e o comportamento correcto en clase.  

5. A asistencia a clase cos materiais necesarios. 

En todos os apartados é necesaria a obtención dun 35% da nota máxima para que 

poida facer media cos demais apartados. 

A cualificación trimestral obterase facendo a media das porcentaxes correspondentes a 

cada un os apartados redondeándose por defecto sen decimais.(a non ser que o decimal 

sexa maior ou igual a 7 e o profesor crea oportuno redondear ao enteiro superior) 

A cualificación final do curso calcularase como a media do tres avaliacións, 

redondeándose SEMPRE por defecto sen decimais.(a non ser que o decimal sexa maior 

ou igual a 7 e o profesor crea oportuno redondear ao enteiro superior). 

RECUPERACIÓNS: No caso de non superar algunha avaliación, os alumnos deberán 

entregar, cumprindo os requisitos esixidos polo profesor, todos os traballos non 

superados, e realizar un exercicio escrito, relativo aos contidos traballados. Se non se 



44 

 

presentaron ao debate, a recuperación consistirá nun escrito onde se argumenten e 

contrargumenten as ideas tratadas no mesmo. 

Supera a materia en xuño o alumnado que teña tódalas avaliacións aprobadas ou quen 

supere a proba dos temas non aprobados ó longo das avaliacións e acade os obxectivos 

mínimos fixados na programación e o resto dos criterios apuntados para a obtención da 

nota. 

En todas as materias, por cada Avaliación, haberá un exame de recuperación. Aquelas 

persoas que non consigan aprobar a materia (nin sequera a recuperación) terán que 

presentarse ao exame global de xuño só coas Avaliacións suspensas. Si algún alumno 

non aproba (ou non se presenta) ao exame global de xuño terán que presentarse ao 

exame de setembro con toda a materia. 

O alumnado que deba recuperar en setembro a materia, fará unha proba escrita de 

tódolos temas impartidos ó longo do curso e presentará feitas as actividades que se lle 

propoñan.eta de informes 

7. TEMPORALIZACIÓN 

 

Bloque 1: Procedementos de traballo. Ciencia e sociedade  . .................. 10 sesións                                     

Bloque 2:  A Terra e a vida ........................................................................... 18 sesións 

Bloque 3: Os avances da biomedicina ........................................................ 14 sesións 

Bloque 4: A Revolución xenética  ………………………………….14 sesións 

Bloque 5:Tecnoloxías da información e da comunicación……...8 sesións 

 

8. MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

 Formular preguntas sobre cuestións e problemas científicos de actualidade e tratar de 

buscar as súas propias respostas, utilizando e seleccionando de xeito crítico información 

procedente de diversas fontes.  

 Obter, seleccionar e valorar informacións sobre distintos temas científicos e tecnolóxicos 

de repercusión social e comunicar conclusións e ideas en distintos soportes a públicos 

diversos, utilizando eficazmente as tecnoloxías da información e comunicación, para 

formarse opinións propias argumentadas. 

 Decatarse da relación entre a actividade científica e tecnolóxica e o contexto social no 

que seproduce e recoñecer o carácter colectivo dos avances científicos e tecnolóxicos e o 

papel das mulleres neles. 

 Analizar algunhas achegas científico-tecnolóxicas a diversos problemas presentados á 

humanidade e a importancia do contexto político-social na súa posta en práctica, 

considerando as súas vantaxes e inconvenientes desde un punto de vista económico, 

medioambiental e social. 

 Interese e curiosidade por coñecer algúns dos problemas científicos e sociais. 
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 Valorar a utilidade do coñecemento científico na vida humana. 

 Relacionar os estudos científicos coas necesidades humanas. 

 Interpretar os datos contidos nunha táboa. 

 Participar activamente nas tarefas da aula, especialmente na busca de información e no 

debate cos compañeiros. 

 Empregar de xeito crítico diversas fontes de información e as novas tecnoloxías. 

 Fundamentar as reflexións sobre as aportacións e limitacións da ciencia, así como sobre 

o contexto cultural, social e económico en que se desenvolven.  

 Valorar a contribución da ciencia e a tecnoloxía á comprensión e resolución dos 

problemas das persoas e da súa calidade de vida, mediante unha metodoloxía baseada na 

obtención de datos, o razoamento, a perseverancia e o espírito crítico, aceptando as súas 

limitacións e equivocacións propias de toda actividade humana.  

 Saber  identificar algunhas limitacións como as relativas á orixe da especie humana, á 

contaminación e ao cambio climático, á energía nuclear e novas fontes de enerxía ou 

algunas enfermidades como o cancro ou a SIDA entre outras, e aplicacións inadecuadas 

debidas ao carácter falible da actividade humana. Débese constatar se recoñece que 

determinadas solucións técnicamente posibles non son permisibles desde o punto de 

vista ético. 

  Identificar os principais problemas ambientais, as causas que os provocan e os factores 

que os intensifican; predicir as súas consecuencias e argumentar sobre a necesidade 

dunha xestión sustentable da Terra, sendo conscientes da importancia da sensibilización 

cidadá para actuar sobre os problemas ambientais locais. 

 Coñecer e valorar as aportacións da ciencia e a tecnoloxía á mitigación dos problemas 

ambientais mediante a busca de novos materiais e novas tecnoloxías, no contexto dun 

desenvolvemento sustentable. 

 Coñecer  algus tipos de enfermedades xenéticas, identificando algúns indicadores, causas 

e tratamentos máis comúns, e valorando os aspectos éticos, sociais e de xénero presentes 

nestes temas, así como a importancia de adoptar medidas preventivas que eviten os 

contaxios, que prioricen os controis periódicos e os estilos de vida saudables sociais e 

persoais. 

 Identificar algúns dos principais avances en biomedicina, diseño e utilización correcta de 

medicamentos.  

  Coñecer as bases científicas da manipulación xenética e embrionaria, valorar os pros e 

os contras das súas aplicacións e entender a controversia internacional que suscitaron, 

sendo quen de fundamentar a existencia dun Comité de Bioética que defina os seus 

límites nun marco de xestión responsable da vida humana. 

  Analizar as sucesivas explicacións científicas dadas a problemas como a orixe da vida 

ou do universo; facendo fincapé na importancia do razoamento hipotético-dedutivo, o 

valor das probas e a influencia do contexto social, diferenciándoas das basadas en 

opinións ou crenzas. 

 Coñecer as características básicas, as formas de utilización e as repercusións individuais 

e sociais dos últimos instrumentos tecnolóxicos de información, comunicación, lecer e 

creación, valorando a súa incidencia nos hábitos de consumo e nas relacións sociais. 

 Ser consciente dos riscos asociados ao uso das redes sociais e ao mundo dixita. 

 Utilizar a información e conceptos aprendidos para participar de forma activa como 

integrantes dunha cidadanía crítica na toma de decisións sobre problemas que lles 

afectan relacionados coa ciencia e a tecnoloxía. 
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LIBRO DE TEXTO: 
Cultura científica. Editorial Santillana.  

Traballaremos con todo o material que temos no departamento e o anteriormente citado. 

9. ANEXOS 

Anexos que según as instruccións do 30 de xullo de 2020 se deben incorporar á 

programación do curso. 

I) APRENDIZAXES IMPRECIMDIBLES NON ADQUIRIDOS NO CURSO ANTERIOR 

 Unidade. Tecnoloxía de información e comunicación 

II) PLANS DE REFORZO E RECUPERACIÓN 

As aprendizaxes relacionados co tema non visto en CUCI difícilmente podrase ver neste 

curso e, tamén será difícil de encaisar nunha materia. Estarase en comunicación co 

profesorado para atopar a maneira de introducilo nalgunha materia  ou ditribuílo por 

parte delas.  

 
III) ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN EN FUNCIÓN DA SITUACIÓN SANITARIA 

 
ENSINANZA NON PRESENCIAL 

Metodoloxía e actividades 

Actividades 

Desenvolvemento  inicialmente da programación  do 

curso 2020-2021 e   realización de traballos e probas con 

relación o mesmo 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade) 

Empregaranse a aula virtual con todo o alumnado. E de 

xeito especial nos supostos de educación a distancia, cando 

menos, co alumnado que parcialmente estea en situación de 

corentena cando non exista suspensión da actividade 

presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións 

de formación a distancia que poida por en funcionamento a 

consellería.  

No caso de actividade lectiva non presencial.  

Metodoloxía variada intentando facilitar  a 

participación de todo o alumnado.  Emprego da aula virtual 

de Física e Química onde o alumnado está matriculado por 

cursos e dispón de presentacións de temas, exercicios 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Se se  dese o caso de confinamento os criterios de cualificación serían: 

 60 % Valoración das probas escritas realizadas a través da aula virtual. 

 10 % Participación na clase virtual 

 20 % realización de exercicios mandados e entregados na aula virtual no período 

indicado. 

 10 % Prácticas. Proxectos e traballos de investigación mandados a través del 

auyla virtual 

 

ENSINANZA  SEMIPRESENCIAL  

 

resoltos, enlaces a páxinas web e onde terán tarefas, 

actividades  e probas escritas de ser necesario. Nesta fase non 

presencial con explicacións a través da aplicación Cisco 

Webex, tamén a través de vídeos, con pautas a través da aula 

virtual onde teñen materiais e recursos. Tamén se empregará 

o correo electrónico para que podan comentar co/a profesor/a 

de xeito individual ou problemas cos que se atopan. 

         Orientacións didácticas por escrito da materia vista. 

Seguimento do libro de texto e realización de tarefas do 

mesmo. 

Vídeos de apoio as explicacións teóricas. 

          Traballos feitos no caderno da materia  e enviados por 

procedementos telemáticos. 

          Consulta de dubidas a través do correo electrónico e a 

aula virtual. 

Materiais e recursos 

Libro de texto 

Páxina  web ou aula virtual do centro donde se recolle toda 

a información para o alumnado. 

Video- turoriais para explicar a teoría dos temas e como 

facer os exercicios 

Caderno do alumno onde reflicten o traballo feito. 

Aula virtual para resolver dúbidas e información para o 

alumnado. 
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 O noso instituto, en principio, non  contempla ese escenario, polo tanto, non a 

incluímos nin na programación da ESO nin a do bacharelato. 

 

 

 

 

 

 

 


