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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Obter, seleccionar e valorar informacións relacionados con temas
científicos da actualidade

CCIB1.1.1.  Analiza  un  texto  científico,  valorando  de  forma  crítica  o  seu
contido

B1.1. Obter, seleccionar e valorar informacións relacionados con temas
científicos da actualidade

CCIB1.1.2.  Presenta información  sobre un tema tras  realizar  unha procura
guiada  de  fontes  de  contido  científico,  utilizando  tanto  os  soportes
tradicionais como internet

B1.3.  Comunicar conclusións e ideas en distintos soportes a públicos
diversos,  utilizando  eficazmente  as  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación, para transmitir opinións propias argumentadas

CCIB1.3.1.  Comenta  artigos  científicos  divulgativos  realizando  valoracións
críticas e análises das consecuencias sociais,  e defende en público as súas
conclusións

B2.1. Diferenciar as explicacións científicas relacionadas co Universo, o
Sistema  Solar,  a  Terra,  a  orixe  da  vida  e  a  evolución  das  especies,
daquelas baseadas en opinións ou crenzas

CCIB2.1.1.  Describe  as  teorías  acerca  da  orixe,  a  evolución  e  o  final  do
Universo, e establece os argumentos que as sustentan

B5.1. Realizar estudos sinxelos e presentar conclusións sobre aspectos
relacionados cos materiais e a súa influencia no desenvolvemento da
humanidade

CCIB5.1.1. Relaciona o progreso humano coa descuberta das propiedades de
certos materiais que permiten a súa transformación e aplicacións tecnolóxicas

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Observación do traballo presentado por medios telemáticos (aula 
virtual, correo electrónico)

Instrumentos:
Rúbricas/ listas de cotexo para avaliar as tarefas propostas.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Na materia de Cultura científica todos os alumnos teneñen superadas 
tanto a primeira como a segunda avaliación.

Por tanto, a nota final calcularase como a media aritmética das notas 
das dúas primeiras avaliacións, e incrementada ata un máximo de 2 
puntos en función do número e calidade das tarefas entregadas durante
o período de suspensión das clases presenciais.

Proba
extraordinaria
de setembro

Non procede, ao non haber nesta materia e curso alumnos con 
avaliacións suspensas.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
NON PROCEDE

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 Durante o terceiro trimestre realizaranse fundamentalmente 
actividades de recuperación e repaso de contidos, visionando vídeos 
de “Cosmos” e elaborando resumos. Por outra banda, para fomentar a 
análise crítica de noticias por parte do alumnado, proporanse  
actividades como: seguemento de bulos sobre a pandemia, cuestións 
curiosas sobre actualidade, 30 anos do Hubble, ¿por que en Semana 
Santa tempre hai lúa chea?, actividades de estudo sobre o índice de 
reprodución dun virus, etc

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

As actividades son propostas fundamentalmente a través da aula virtual do 
instituto. Tamén se proporciona un correo electrónico de contacto para 
resolver dúbidas e/ou entregar tarefas.
O departamento non ten coñecemento de que ningún alumno manifestase 
ter problemas de conectividade.

Materiais e recursos Materiais propios enviados a través do correo electrónico e/ou aula 
virtual.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.

Actualización semanal, sempre que é posible, de tarefas a través da 
páxina web, subida de instrucións a través da Aula Virtual e 
comunicacións das tarefas ás familias a través da mansaxería 
Abalar.
 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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