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1. INTRODUCIÓN 
O módulo de Ciencias aplicadas II ten unha duración de 162 horas. Pertence ao título profesional básico administrativo. 
As materias que engloba son: Matemáticas, Física e Química, Bioloxía e Tecnoloxía e será impartido pola profesora  Yolanda Alfaya Rivera 
pertencente ao departamento de Matemáticas. 
 

2. ORIENTACIÓNS PEDAGÓXICAS 
Este módulo contribúe a alcanzar as competencias para a aprendizaxe permanente e contén a formación para que, utilizando os pasos do 
razoamento científico, basicamente a observación e a experimentación, o alumnado aprenda a interpretar fenómenos naturais e, do mesmo 
xeito, poida afianzar e aplicar hábitos saudables en todos os aspectos da súa vida cotiá. Contén, por tanto, a formación para que o alumnado 
sexa consciente tanto da súa propia persoa como do medio que o rodea.  
 
Igualmente, fórmase para que utilice a linguaxe operacional das matemáticas na resolución de problemas de índole diversa, aplicados a 
calquera situación, tanto na vida cotiá como na vida laboral.  
 
A estratexia de aprendizaxe para o ensino deste módulo, que integra ciencias como as matemáticas, a física, a química, a bioloxía e tecnoloxía, 
enfócase aos conceptos principais das ciencias, involucrando ao alumnado na resolución de problemas sinxelos e na realización doutras tarefas 
significativas, e permitiralle traballar de modo autónomo para construír a súa propia aprendizaxe e culminar en resultados reais xerados por el 
mesmo.  
 
A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos j), k), m) e n) do ciclo formativo, e as competencias j), l) e m). Ademais, relaciónase 
cos obxectivos s), t), ou), v), w), x), e), e coas competencias q), r), s), t), ou), v), e w), que se incluirán neste módulo profesional de modo 
coordinado co resto de módulos profesionais. 
 
 As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar as competencias do módulo versarán sobre:  
• Resolución de problemas, tanto no ámbito científico como no cotián.  
• Interpretación de gráficos e curvas.  
• Aplicación do método científico.  
• Valoración do medio ambiente e da influencia dos contaminantes.  
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• Realización de exercicios de expresión oral.  
 
 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
· RA1. Resolve situacións cotiás aplicando os métodos de resolución de ecuacións e de sistemas, valorando a precisión, a simplicidade e a 
utilidade da linguaxe alxébrica. 

– CA1.1. Utilizáronse identidades notables nas operacións con polinomios. 
– CA1.2. Obtivéronse valores numéricos a partir dunha expresión alxébrica. 
– CA1.3. Resolvéronse ecuacións de primeiro e segundo grao sinxelas de modo alxébrico e gráfico. 
– CA1.4. Resolvéronse problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante ecuacións e sistemas. 
– CA1.5. Valorouse a precisión, a simplicidade e a utilidade da linguaxe alxébrica para representar situacións formuladas na vida real. 
– CA1.6. Resolvéronse sistemas de ecuacións sinxelos. 
 

· RA2. Resolve problemas sinxelos de diversa índole, a través da súa análise contrastada e aplicando as fases do método científico. 
– CA2.1. Formuláronse hipóteses sinxelas, a partir de observacións directas ou indirectas compiladas por distintos medios. 
– CA2.2. Analizáronse diversas hipóteses e emitiuse una primeira aproximación á súa explicación. 
– CA2.3. Planificáronse métodos e procedementos experimentais sinxelos de diversa índole para refutar ou non a súa hipótese. 
– CA2.4. Traballouse en equipo na formulación da solución. 
– CA2.5. Compiláronse os resultados dos ensaios de verificación e reflectíronse nun documento de xeito coherente. 
– CA2.6. Defendeuse o resultado con argumentacións e probas, e verificación ou refutacións das hipóteses emitidas. 
 

· RA3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras xeométricas presentes en contextos reais, utilizando os instrumentos, as fórmulas e as 
técnicas necesarias. 

– CA3.1. Utilizáronse instrumentos apropiados para medir ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos e de figuras xeométricas, 
interpretando as escalas de medida. 
– CA3.2. Utilizáronse estratexias (semellanzas e descomposición en figuras máis sinxelas, etc.) para estimar ou calcular medidas 
indirectas no mundo físico. 
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– CA3.3. Utilizáronse as fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes, e asignáronse as unidades correctas. 
– CA3.4. Traballouse en equipo na obtención de medidas. 
– CA3.5. Utilizáronse as TIC para representar figuras. 
 

· RA4. Interpreta gráficas de dúas magnitudes calculando os parámetros significativos destas e relacionándoo con funcións matemáticas 
elementais e os principais valores estatísticos. 

– CA4.1. Expresouse a ecuación da recta de diversas formas. 
– CA4.2. Representouse graficamente a función cuadrática aplicando métodos sinxelos para a súa representación. 
– CA4.3. Representouse graficamente a función inversa. 
– CA4.4. Representouse graficamente a función exponencial. 
– CA4.5. Extraeuse información de gráficas que representen os tipos de funcións asociadas a situacións reais. 
– CA4.6. Utilizouse o vocabulario adecuado para a descrición de situacións relacionadas co azar e coa estatística. 
– CA4.7. Elaboráronse e interpretáronse táboas e gráficos estatísticos. 
– CA4.8. Analizáronse características da distribución estatística obtendo medidas de centralización e de dispersión. 
– CA4.9. Aplicáronse as propiedades dos sucesos e a probabilidade. 
– CA4.10. Resolvéronse problemas cotiáns mediante cálculos de probabilidade sinxelos. 
 

· RA5. Aplica técnicas físicas ou químicas, utilizando o material necesario para a realización de prácticas de laboratorio sinxelas, medindo as 
magnitudes implicadas. 

– CA5.1. Verificouse a dispoñibilidade do material básico utilizado nun laboratorio. 
– CA5.2. Identificáronse e medíronse magnitudes básicas (masa, peso, volume, densidade, temperatura, etc.). 
– CA5.3. Identificáronse tipos de biomoléculas presentes en materiais orgánicos e inorgánicos. 
– CA5.4. Describíronse a célula e os tecidos animais e vexetais mediante a súa observación a través de instrumentos ópticos. 
– CA5.5. Elaboráronse informes de ensaios onde se inclúa a xustificación, o procedemento seguido, os resultados obtidos e as 
conclusións. 
– CA5.6. Aplicáronse as normas de traballo no laboratorio. 
 

· RA6. Recoñece as reaccións químicas que se producen nos procesos biolóxicos e na industria, argumentando a súa importancia na vida cotiá e 
describindo os cambios que se producen. 
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– CA6.1. Identificáronse reaccións químicas principais da vida cotiá, da natureza e da industria. 
– CA6.2. Describíronse as manifestacións de reaccións químicas. 
– CA6.3. Describíronse os compoñentes principais dunha reacción química e a intervención da enerxía nela. 
– CA6.4. Recoñecéronse algunhas reaccións químicas tipo (combustión, oxidación, descomposición, neutralización, síntese, aeróbica e 
anaeróbica). 
– CA6.5. Identificáronse os compoñentes e o proceso de reaccións químicas sinxelas mediante ensaios de laboratorio. 
– CA6.6. Elaboráronse informes utilizando as TIC sobre as industrias máis salientables (alimentaria, cosmética e de reciclaxe), 
describindo de forma sinxela os procesos que teñen lugar nelas. 
– CA6.7. Aplicáronse as normas de seguridade no traballo de laboratorio. 
 

· RA7. Identifica aspectos positivos e negativos do uso da enerxía nuclear, e describe os efectos da contaminación xerada na súa aplicación. 
– CA7.1. Analizáronse efectos positivos e negativos do uso da enerxía nuclear. 
– CA7.2. Diferenciáronse os procesos de fusión e de fisión nuclear. 
– CA7.3. Identificáronse algúns problemas sobre verteduras nucleares produto de catástrofes naturais ou de mala xestión e mal 
mantemento das centrais nucleares. 
– CA7.4. Argumentouse sobre a problemática dos residuos nucleares. 
– CA7.5. Traballouse en equipo e utilizáronse as TIC. 
 

· RA8. Identifica os cambios que se producen no planeta Terra argumentando as súas causas e tendo en conta as diferenzas entre relevo e 
paisaxe. 

– CA8.1. Identificáronse os axentes xeolóxicos externos e cal é a súa acción sobre 
o relevo. 
– CA8.2. Diferenciáronse os tipos de meteorización e identificáronse as súas consecuencias no relevo. 
– CA8.3. Analizouse o proceso de erosión, recoñecendo os axentes xeolóxicos externos que interveñen e as consecuencias no relevo. 
– CA8.4. Describiuse o proceso de transporte discriminando os axentes xeolóxicos externos que interveñen e as consecuencias no 
relevo. 
– CA8.5. Analizouse o proceso de sedimentación discriminando os axentes xeolóxicos externos que interveñen, as situacións e as 
consecuencias no relevo. 
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· RA9. Categoriza os contaminantes atmosféricos principais identificando as súas orixes e relacionándoas cos seus efectos. 
– CA9.1. Recoñecéronse os fenómenos da contaminación atmosférica e os principais axentes que a causan. 
– CA9.2. Investigouse sobre o fenómeno da chuvia ácida, as súas consecuencias inmediatas e futuras, e como sería posible evitala. 
– CA9.3. Describiuse o efecto invernadoiro argumentando as súas causas ou axentes que contribúen a el, así como as medidas para a 
súa redución. 
– CA9.4. Describiuse a problemática que ocasiona a perda paulatina da capa de ozono, e as consecuencias para a saúde das persoas, o 
equilibrio da hidrosfera e as poboacións. 
 

· RA10. Identifica os contaminantes da auga tendo en conta a relación entre o seuefecto no ambiente e o seu tratamento de depuración. 
– CA10.1. Recoñeceuse e valorouse o papel da auga na existencia e na supervivenciada vida no planeta. 
– CA10.2. Identificouse o efecto nocivo da contaminación dos acuíferos nas poboacións de seres vivos. 
– CA10.3. Identificáronse posibles contaminantes en mostras de auga de distinta orixe, planificando e realizando ensaios de 
laboratorio. 
– CA10.4. Analizáronse os efectos producidos pola contaminación da auga e o uso responsable desta. 
 

· RA11. Contribúe ao equilibrio ambiental, analizando e argumentando as liñas básicas sobre o desenvolvemento sustentable e propondo 
accións para a súa mellora e a súa conservación. 

– CA11.1. Analizáronse as implicacións positivas dun desenvolvemento sustentable. 
– CA11.2. Propuxéronse medidas elementais encamiñadas a favorecer o desenvolvemento sustentable. 
– CA11.3. Deseñáronse estratexias básicas para posibilitar o mantemento do ambiente. 
– CA11.4. Traballouse en equipo na identificación dos obxectivos para a mellora ambiental. 
 

· RA12. Relaciona as forzas que aparecen en situacións habituais cos efectos producidos tendo en conta a súa contribución ao movemento ou 
ao repouso dos obxectos e as magnitudes postas en xogo. 

– CA12.1. Discrimináronse movementos cotiáns en función da súa traxectoria e da súa celeridade. 
– CA12.2. Relacionáronse entre si a distancia percorrida, a velocidade, o tempo e a aceleración, expresándoas en unidades de uso 
habitual. 
– CA12.3. Representáronse vectorialmente determinadas magnitudes como a velocidade e a aceleración. 
– CA12.4. Relacionáronse os parámetros que definen o movemento rectilíneo uniforme utilizando as expresións gráfica e matemática. 



 
 

8 
 

– CA12.5. Realizáronse cálculos sinxelos de velocidades en movementos con aceleración constante. 
– CA12.6. Describiuse a relación causa e efecto en distintas situacións, para atopar a relación entre forzas e movementos. 
– CA12.7. Aplicáronse as leis de Newton en situacións da vida cotiá. 
 

· RA13. Identifica os aspectos básicos da produción, o transporte e a utilización da enerxía eléctrica, e os factores que interveñen no seu 
consumo, describindo os producidos e as magnitudes e valores característicos. 

– CA13.1. Identificáronse e manexáronse as magnitudes físicas básicas para ter en conta no consumo de electricidade na vida cotiá. 
– CA13.2. Analizáronse os hábitos de consumo e de aforro eléctrico e establecéronse liñas de mellora neles. 
– CA13.3. Clasificáronse as centrais eléctricas e describiuse a transformación enerxética nelas. 
– CA13.4. Analizáronse as vantaxes e as desvantaxes das centrais eléctricas. 
– CA13.5. Describíronse basicamente as etapas da distribución da enerxía eléctrica desde a súa xénese á persoa usuaria. 
– CA13.6. Traballouse en equipo na compilación de información sobre centrais eléctricas en España. 
 

· RA14. Identifica os compoñentes básicos de circuítos eléctricos sinxelos, realizando medidas e determinando os valores das magnitudes que 
os caracterizan. 

– CA14.1. Identificáronse os elementos básicos dun circuíto sinxelo en relación cos existentes na vida cotiá. 
– CA14.2. Puxéronse de manifesto os factores dos que depende a resistencia dun condutor. 
– CA14.3. Experimentáronse sobre circuítos elementais as variacións dunha magnitude básica en función dos cambios producidos nas 
outras. 
– CA14.4. Realizáronse esquemas de circuítos eléctricos sinxelos interpretando 
as situacións sobre estes. 
– CA14.5. Describíronse e exemplificáronse as variacións producidas nas asociación serie, paralelo e mixtas. 
– CA14.6. Calculáronse magnitudes eléctricas elementais no contorno habitual de consumo. 

 
4. CONTIDOS BÁSICOS 
BC1. Resolución de ecuacións e de sistemas en situacións cotiás 

• Transformación de expresións alxébricas. Operacións alxébricas de suma, diferenza, produto, cociente e factor común. 

• Obtención de valores numéricos en fórmulas. Regra de Ruffini. 
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• Polinomios: raíces e factorización. Teorema do resto e teorema do factor. 

• Resolución alxébrica e gráfica de ecuacións de primeiro e de segundo grao. 

• Resolución de sistemas de ecuacións sinxelos. 

• Técnicas de resolución de problemas con ecuacións e sistemas. 

• Linguaxe alxébrica. Precisión e simplicidade na tradución de situacións reais. 
 

BC2. Resolución de problemas sinxelos 

• Método científico. 

• Fases do método científico: observación, elaboración de hipóteses, experimentación, análise de resultados, e leis ou teorías. 

• Aplicación das fases do método científico a situacións sinxelas. 

• Traballo en equipo: repartición de tarefas e de responsabilidades, cooperación, respecto e orde. Elaboración de informes. 
 

BC3. Realización de medidas en figuras xeométricas 

• Puntos e rectas. 

• Rectas secantes e paralelas. 

•  Ángulo: medida. 

•  Polígonos: descrición dos seus elementos e clasificación. 

• Triángulos. Semellanza; teoremas de Tales e de Pitágoras. 

• Circunferencia e os seus elementos. Medida e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes. 

• Asignación de unidades. 

•  Cálculo de medidas indirectas. Semellanzas; descomposición en figuras máis simples. 

•  Traballo en equipo: repartición de tarefas e de responsabilidades, cooperación e respecto. Presentación de resultados. 

• Uso de aplicacións informáticas de xeometría dinámica para o estudo e a representación de figuras xeométricas. 
 

BC4. Interpretación de gráficos 

•  Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, unha táboa, unha gráfica ou unha expresión analítica. 

•  Funcións lineais. Ecuación da recta. 

•  Funcións cuadráticas. Representación gráfica. 
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• Representación gráfica da función inversa e da función exponencial. 

•  Uso de aplicacións informáticas para a representación, a simulación e a análise da gráfica dunha función. 

• Estatística. Táboas e gráficos estatísticos. Medidas de centralización e dispersión. 

• Cálculo de probabilidades. Propiedades dos sucesos e da probabilidade. Resolución de problemas. 
 

BC5. Aplicación de técnicas físicas ou químicas 

•  Material básico no laboratorio. Inventario. 

•  Normas de traballo no laboratorio. 

•  Medida de magnitudes fundamentais: lonxitude, masa, peso, volume, densidade, temperatura, etc. 

• Recoñecemento de biomoléculas orgánicas e inorgánicas. 

• Microscopio óptico e lupa binocular: fundamentos ópticos e manexo; utilización para describir a célula, e os tecidos animais e vexetais. 

•  Informes de traballo no laboratorio: estrutura e formato. 
 

BC6. Recoñecemento de reaccións químicas cotiás 

•  Reacción química. Compoñentes e procesos. Ensaios de laboratorio. 

• Condicións de produción das reaccións químicas: intervención de enerxía. 

• Reaccións químicas en ámbitos da vida cotiá, da natureza e na industria. 

• Reaccións químicas básicas: combustión, oxidación, descomposición, neutralización, síntese, aeróbica e anaeróbica. 

• Procesos que teñen lugar nas industrias máis salientables (alimentarias, cosméticae de reciclaxe). 

• Normas de seguridade no traballo de laboratorio. 
 

BC7. Identificación de aspectos relativos á contaminación nuclear 

•  Orixe da enerxía nuclear. 

•  Tipos de procesos para a obtención e o uso da enerxía nuclear: fusión e fisión. 

•  Residuos radioactivos provenientes das centrais nucleares: problemática da súa xestión e do seu tratamento. 

• Traballo en equipo: repartición de tarefas e de responsabilidades, normas, orde e elaboración de informes. 
 

BC8. Identificación dos cambios no relevo e na paisaxe da Terra 
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•  Axentes xeolóxicos externos e internos. 

• Acción dos axentes xeolóxicos externos: meteorización, erosión, transporte e sedimentación. 

•  Identificación dos resultados da acción dos axentes xeolóxicos. 

•  Relevo e paisaxe. Factores condicionantes. 
 

BC9. Categorización dos contaminantes atmosféricos principais 

•  Concepto. 

•  Chuvia ácida. 

•  Efecto invernadoiro. 

•  Destrución da capa de ozono. 
 

BC10. Identificación de contaminantes da auga 

•  Auga: factor esencial para a vida no planeta. 

•  Contaminación da auga: causas e efectos. 

•  Tratamentos de depuración e potabilización de auga. 

•  Métodos de almacenamento da auga proveniente dos desxeamentos, as descargasfluviais e a chuvia. 
 

BC11. Equilibrio ambiental e desenvolvemento sustentable 

•  Concepto e aplicacións do desenvolvemento sustentable. 

•  Factores que inciden sobre a conservación do ambiente. 

•  Accións que contribúen ao mantemento e na mellora do equilibrio ambiental. 
 

BC12. Influencia das forzas sobre o estado de repouso e de movemento dos corpos 

•  Clasificación dos movementos segundo a súa traxectoria e a súa aceleración. 

•  Distancia percorrida, velocidade e aceleración. Unidades do Sistema Internacionale máis habituais. Cálculos en movementos con 
aceleración constante. 

•  Magnitudes escalares e vectoriais: distancia percorrida, velocidade e aceleración. 

•  Movemento rectilíneo uniforme: características. Interpretación gráfica. 
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•  Forza: resultado dunha interacción. Relación entre forzas e movementos. 

•  Representación de forzas aplicadas a un sólido en situacións habituais. Resultante. 

•  Leis de Newton. 
 

BC13. Produción e utilización da enerxía eléctrica 

•  Electricidade e desenvolvemento tecnolóxico. 

•  Materia e electricidade. 

•  Magnitudes básicas manexadas no consumo de electricidade: enerxía e potencia. 

• Aplicacións na vida cotiá: interpretación do recibo da luz. 

•  Hábitos de consumo e aforro de electricidade. 

•  Sistemas de produción de enerxía eléctrica: tipos de centrais eléctricas, as súas vantaxes e as súas desvantaxes. 

•  Transporte e distribución da enerxía eléctrica: etapas. 

•  Traballo en equipo: repartición de tarefas e de responsabilidades; elaboración de informes. 
 

BC14. Identificación compoñentes de circuítos básicos 

•  Elementos dun circuíto eléctrico. 

•  Compoñentes básicos dun circuíto eléctrico. Cálculo da resistencia dun condutor. 

•  Elaboración e interpretación de esquemas eléctricos. 

•  Circuítos serie, paralelo e mixto. 

•  Magnitudes eléctricas básicas. 

•  Realización de medidas experimentais de resistencia, voltaxe e intensidade. 

•  Cálculo da enerxía consumida e da potencia disipada nos compoñentes eléctricos. 
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5. RELACIÓN CON COMPETENCIAS E CONTIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL  

Este módulo contribúe a alcanzar as competencias para a aprendizaxe permanente e contén a formación para que, utilizando os pasos do 
razoamento científico, básicamente a observación e a experimentación, o alumnado aprenda a interpretar fenómenos naturais e, do mesmo 
modo, poida afianzar e aplicar hábitos saudables en todos os aspectos da súa vida cotiá. 
 
Igualmente, fórmase para que utilice a linguaxe operacional das matemáticas na resolución de problemas de distinta índole, aplicados a calquera 
situación, na súa vida cotiá e na súa vida laboral. 
 
A estratexia de aprendizaxe para o ensino deste módulo, que integra ciencias como as matemáticas, a física e a química, a bioloxía e a xeoloxía, 
enfocarase aos conceptos principais e aos principios das ciencias, involucrando o alumnado na solución de problemas e noutras tarefas 
significativas, e permitiralle traballar de xeito autónomo para construír a súa propia aprendizaxe e culminar en resultados reais xerados 
por el mesmo. 
 
A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos k), l), n) e ñ) do ciclo formativo: 
k) Comprender os fenómenos que acontecen no ámbito natural mediante o coñecemento científico como un saber integrado, así como coñecer 
e aplicar os métodos para identificar e resolver problemas básicos nos campos do coñecemento e da experiencia. 
l) Desenvolver habilidades para formular, interpretar e resolver problemas, e aplicar o razoamento de cálculo matemático para se desenvolver 
na sociedade e no ámbito laboral, e para xestionar os seus recursos económicos 
n) Desenvolver hábitos e valores acordes coa conservación e a sustentabilidade do patrimonio natural, comprendendo a interacción entre os 
seres vivos e o medionatural, para valorar as consecuencias que se derivan da acción humana sobre o equilibrio ambiental. 
ñ) Desenvolver as destrezas básicas das fontes de información utilizando consentido crítico as tecnoloxías da información e da comunicación, 
para obter e comunicar información nos contornos persoal, social ou profesional 
 e as competencias 
l) Resolver problemas predicibles relacionados cos ámbitos físico, social, persoal e produtivo, utilizando o razoamento científico e os elementos 
proporcionados polas ciencias aplicadas e sociais 
n) Valorar actuacións encamiñadas á conservación ambiental, diferenciando as consecuencias das actividades cotiás que poidan afectar o 
equilibrio do ambiente. 
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ñ) Obter e comunicar información destinada á autoaprendizaxe e ao seu uso en distintos contextos do seu ambiente persoal, social ou profesional 
mediante recursos ao seu alcance e os propios das tecnoloxías da información e da comunicación. 
Ademais, relaciónase cos obxectivos 
t) Comparar e seleccionar recursos e ofertas formativas existentes para a aprendizaxe ao longo da vida, para se adaptar ás novas situacións 
laborais e persoais. 
u) Desenvolver a iniciativa, a creatividade e o espírito emprendedor, así como a confianza en si mesmo/a, a participación e o espírito crítico, para 
resolver situacións e incidencias da actividade profesional ou de índole persoal. 
v) Desenvolver traballos en equipo asumindo os deberes, cooperando coas de-mais persoas con tolerancia e respecto, para a realización eficaz 
das tarefas e como medio de desenvolvemento persoal. 
w) Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para se informar, se comunicar, aprender e facilitar as tarefas laborais. 
x) Relacionar os riscos laborais e ambientais coa actividade laboral, co propósito de utilizar as medidas preventivas correspondentes para a 
protección persoal, evitando danos ambientais e ás demais persoas. 
y) Desenvolver as técnicas da súa actividade profesional asegurando a eficacia ea calidade no seu traballo, e propor, se procede, melloras nas 
actividades de traballo. 
z) Recoñecer os dereitos e deberes como axente activo na sociedade, tendo en conta o marco legal que regula as condicións sociais e laborais, 
para participar na cidadanía democrática.  
e coas competencias  
s) Adaptarse ás novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos na súa actividade laboral, utilizando as ofertas 
formativas ao seu alcance e localizando os recursos mediante as tecnoloxías da información e da comunicación.  
t) Cumprir as tarefas propias do seu nivel con autonomía e responsabilidade, empregando criterios de calidade e eficiencia no traballo asignado 
e efectuándoo de forma individual ou como membro dun equipo. 
u) Comunicarse eficazmente, respectando a autonomía e a competencia das persoas que interveñen no seu ámbito de traballo, contribuíndo á 
calidade do traballo realizado. 
v) Asumir e cumprir as medidas de prevención de riscos e seguridade laboral na realización das actividades laborais, evitando danos persoais, 
laborais e ambientais. 
w) Cumprir as normas de calidade e de accesibilidade e deseño universais que afectan a súa actividade profesional. 
x) Actuar con espírito emprendedor, iniciativa persoal e responsabilidade na elección dos procedementos da súa actividade profesional. 
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y) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade profesional, de acordo co establecido na lexislación vixente, participando 
activamente na vida económica, social e cultural. que se incluirán neste módulo profesional de xeito coordinado co resto de módulos 
profesionais. 
 
As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar as competencias do módulo han versar sobre: 
– Resolución de problemas, tanto no ámbito científico como no cotián. 
– Interpretación de gráficos e curvas. 
– Aplicación, cando proceda, do método científico. 
– Valoración do ambiente e da influencia dos contaminantes. 
– Aplicación de procedementos físicos e químicos elementais. 
– Realización de exercicios de expresión oral. 
 

ASPECTOS TRANSVERSAIS 
Educación en valores 
Segundo establece o Decreto 86/2015 no seu artigo 4 (paxs. 25441/2), “A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 
audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as 
materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa”. 

O noso proxecto está orientado cara a formación integral dos alumnos, de maneira que as nosas explicacións e actividades inciten á  reflexión e 

ó diálogo sobre situacións que pretenden crear actitudes positivas cara aos demais e cara a si mesmos. 

Os enunciados dos exemplos e das actividades reflectirán os contidos transversais que se viñeron tratando en anteriores etapas educativas: 

- Traballarase a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera 
forma de violencia, racismo ou xenofobia. 
 
- Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da 
identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual”. 
Actividades complementarias e extraescolares 
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Non se detallan actividades pero, si o longo do curso xorde algunha exposición ou actividade relacionada coas Matemáticas, e non hai 

impedimento algún, está previsto  organizar a súa visita ou participación. 

Asi mesmo o departamento divulgara e fomentará entre o alumnado a participación en distintos concursos, olimpiadas ou xornadas organizadas 

polas distintas administración ou por institucións de carácter privado. 

 

6. TEMPORALIZACIÓN 

Primeiro trimestre: 

Unidade 1: BC1 

Unidade 2: BC2, BC5 

Unidade 3: BC3 

Segundo trimestre: 

Unidade 4: BC9, BC10 

Unidade 5: BC4 

Terceiro trimestre: 

Unidade 6:  BC6, BC7, BC8 

Unidade 7: BC11, BC12, BC13, BC14 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

Para atender as diferenzas entre o alumnado desta área contémplanse tres tipos de medidas ordinarias nos tempos e espazos das aulas habituais: 
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1.  Adaptación dos instrumentos de avaliación en forma de actividades de reforzo para os alumnos que teñan grandes dificultades para 
acadar o grao mínimo de consecución esixibles. 
 
2.  Adaptación dos instrumentos de avaliación en forma de actividades de ampliación para os alumnos que manifesten unha grande 
capacidade na aprendizaxe dos estándares. 
 
3.  Adaptación das metodoloxías de ensino-aprendizaxe en forma de traballo colaborativo entre alumnado con grao heteroxéneo de 
desenvolvemento de capacidades de modo que os máis avanzados titoricen aos que precisan algún tipo de reforzo. 

 
Cando as medidas ordinarias se manifesten insuficientes o docente presentará á Xunta de avaliación inicial –na sesión correspondente- ou ao 
Departamento de orientación –en calquera momento do curso- a proposta para iniciar algunha das medidas extraordinarias de atención á 
diversidade habilitadas no centro: ACI ou reforzo educativo co docente de Pedagoxía terapéutica.  
 

8. PROCEDEMENTOS E MÉTODOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación do alumnado verase modificada segundo a situación sanitaria do momento: 

• Para a situación de normalidade avaliarase en cada avaliación atendendo os seguintes procedementos e métodos: 

 Exames ou probas escritas: representan o 50% da nota de cada avaliación. A puntuación será do 0 a 10 .En caso de varias probas escritas, 

 a nota será a media aritmética de cada unha delas. 

 Actividades e practicas diarias: Representan o 40% da nota. Valóranse tendo en conta aspectos como: Consecución dos obxectivos, 

 seguimento dos procedementos indicados polo profesor, autonomía do alumno, orde e limpeza iranse anotando na ficha do alumno a 

 realización das practicas propostas.  

 Actitude: Ten un peso na nota do 10%. Neste apartado valóranse aspectos como: Caderno completo e actividades resoltas, iniciativa, 

 interese, colaboración e participación nas clases e actividades propostas, respecto polos compañeiros, respecto polo material e polas 

 instalación da aula, dispoñibilidade, grado de colaboración, traballo en equipo.  
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 A recuperación das partes ou probas suspensas da materia realizarase mediante probas escritas. 

 A nota final será a media aritmética das avaliacións, para aprobar a materia é necesario ter aprobadas todas as avaliacións, se algunha 

 avaliación está suspensa e non recuperada a nota da avaliación non poderá ser superior a 4. 

 A proba de avaliación extraordinaria do alumnado con pérdida de dereito á avaliación continua consistirá nunha proba ou exame teórico 

 práctico en base aos contidos impartidos ao longo do curso. Para superar este exame a nota deberá ser igual ou superior a 5. 

 

• Para a situación de confinamento do alumnado sen posibilidade de poder facer probas escritas, o instrumento empregado serán exercizos ou 

traballos pedidos de forma telemática realizando mediante o uso da Aula Virtual do Instituto e/ou outros medios telemáticos como o servizo 

“Falemos” a disposición do profesorado e o alumnado. Estas actividades comprenderán o realización de exercicios escritos a entregar, 

exercicios orais por videoconferencia, traballos coas TIC, asistencia as videoconferencias e seguimento do material e tarefas da Aula Virtual. 

Para o caso excepcional da existencia puntual dalgún alumno/a que na ensinanza a distancia non dispoña de medios telemáticos e non haxa 

posibilidade de proporcionarllos, realizaranse actividades por escrito avaliables, con libro de texto e documentos a completar polo alumno/a 

e seguimento de explicacións e dúbidas por medios telefónicos co profesor/a encargado da materia. 

De igual forma modifícanse os pesos dos instrumentos sendo na totalidade as actividades propostas o 100% da nota. A recuperación de 

avaliacións suspensas será por medio de exercicios propostos e terá unha nota máxima de 5 puntos.  

Con respecto o alumnado con perda de evaluación continua, se persite a negativa  a poder facer unha proba escrita, entregaráselle un boletín 

de exercicios. A nota máxima non será superior a cinco puntos. 
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RECUPERACIÓN DA MATERIA DE CIENCIAS APLICADAS I PENDENTE DO CURSO ANTERIOR 

O alumnado que promocione de curso sen ter superadas todas as materias debe seguir un programa de reforzo para recuperalas e debera  
superar a avaliacio n correspondente. 

Aos alumnos coa matria de Ciencias Aplicadas pendente, se lles entregara  un boletí n de exercicios de repaso sobre a materia suspensa. 

Dividirase a materia en dous bloques e farase un exame de cada bloque. O primeiro no mes de Xaneiro e o segundo no mes de Abril. Para 

poder presentarse a  segunda proba habera  que ter, como mí nimo, un tres (3) na primeira. 

Si a media aritme tica e  polo menos de 5, tera  a  materia do curso anterior recuperada. Si non e  así , tera  un exame final de toda a materia 

no mes de Maio. Para aprobar ese exame e  necesario acadar un 5. 

A materia obxecto de exame e  a impartida durante o curso 2020/21. 

 

9. PROCEDEMENTO SOBRE O SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN E A AVALIACIÓN DA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE 

Realizarase nas reunións de departamento cunha frecuencia mínima mensual, nas cales se reflectirá o grao de cumprimento e a xustificación 

razoada no caso de desviacións. O referido seguimento e revisión constará nas correspondentes actas do departamento. Ao final de curso 

realizarase a memoria final do módulo segundo o modelo establecido na que se incluirán tódalas propostas de mellora feitas durante o curso e 

que servirán como base para elaboración das programacións do vindeiro curso. 

En cada avaliación o alumnado realizara co/a titor/a unha enquisa na que pode reflectir observacións sobre a programación e avaliación da 

práctica docente, os resultados da enquisa serán comentados nas sesións de avaliación. 

 

En Vilalonga, a 15 de Setembro de 2021 

 


