ASIGNATURA DE CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO CURSO 16-17

a) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
O alumno será avaliado atendendo aos seguintes procedementos e instrumentos de
avaliación, comezando polo traballo de aula, desenvolvendo actividades e mediante o
emprego de probas escritas:
_Probas escritas.
As probas escritas (controis e exames) correspondentes a cada trimestre terán un valor
comprendido entre 1 e 10. No caso de que a cualificación da proba resultase unha cifra
decimal,

procederase

a

arredondar á alza só aquelas notas que igualen e/ou

sobrepasasen as 75 centésimas. Por exemplo un 4,75 sería arredondado a un 5,
mentres que un 4,25 pasaría a ser un 4.
As probas escritas son OBRIGATORIAS. No caso de ausencia a unha proba, esta
realizarase segundo dous criterios:
_ No caso de asistiren no mesmo día ao centro, será realizada durante a sesión doutra
asignatura,tendo preferencia sobre aquela.
_ No caso de falta por razón de enfermidade, acordarase unha nova data para a súa
realización.
_Presentación de cadernos, traballos e proxectos
*Será obrigado escribir a data e o número de páxina e exercicio
(polo menos, facer referencia o que pida cada un deles).
*Obriga de traer o libro de texto a clase.
*Todo exercicio debe comezar a contestarse facendo referencia ao que se pregunta
*Faltas de ortografía:cada falta de ortografía

penalizarase con -0,25 puntos se son

de
ortografía, mentres que serían de 0,5 se son de sintaxe.
_Observación directa da actitude mediante rúbrica ao efecto: colaboración, traballo en
equipo,atención, puntualidade, etc.

_Asistencia a clase
. A asistencia a clase é obrigatoria. As faltas a clase, sexan xustificadas ou non, non
poderán sobrepasar o 15% das horas mensuais establecidas para a asignatura,
correndo o risco no seu caso da perda de dereito a examen.

b) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Os criterios de cualificación foron consensuados por todos os profesores que imparten
clase no Departamento de Ciencias.
A asignatura ten o rango de avaliación continuada. Isto significa que o alumnado debe
aprobar cadansúa avaliación para superar a asignatura.
Os resultados das avaliacións expresaranse con números sen decimais do 1 ao 10,
que se engadirán ás seguintes cualificacións:
Sobresaínte (9, 10), Notable(7, 8), Ben(6), Suficiente (5) ou Insuficiente (4, 3, 2, 1). A
cualificación «Non presentado» só poderá empregarse cando o alumno non se
presente ás probas extraordinarias, agás que tivera obtido outra cualificación na
avaliación final ordinaria, caso no que se porá a mesma cualificación.

A cualificación de cada trimestre terá en conta todos os instrumentos de avaliación:
Exames de avaliación------------------------------------60 %
Controis de tema-------------------------------------30%
Actividades (proxectos)e notas de clase*------------------------10%

*Actividades e Notas de clase:
Ao non estar permitido o uso de decimais nas cualificaciónspolos cauces ordinarios,
usaranse rúbricas*consistentes en letras, co valor descrito como segue:
B------Corresponderase con 1 pto.
R+----Corresponderase con 0,75 ptos.
R------Corresponderase con 0,5 ptos
R- -----Corresponderase con 0,25 ptos
M-----Corresponderase con 0 ptos.

c) INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS
Os alumnos serán informados o primeiro día de clase dos obxectivos, contidos,
procedementos e criterios de avaliación, mínimos esixibles e temporalización da
materia; dita información permanecerá exposta nos taboleiros da aula ao longo do
curso escolar. As familias serán informadas na reunión de inicio de curso, a través do titor
e estará á disposición dos mesmos como contido descargable na páxina web
www.colegioayala.com

d) RECUPERACIÓN DAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS
No caso de non acadar o aprobado tras os resultados da avaliación, o alumno
realizará unha proba de recuperación por trimestre (agás no terceiro) na que se
avaliarán os contidos non superados, sendo a nota máxima a acadar un 6.

NOTA: Tras cada sesión de avaliación, adxuntaranse ás follas de cualificación
os contidos a repasar para superar esa proba.
.
AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
A avaliación do proceso de aprendizaxe dos alumnos debe de ser integradora, e por isto,
tense que ter en conta desde todas e cada unha das asignaturas a consecución dos
obxectivos.

establecidos

para

a

etapa

de

desenvolvento

das

competencias

correspondentes.
Á hora de avaliar a asignatura, nas convocatorias de Xuño e de Setembro, o alumno
acudirá a ditas probas co total da asignatura.
En ditas avaliacións,

procederase a avaliar un conxuntode MÍNIMOS ESIXIBLES,

resultando como cualificación máxima un 6.
MÍNIMOS PARA SUPERAR A MATERIA
Os/as alumnos/as deberán de ter en conta os seguintes contidos mínimos para superar a
asignatura:
Describe as diferentes teorías acerca da orixe, evolución e final do universo, establecendo
os argumentos que as sustentan.
Sinala os acontecementos científicos que foron fundamentais para o coñecemento actual
que se ten do universo.
Xustifica a importancia de investigar o universo.Recoñece a teoría do Big-Bang como
explicación á orixe do universo.
Establece a organización do universo coñecido, situando nel o sistema solar.Determina, coa
axuda de exemplos, os aspectos máis relevantes da Vía Láctea.
Xustifica a existencia da materia escura para explicar a estrutura do universo.
Argumenta a existencia dos buratos negros describindo as súas principais características.
Coñece as fases da evolución estelar e describe en cal delas se atopa o noso Sol.

Explica a formación do sistema solar describindo a súa estrutura e características principais.
Indica as condicións que debe reunir un planeta para que poida albergar vida.
Comprende os textos e as diferentes informacións presentadas ao longo da unidade,
adquire vocabulario sobre o universo e o Sistema Solar, expresa coñecementos e opinións
de forma oral e escrita e mostra interese pola lectura de textos.
Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade, e utiliza os recursos dixitais
con interese e responsabilidade.Mostra unha actitude emprendedora, acepta os
erros ao autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente nos
exercicios de aprendizaxe cooperativa.
Realiza debuxos ou maquetas que representan modelos o máis parecidos posible á
realidade.
Coñece algúns fitos históricos na aparición do pensamento científico e recoñece as súas
características.
Coñece as etapas que se deben realizar para obter un coñecemento científico e comprobar
unha hipótese.
Coñece a evolución da comunicación científica ao longo da historia. Recoñece os
diferentes formatos das publicacións científicas (artigos, patentes de invención, libros,
etc.).
Coñece os obxectivos da divulgación científica e valora a súa importancia para a
sociedade.Coñece como e quen divulga a ciencia.
Realiza unha valoración crítica dunha información con contido científico.
Comprende os textos e as diferentes informacións presentadas ao longo da unidade,
adquire vocabulario adecuado, expresa coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e
mostra interese pola lectura de textos.
Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade, e utiliza os recursos dixitais
con interese e responsabilidade.
Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas
tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa.
Realiza debuxos ou maquetas que representan modelos o máis parecidos posible á
realidade.
Describe a importancia do desenvolvemento tecnolóxico para o progreso da humanidade.

Recoñece os diferentes tipos de recursos naturais que utiliza o ser humano e clasifícaos
en función de se poden ou non rexenerarse.
Relaciona o uso dos recursos naturais que o ser humano fixo durante as diferentes etapas
da súa historia coa intensidade dos impactos producidos.
Relaciona os principais problemas ambientais coas causas que os orixinan, indicando as
súas consecuencias.
Busca solucións que poidan poñerse en marcha para resolver os principais problemas
ambientais.
Describe os impactos da sobreexplotación dos recursos naturais, desertización, tratamentos
de residuos, perda de biodiversidade e propón solucións e actitudes persoais
e colectivas para palialos.
Comenta o problema ambiental e social das verteduras tóxicas, as verteduras nucleares e
outros tipos de contaminación.
Extrae e interpreta a información en diferentes tipos de representacións gráficas,
establecendo conclusións.
Comprende os textos e as diferentes informacións presentadas ao longo da unidade,
adquire vocabulario sobre o uso dos recursos e do ambiente, expresa coñecementos e
opinións de forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura de textos.
Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade, e utiliza os recursos dixitais
con interese e responsabilidade.
Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas
tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa.
Realiza debuxos ou maquetas que representan modelos o máis parecidos posible á
realidade.
Describe os cambios enerxéticos que tiveron lugar ao longo da historia da humanidade.
Recoñece os diferentes tipos de fontes de enerxía que utiliza o ser humano e clasifícaas en
función de varios criterios (o seu carácter renovable, o seu uso primario ou secundario,
os impactos que xera...), contrastando as vantaxes e inconvenientes de cada unha delas.
Coñece as principais transformacións da enerxía (en electricidade, en calor e en
movemento) que nos permiten utilizala nas nosas actividades.
Coñece as diferentes vías de obtención do hidróxeno e compara os proles e contras de
cada un deles.

Describe as principais formas de obtención de enerxía a partir do hidróxeno, en especial a
pila de combustible, explicando o principio do seu funcionamento, considerando posibles
aplicacións tecnolóxicas e destacando as vantaxes e desvantaxes que ofrece fronte a
outros sistemas.
Relaciona os problemas de esgotamento, xeración de residuos e contaminación cos
procesos de obtención e uso da enerxía.Identifica as causas do cambio climático, analiza as
súas probas e indica as súas consecuencias.
Explica os fundamentos do desenvolvemento sostible.
Relaciona os principais tratados e protocolos internacionais encamiñados cara á eficiencia
enerxética e o desenvolvemento das enerxías limpas, coa necesidade de evolucionar cara a
un modelo de desenvolvemento sostible.
Extrae e interpreta a información en diferentes tipos de representacións gráficas,
establecendo conclusións.
Comprende os textos e as diferentes informacións presentadas ao longo da unidade,
adquire vocabulario sobre a enerxía, as súas fontes e os impactos que xera, así como o
relacionado co modelo do desenvolvemento sostible, expresa coñecementos e opinións de
forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura de textos.
Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade e utiliza os recursos dixitais
con interese e responsabilidade.
Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas
tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa.
Realiza debuxos ou maquetas que representan modelos o máis parecidos posible á
realidade.
Realiza estudos sinxelos e presenta conclusións sobre aspectos relacionados cos materiais
e a súa influencia no desenvolvemento da humanidade.
Analiza as propiedades dos materiais cuxo descubrimento supuxo grandes cambios nas
sociedades e o desenvolvemento de novas actividades humanas.
Describe as propiedades dos diferentes materiais que se utilizan na actualidade e
relaciónaas coas súas aplicacións en diversos campos.
Describe o proceso de obtención de diferentes materiais, valorando o seu custo económico,
ambiental e a conveniencia da súa reciclaxe.

Analiza os efectos da alteración sobre os materiais, o custo económico que supón e os
métodos para protexelos.
Define o concepto de nanotecnoloxía e describe as aplicacións presentes e futuras dos
nanomateriais e as nanomáquinas en diferentes campos.
Relaciona conflitos entre pobos e outros problemas sociais e económicos coa explotación
de determinados materiais chamados estratéxicos.
Comprende os impactos derivados da explotación e uso dos materiais actuais e xustifica a
necesidade do aforro, a reutilización e o reciclado dos devanditos materiais en termos
económicos e ambientais.
Extrae e interpreta a información en diferentes tipos de representacións gráficas,
establecendo conclusións.
Comprende os textos e as diferentes informacións presentadas ao longo da unidade,
adquire vocabulario sobre os materiais, os seus métodos de obtención, as súas aplicacións
e os seus impactos, expresa coñecementos e opinións de forma oral e escrita, e mostra
interese pola lectura de textos.
Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade e utiliza os recursos dixitais
con interese e responsabilidade. Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao
autoavaliarse, persevera nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios
de aprendizaxe cooperativa.
Realiza debuxos ou maquetas que representan modelos o máis parecidos posible á
realidade.
Comprende a definición de saúde segundo a OMS.
Comprende os conceptos de determinante da saúde e enfermidade, diferencia as
enfermidades infecciosas e as non infecciosas.
Coñece as vías de transmisión das enfermidades infecciosas e as fases polas que pasan
estas enfermidades.
Describe as características dos axentes que causan as enfermidades infecciosas e
algunhas medidas de prevención do contaxio.
Coñece e enumera as enfermidades infecciosas máis importantes producidas por bacterias,
virus, protozoos e fungos, identificando os posibles medios de contaxio.
Identifica algunhas das enfermidades máis antigas e as principais pandemias da
historia.Coñece as principais características do cancro, a diabete, as enfermidades
cardiovasculares, as enfermidades mentais, etc., e a importancia das revisións preventivas.

Comprende os textos e as diferentes informacións presentadas ao longo da unidade,
adquire vocabulario sobre a saúde e a enfermidade, expresa coñecementos e opinións de
forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura de textos.
Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade e utiliza os recursos dixitais
con interese e responsabilidade.
Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas
tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa.
Realiza debuxos ou maquetas que representan modelos o máis parecidos posible á
realidade.
Describe o sistema inmunitario e a función que realiza.
Coñece as barreiras defensivas do organismo. Diferenza entre inmunidade inespecífica e
específica.
Coñece os que levan a cabo a resposta inmunitaria.Identifica algúns dos métodos
curativos que utilizaban as antigas civilizacións.
Explica como actúa unha vacina.
Recoñece a importancia dos antibióticos na curación de enfermidades causadas por
bacterias e a repercusión social que tivo o descubrimento da penicilina.
Coñece o perigo de crear resistencia aos fármacos.
Analiza os avances da medicina na loita contra o cancro e establece as principais liñas de
actuación para previr a enfermidade.
Coñece algunhas técnicas de diagnóstico actuais.
Recoñece estilos de vida que contribúen á extensión de determinadas enfermidades.
Xustifica os principais efectos que sobre o organismo teñen os diferentes tipos de drogas e
o perigo que leva consigo o seu consumo.
Establece a relación entre alimentación e saúde, describindo o que se considera unha
dieta sa.
Comprende os textos e as diferentes informacións presentadas ao longo da unidade,
adquire vocabulario sobre a saúde e a enfermidade, expresa coñecementos e opinións de
forma oral e escrita, e mostra interese pola lectura de textos.

Obtén e organiza información, traballa co esquema da unidade, e utiliza os recursos
dixitais con interese e responsabilidade.
Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas
tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe cooperativa.
Realiza debuxos ou maquetas que representan modelos o máis parecidos posible á
realidade.

TEMPORALIZACIÓN
1º Trimestre: Bloques 0,1,e 2.
2º Trimestre: Bloques 3 e 5
3º Trimestre: Bloque 4

Asinado: Francisco Miguel Rodríguez Pena.

