ASIGNATURA DE CIENCIAS APLICADAS Á ACTIVIDADE PROFESIONAL
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:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Determinar o tipo de instrumental de laboratorio necesario segundo o tipo de ensaio
que vai realizar.
Recoñecer e cumprir as normas de seguridade e hixiene que rexen nos traballos do
laboratorio.
Recoller e relacionar datos obtidos por distintos medios para transferir información
de carácter científico.
Relacionar distintos procedementos instrumentais coa súa aplicación no campo
industrial ou no de servizos.
Sinalar diferentes aplicacións científicas con campos da actividade profesional do
seu contorno.
Determinar e identificar medidas de volume, masa ou temperatura utilizando ensaios
de
tipo físico ou químico.
Decidir que tipo de estratexia práctica é necesario aplicar para o preparado dunha
disolución concreta.
Establecer que tipo de técnicas de separación e purificación de substancias se
deben utilizar nalgún caso concreto.
Discriminar que tipos de alimentos conteñen a diferentes biomoléculas.
Describir técnicas e determinar o instrumental apropiado para os procesos cotiáns
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de desinfección.
Resolver sobre medidas de desinfección de materiais de uso cotián en distintos tipos
de
industrias ou de medios profesionais.
Relacionar distintos procedementos instrumentais coa súa aplicación no campo
industrial ou no de servizos.
Sinalar diferentes aplicacións científicas con campos da actividade profesional do
seu contorno.
Utilizar o concepto de contaminación aplicado a casos concretos.
Discriminar os distintos tipos de contaminantes da atmosfera, así como a súa orixe e
efectos.
Identificar e describir o concepto de desenvolvemento sostible, enumerar posibles
solucións ao problema da degradación ambiental.
Aplicar xunto aos seus compañeiros e compañeiras medidas de control da utilización
dos recursos e implica neste o propio centro educativo.
Formular estratexias de sostibilidade no contorno do centro.
Categorizar os efectos ambientais coñecidos como chuvia ácida, efecto
invernadoiro, destrución da capa de ozono e o cambio global no nivel climático e
valorar os seus efectos
negativos para o equilibrio do planeta.
Aplicar xunto aos seus compañeiros e compañeiras medidas de control da utilización
dos recursos e implica neste o propio centro educativo.
Formular estratexias de sostibilidade no contorno do centro.
Discriminar os axentes contaminantes da auga, coñecer o seu tratamento e deseñar
algún ensaio sinxelo de laboratorio para a súa detección.
Identificar e describir o concepto de desenvolvemento sostible, enumerar posibles
solucións ao problema da degradación ambiental.
Aplicar xunto aos seus compañeiros e compañeiras medidas de control da utilización
dos recursos e implicar neste o propio centro educativo.
Formular estratexias de sostibilidade no contorno do centro.
Relacionar os efectos contaminantes da actividade industrial e agrícola sobre o
solo.
Establecer en que consiste a contaminación nuclear, analizar a xestión dos residuos
nucleares e argumenta sobre os factores a favor e en contra do uso da enerxía
nuclear.
Recoñecer e distinguir os efectos da contaminación radioactiva sobre o ambiente e a
vida en xeral.
Determinar os procesos de tratamento de residuos e valora criticamente a recollida
selectiva destes.
Argumentar os proles e contras da reciclaxe e da reutilización de recursos materiais.
Relacionar os conceptos de Investigación, Desenvolvemento e innovación.
Contrastar as tres etapas do ciclo I +D +i.
Discriminar sobre a importancia que teñen as TIC no ciclo de investigación e
desenvolvemento.

TEMPORALIZACIÓN
1º Trimestre: Bloque 1
2º Trimestre: Bloque 2
3º Trimestre: Bloque 3 e 4.

Asinado: Francisco Miguel Rodríguez Pena.

