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PROFESIONAIS
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1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do
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Ciclo formativo
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Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP3009 Ciencias aplicadas I 62019/2020 210175

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo DANIEL HERRERO BETEGON

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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PROFESIONAIS

2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Os contidos deste módulo estan diseñados para consolidar hábitos de vida saudables en tódolos aspectos da vida cotiá, e para ter una visión

integrada de todas as ciencias; a resolución de problemas matemáticos e a linguaxe empregada nela tamén está pensada para axudar ao alumno

na súa vida cotiá e laboral.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
300900

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 RA9

1 Os números Nesta UD aprenderase a resolver problemas mediante
operacións básicas

66 31 X

2 Localización de estruturas
anatómicas básicas

Nesta UD aprenderase a recoñecer estruturas anatómicas
básicas

61 29 X

3 Elaboración de menús e de
dietas

Nesta UD aprenderase a elaborar menús e dietas 9 4 X

4 Identificación das formas da
materia

Nesta UD aprenderase a identificar as formas da materia 10 5 X

5 Diferenciación entre saúde e
doenza

Nesta UD aprenderase a diferenciar entre saúde e doenza 9 4 X

6 Resolución de ecuacións
sinxelas

Nesta UD aprenderase a resolver ecuacións sinxelas 24 12 X

7 Separación de mesturas e
substancias

Nesta UD aprenderase a separar mesturas e substancias 11 5 X

8 Recoñecemento da enerxía nos
procesos naturais

Nesta UD aprenderase a recoñecer a enerxía nos procesos
naturais

12 6 X

9 Recoñecemento de materiais e
instalacións de laboratorio

Nesta UD aprenderase a recoñecer materiais e instalacións
de laboratorio

8 4 X

Total: 210

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Os números 66

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Os números naturais e sistema de numeración decimal 8,011.1 Recoñecer e diferenciar os tipos de números. Representar na recta real.

1.2 Utilizar a xerarquía das operacións.

1.3 Interpretar e utilizar os números reais e as operacións en diferentes
contextos.

Divisibilidade 8,022.1 Coñecer os múltiplos e os divisores dun número natural.

2.2 Coñecer os números primos e os números compostos.

2.3 Calcular mcm e MCD.

Números enteiros 8,033.1 Coñecer os números enteiros.

3.2 Sumar, restar, multiplicar e dividir números enteiros.

3.3 Realizar operacións combinadas con números enteiros.

Potencias e raíces. 9,044.1 Coñecer as potencias.

4.2 Realizar operacións con potencias.

4.3 Coñecer e operar con potencias de base 10.

4.4 Coñecer as raíces.

4.5 Realizar operacións combinadas con potencias e raíces.

Fraccións. 9,055.1 Coñecer o concepto de fracción.

5.2 Diferenciar e aprender a traballar con fraccións propias e impropias.

5.3 Comparar e representar fraccións.

5.4 Realizar operacións con fraccións.
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Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Números decimais 8,066.1 Ler, ordenar e representar números decimais.

6.2 Usar os métodos de aproximación.

6.3 Aplicar a notación científica.

6.4 Sumar, restar, multiplicar e dividir números decimais.

Proporcionalidade 8,077.1 Diferenciar razón de proporción numérica.

7.2 Coñecer a proporción directa e a proporción inversa.

7.3 Realizar correctamente repartos proporcionáis.

Porcentaxes. 8,088.1 Coñecer o tanto por cento.

8.2 Calcular aumentos e disminucións porcentuais.

8.3 Aplicar o cálculo do interés simple e do interés composto.

8.4 Aplicar as porcentaxes na economía.

66TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA1.1 Identificáronse os tipos de números e utilizáronse para interpretar adecuadamente a
información cuantitativa

LC.1 - Revisión do caderno do alumno.•

S 10 CA1.2 Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante algoritmos
de lapis e calculadora (física ou informática)

TO.1 - Actitude, traballo, participación e
comportamento do alumno.

•

N 10 CA1.3 Utilizáronse as TIC como medio de procura de información TO.2 - Actitude, traballo, participación e
comportamento do alumno.

•

S 10 CA1.4 Operouse con potencias de expoñente natural e enteiro aplicando as propiedades PE.1 - Exame de potencias.•

S 10 CA1.5 Utilizouse a notación científica para representar números moi grandes ou moi
pequenos e operar con eles

PE.2 - Exame de números decimais.•

S 10 CA1.6 Representáronse os números reais sobre a recta numérica PE.3 - Exame de números reais.•

S 10 CA1.7 Caracterizouse a proporción como expresión matemática PE.4 - Exame de proporcionalidade.•

S 10 CA1.8 Comparáronse magnitudes establecendo o seu tipo de proporcionalidade PE.5 - Exame de proporcionalidade.•

S 10 CA1.9 Utilizouse a regra de tres para resolver problemas nos que interveñen magnitudes
directamente e inversamente proporcionais

PE.6 - Exame de proporcionalidade•

S 10  CA1.10 Aplicouse o xuro simple e composto en actividades cotiás PE.7 - Exame de porcentaxes.•

100TOTAL
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4.1.e) Contidos

Contidos

 Recoñecemento e diferenciación dos tipos de números. Representación na recta real.

 Utilización da xerarquía das operacións.

 Interpretación e utilización dos números reais e das operacións en diferentes contextos.

 Notación científica. Representación e operacións de suma, resta, multiplicación e división.

 Proporcionalidade directa e inversa. Regra de tres. Comparación de magnitudes.

 As porcentaxes na economía.

 Técnicas de procura de información coas tecnoloxías da información e da comunicación.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Os números naturais e
sistema de numeración
decimal - O sistema de
numeración decimal, a súa
relación cos números
naturais e a representación
na recta real. Operacións
con números naturais e
operacións combinadas.
Aplicación da xerarquía das
operacións e as parénteses
nas operacións combinadas
de números naturais.
Resolución de problemas
matemáticos en situacións
cotiás usando os números
naturais.

Explicación, coa axuda
do libro de texto e de
material audiovisual: do
sistema de numeración
decimal, definición de
números naturais e
operacións de números
naturais e propiedades.

•

Elaboración dun
cuestionario escrito
sobre os números
naturais e o sistema de
numeración decimal.

•

Elaboración de apuntes
sobre os números
naturais e o sistema de
numeración decimal.

•

Atender á explicación,
participar das dúbidas
xurdidas, responder
aos cuestionarios orais.

•

Cubrir o cuestionario
sobre os números
naturais o sistema de
numeración decimal.

•

Proba de
coñecementos.

•

Cuestionario sobre os
números naturais e o
sistema de numeración
decimal

•

Apuntes sobre os
números naturais e o
sistema de numeración
decimal.

•

Proba de
coñecementos.

•

Un ordenador por
alumno, con conexión á
rede.

•

Encerado dixital e
medio de reprodución
audiovisual.

•

Fotocopias sobre a
materia.

•

Libro de texto.•

LC.1 - Revisión do
caderno do alumno.

•

PE.3 - Exame de
números reais.

•

TO.1 - Actitude, traballo,
participación e
comportamento do
alumno.

•

TO.2 - Actitude, traballo,
participación e
comportamento do
alumno.

•

8,0Divisibilidade - Os múltiplos
e divisores dun número.
Números primos e números
compostos.
Descomposición factorial
mediante algoritmos.
Cálculo do MCD e do mcm.
Problemas de divisibilidade.

Explicación, coa axuda
do libro de texto e de
material audiovisual:
dos múltiplos e
divisores dun número
natural, dos números
primos e compostos, do
mínimo común múltiplo
e do máximo común
divisor.

•

Elaboración de apuntes
sobre a divisibilidade.

•

Elaboración dun
cuestionario escrito
sobre a divisibilidade.

•

Atender á explicación,
participar das dúbidas
xurdidas, responder
aos cuestionarios orais.

•

Cubrir o cuestionario
sobre a divisibilidade.

•

Proba de
coñecementos.

•

Apuntes sobre a
divisibilidade.

•

Cuestionario sobre a
divisibilidade.

•

Proba de
coñecementos.

•

Un ordenador por
alumno, con conexión á
rede.

•

Encerado dixital e
medio de reprodución
audiovisual.

•

Fotocopias sobre a
materia.

•

Libro de texto.•

TO.1 - Actitude, traballo,
participación e
comportamento do
alumno.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Números enteiros -
Números enteiros e a súa
representación na recta
real. Operacións con
números enteiros.
Xerarquía das operacións.
Problemas matemáticos en
situacións cotiás.

Explicación, coa axuda
do libro do texto e de
material audiovisual:
dos números enteiros,
da suma e resta de
números enteiros, da
multiplicación e división
de números enteiros, e
de operacións
combinadas con
números enteiros.

•

Elaboración dun
cuestionario escrito
sobre os números
enteiros.

•

Elaboración de apuntes
sobre os números
enteiros.

•

Atender á explicación,
participar das dúbidas
xurdidas, responder
aos cuestionarios orais.

•

Cubrir o cuestionario
sobre os números
enteiros.

•

Proba de
coñecementos.

•

Apuntes sobre os
números enteiros.

•

Cuestionario sobre os
números enteiros.

•

Proba de
coñecementos.

•

Un ordenador por
alumno, con conexión á
rede.

•

Encerado dixital e
medio de reprodución
audiovisual.

•

Fotocopias sobre a
materia.

•

Libro de texto.•

PE.3 - Exame de
números reais.

•

TO.1 - Actitude, traballo,
participación e
comportamento do
alumno.

•

9,0Potencias e raíces. -
Potencias de números
enteiros e expoñente
natural. Operacións con
potencias de base enteira e
expoñente natural.
Potencias de base 10 e
notación científica.Raíces
exactas e raíces enteiras.
Propiedades das raíces.
Operacións combinadas
con potencias e raíces.
Problemas matemáticos
sinxelos con potencias e
raíces.

Explicación, coa axuda
do libro de texto e de
material audiovisual: de
potencias, das
operacións con
potencias, de potencias
de base 10, de raíces,
e de operacións
combinadas con
potencias e raíces.

•

Elaboración dun
cuestionario de
potencias e raíces.

•

Elaboración de apuntes
de potencias e raíces.

•

Atender á explicación,
participar das dúbidas
xurdidas, responder
aos cuestionarios orais.

•

Cubrir o cuestionario
sobre potencias e
raíces.

•

Proba de
coñecementos.

•

Cuestionario sobre
potencias e raíces.

•

Apunts sobre potencias
e raíces.

•

Proba de
coñecementos.

•

Un ordenador por
alumno, con conexión á
rede.

•

Encerado dixital e
medio de reprodución
audiovisual.

•

Fotocopias sobre a
materia.

•

Libro de texto.•

PE.1 - Exame de
potencias.

•

TO.1 - Actitude, traballo,
participación e
comportamento do
alumno.

•

9,0Fraccións. - Concepto de
fracción. Fraccións propias
e impropias. Fraccións
equivalentes e fraccións
irreducibles. Comparar e
ordenar fraccións.
Operacións con fraccións
(suma, resta, multiplicación
e división). Cálculo de
potencias e raíces de
fraccións. Operacións
combinadas de fraccións
con potencias e raíces. A
aplicación de fraccións na
resolución de problemas da
vida cotiá.C

Explicación, coa axuda
do libro de texto e de
material audiovisual: do
concepto de fracción,
das fraccións propias e
impropias, das
fraccións equivalentes
e das operacións con
fraccións.

•

Elaboración dun
cuestionario escrito
sobre as fraccións.

•

Elaboración de apuntes
sobre as fraccións.

•

Atender á explicación,
participar das dúbidas
xurdidas, responder
aos cuestionarios orais.

•

Cubrir o cuestionario
sobre as fraccións.

•

Proba de
coñecementos.

•

Cuestionario sobre as
fraccións.

•

Apuntes sobre as
fraccións.

•

Proba de
coñecementos.

•

Un ordenador por
alumno, con conexión á
rede.

•

Encerado dixital e
medio de reprodución
audiovisual.

•

Fotocopias sobre a
materia.

•

Libro de texto.•

TO.1 - Actitude, traballo,
participación e
comportamento do
alumno.

•

8,0Números decimais -
Números decimais.
Ordenación e
representación de números
decimais. Tipos de números
decimais. Fraccións e
expresións decimais.
Aproximación. Notación
científica. Operacións con
números decimais (suma,
resta, multiplicación e
división).

Explicación, coa axuda
do libro de texto e de
material audiovisual:
das expresións
decimais, da
aproximación e
notación científicae das
operacións con
números decimais.

•

Elaboración dun
cuestionario escrito
sobre os números
decimais.

•

Elaboración de apuntes
sobre os números
decimais.

•

Atender á explicación,
participar das dúbidas
xurdidas, responder
aos cuestionarios orais.

•

Cubrir o cuestionario
sobre os números
decimais.

•

Proba de
coñecementos.

•

Cuestionario sobre os
números decimais.

•

Apuntes sobre os
números decimais.

•

Proba de
coñecementos.

•

Un ordenador por
alumno, con conexión á
rede.

•

Encerado dixital e
medio de reprodución
audiovisual.

•

Fotocopias sobre a
materia.

•

Libro de texto.•

PE.2 - Exame de
números decimais.

•

TO.1 - Actitude, traballo,
participación e
comportamento do
alumno.

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Proporcionalidade - A
proporción como expresión
matemática. Comparación
de magnitudes
establecendo o seu tipo de
proporcionalidade.
Resolución de problemas
nos que interveñen
magnitudes directa e
inversamente
proporcionais. Resolución
de problemas matemáticos
utilizando proporcións e as
súas operacións.

Explicación, coa axuda
do libro de texto e de
material audiovisual: da
razón e da proporción
numérica, da
proporción directa, da
proporción inversa e do
reparto proporcional.

•

Elaboración dun
cuestionario escrito
sobre a
proporcionalidade.

•

Elaboración de apuntes
sobre a
proporcionalidade.

•

Atender á explicación,
participar das dúbidas
xurdidas, responder
aos cuestionarios orais.

•

Cubrir o cuestionario
sobre a
proporcionalidade.

•

Proba de
coñecementos.

•

Cuestionario sobre a
proporcionalidade.

•

Apuntes sobre a
proporcionalidade.

•

Proba de
coñecementos.

•

Un ordenador por
alumno, con conexión á
rede.

•

Encerado dixital e
medio de reprodución
audiovisual.

•

Fotocopias sobre a
materia.

•

Libro de texto.•

PE.4 - Exame de
proporcionalidade.

•

PE.5 - Exame de
proporcionalidade.

•

PE.6 - Exame de
proporcionalidade

•

TO.1 - Actitude, traballo,
participación e
comportamento do
alumno.

•

8,0Porcentaxes. - As
porcentaxes como unha
forma de interpretar a
realidade. Cálculos de
porcentaxes. Estratexias
para calcular aumentos ou
disminucións porcentuais.
Problemas matemáticos
aplicados á economía diaria
utilizando porcentaxes.

Explicación, coa axuda
do libro de texto e de
material audiovisual: do
tanto por cento, dos
aumentos e
disminucións
porcentuais, do xuro
simple e composto e
das porcentaxes na
economía.

•

Elaboración dun
cuestionario escrito
sobre as porcentaxes.

•

Elaboración de apuntes
sobre as porcentaxes.

•

Atender á explicación,
participar das dúbidas
xurdidas, responder
aos cuestionarios orais.

•

Cubrir o cuestionario
sobre as porcentaxes.

•

Proba de
coñecementos.

•

Cuestionario sobre as
porcentaxes.

•

Apuntes sobre as
porcentaxes.

•

Proba de
coñecementos.

•

Un ordenador por
alumno, con conexión á
rede.

•

Encerado dixital e
medio de reprodución
audiovisual.

•

Fotocopias sobre a
materia.

•

Libro de texto.•

PE.7 - Exame de
porcentaxes.

•

TO.1 - Actitude, traballo,
participación e
comportamento do
alumno.

•

66,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Localización de estruturas anatómicas básicas 61

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os sistemas ou os aparellos aos que pertencen e asociándoos ás funcións que producen no
organismo SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Niveis de organización da materia viva. 9,511.1 Coñecer os niveis de organización da materia viva.

1.2 Comprender o concepto de célula e a súa organización.

1.3 Diferenciar células eucariotas de células procariotas.

1.4 Diferenciar organismos unicelulares de organismos pluricelulares.

1.5 Coñecer a estrutura da célula animal e da célula vexetal.

1.6 Saber usar una lupa binocular.

O proceso de nutrición: o aparello dixestivo. 10,022.1 Coñecer en qué consiste o proceso de nutrición.

2.2 Diferenciar os órganos implicados na dixestión.

2.3 Diferenciar a dixestión mecánica da química.

2.4 Comprender o paso de alimento a nutriente.

2.5 Relacionar correctamente os aparellos implicados na nutrición humana.

2.6 Saber os trastornos do aparello dixestivo e a súa prevención.

O proceso de nutrición: aparellos circulatorio e respiratorio 10,533.1 Comprender en qué consiste a circulación sanguínea e o medio interno.

3.2 Describir a composición do sangue.

3.3 Diferenciar as partes do aparello circulatorio e o seu funcionamento.

3.4 Definir os dous tipos de circulación.

3.5 Explicar o funcionamento do sistema linfático e os seus compoñentes.

3.6 Diferenciar as partes do aparello respiratorio e o seu funcionamento.

3.7 Comprender os trastornos dos aparellos circulatorio e respiratorio.
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Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O proceso de excreción. 9,544.1 Comprender o proceso de excreción.

4.2 Saber a anatomía do aparello urinario e as súas funcións.

4.3 Explicar o proceso de formación da urina.

4.4 Coñecer outros órganos con función excretora.

4.5 Explicar trastornos do sistema excretor.

O proceso de reprodución 9,555.1 Explicar a anatomía do aparello reprodutor feminino.

5.2 Explicar a anatomía do aparello reprodutor masculino.

5.3 Diferenciar as células reprodutoras humanas.

5.4 Comprender as diferentes fases do ciclo menstrual.

5.5 Explicar paso a paso as etapas da fecundación, da xestación e do parto.

5.6 Coñecer os trastornos principais do aparello reprodutor.

5.7 Comprender a importancia dunha boa saúde sexual.

Proceso de relación: sistemas nervioso e endócrino. 12,066.1 Comprender en qué consiste o proceso de relación.

6.2 Explicar a anatomía e funcionamento da célula nerviosa.

6.3 Saber o funcionamento do sistema nervioso.

6.4 Explicar qué son os actos reflexos

6.5 Comprender qué son os receptores sensoriais e os seus tipos.

6.6 Coñecer a estrutura e función dos órganos dos sentidos (tacto, olfato,
gusto, oído e vista).

6.7 Comprender o funcionamento do sistema endócrino.

6.8 Explicar os principais trastornos dos sistemas nervioso e endócrino.

61.0TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA6.1 Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o corpo humano, e
asociáronse ao sistema ou ao aparello correspondente

LC.1 - Revisión do caderno do alumno.•

S 20 CA6.2 Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á súa función, e indicáronse as súas
asociacións

LC.2 - Revisión do caderno do alumno.•

S 15 CA6.3 Describiuse a fisioloxía do proceso de nutrición e identificouse a función das
estruturas anatómicas dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor

PE.1 - Exame do proceso de nutrición.•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA6.4 Describiuse a fisioloxía do proceso de reprodución e identificouse a función das
estruturas anatómicas do aparello reprodutor

PE.2 - Exame do proceso de reprodución.•

S 15 CA6.5 Detallouse como funciona o proceso de relación e identificouse a función das
estruturas anatómicas dos sistemas nervioso e endócrino

PE.3 - Exame do proceso de relación.•

N 15 CA6.6 Utilizáronse ferramentas informáticas para describir adecuadamente aparellos e
sistemas

TO.1 - Cuestionarios e achegas de
informacióno na rede.

•

100TOTAL

4.2.e) Contidos

Contidos

 Niveis de organización da materia viva. Órganos, aparellos e sistemas. Relacións entre eles e as súas funcións.

 Fisioloxía do proceso de nutrición: aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor.

 Fisioloxía do proceso de relación: sistemas nervioso e endócrino.

 Fisioloxía do proceso de reprodución: aparello reprodutor e desenvolvemento embrionario.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,5Niveis de organización da
materia viva. - Os niveis de
organización que constitúen
o corpo humano. Os niveis
de organización biolóxicos.
A célula como unidade
biolóxica e a teoría celular.
Importancia da
especialización celular.
Células procariotas e
células eucariotas. Células
unicelulares e células
pluricelulares. Células
animais e células vexetais.
A lupa binocular.

Explicación, co apoio
do libro de texto e de
material audiovisual:
dos niveis de
organización, dos niveis
de organización celular,
da organización
unicelular e pluricelular,
da célula animal e da
célula vexetal.

•

Elaboración dun
cuestionario escrito
sobre os niveis de
organización da materia
viva.

•

Elaboración de apuntes
sobre os niveis de
organización da materia
viva.

•

Atender á explicación,
participar das dúbidas
xurdidas, responder
aos cuestionarios orais.

•

Cubrir o cuestionario
sobre os niveis de
organización da materia
viva.

•

Proba de coñecemento.•

Apuntes sobre a
materia.

•

Proba de
coñecementos.

•

Cuestionario sobre os
niveis de organización
da materia viva.

•

Un ordenador por
alumno, con conexión á
rede.

•

Encerado dixital e
medio de reprodución
audiovisual.

•

Fotocopias sobre a
materia.

•

Libro de texto.•

LC.1 - Revisión do
caderno do alumno.

•

- 11 -
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0O proceso de nutrición: o
aparello dixestivo. - Os
órganos implicados no
proceso de nutrición e a
súa función. Anatomía do
aparello dixestivo.
Transformación dos
alimentos dentro do
organismo. Anabolismo e
catabolismo. Prevención
das enfermidades do
aparello dixestivo. Hábitos
saudables do aparello
dixestivo.

Explicación, coa axuda
do libro de texto e de
material audiovisual: do
proceso de nutrición,
dos órganos implicados
na digestión, da
digestión mecánica e
química, do paso de
alimento a nutriente, da
interacción dos
aparellos implicados na
nutrición humana e dos
trastornos do aparello
dixestivo.

•

Elaboración dun
cuestionario escrito
sobre o aparello
dixestivo.

•

Elaboración de apuntes
sobre o aparello
dixestivo.

•

Atender á explicación,
participar das dúbidas
xurdidas, responder
aos cuestionarios orais.

•

Cubrir o cuestionario
sobre o aparello
dixestivo.

•

Proba de
coñecementos.

•

Cuestionario sobre o
aparello dixestivo.

•

Apuntes sobre a
materia.

•

Proba de
coñecementos.

•

Un ordenador por
alumno, con conexión á
rede.

•

Encerado dixital e
medio de reprodución
audiovisual.

•

Fotocopias sobre a
materia.

•

Libro de texto.•

LC.1 - Revisión do
caderno do alumno.

•

LC.2 - Revisión do
caderno do alumno.

•

PE.1 - Exame do
proceso de nutrición.

•

TO.1 - Cuestionarios e
achegas de informacióno
na rede.

•

10,5O proceso de nutrición:
aparellos circulatorio e
respiratorio - Función e
importancia do medio
interno. Características dos
aparellos circulatorio e
respiratorio. Compoñentes
do sangue e funcións.
Estrutura e funcionamento
do corazón. Fases do ciclo
cardíaco. Sistema linfático.
Anatomía do aparello
respiratorio. Movementos
respiratorios. Intercambio
de gases. Efectos do
tabaco.

Explicación, co apoio
do libro de texto e de
material audiovisual: da
circulación sanguinea e
o medio interno, da
composición do
sangue, do aparello
circulatorio, dos
circuitos sanguíneos,
do sistema linfático, do
aparello respiratorio e
dos trastornos dos
aparellos circulatorio e
respiratorio.

•

Elaboración dun
cuestionario sobre os
aparellos circulatorio e
respiratorio.

•

Elaboración de apuntes
sobre os aparellos
circulatorio e
respiratorio.

•

Atender á explicación,
participar das dúbidas
xurdidas, responder
aos cuestionarios orais.

•

Cubrir o cuestionario
sobre os aparellos
circulatorio e
respiratorio.

•

Proba de
coñecementos.

•

Cuestionario sobre os
aparellos circulatorio e
respiratorio.

•

Apuntes sobre a
materia.

•

Proba de
coñecementos.

•

Un ordenador por
alumno, con conexión á
rede.

•

Encerado dixital e
medio de reprodución
audiovisual.

•

Fotocopias sobre a
materia.

•

Libro de texto.•

LC.1 - Revisión do
caderno do alumno.

•

LC.2 - Revisión do
caderno do alumno.

•

PE.1 - Exame do
proceso de nutrición.

•

TO.1 - Cuestionarios e
achegas de informacióno
na rede.

•

9,5O proceso de excreción. - A
función de excreción.
Anatomía do aparello
excretor.  Funcionamento
do aparello excretor. O ril.
O proceso de excreción.
Substancias producidas na
excreción. Principais
enfermidades. Hábitos
saudables.

Explicación, co apoio
do libro de texto e de
material audiovisual: do
proceso de excreción,
do aparello urinario, do
proceso de formación
da urina, dos outros
órganos con función
excretora e dos
trastornos do sistema
excretor.

•

Elaboración dun
cuestionario sobre o
proceso de excreción.

•

Elaboración de apuntes
sobre o proceso de
excreción.

•

Atender á explicación,
participar das dúbidas
xurdidas, responder
aos cuestionarios orais.

•

Cubrir o cuestionario
sobre o proceso de
excrecion.

•

Proba de coñecemento.•

Cuestionario sobre o
proceso de excreción.

•

Apuntes sobre a
materia.

•

Proba de
coñecementos.

•

Un ordenador por
alumno, con conexión á
rede.

•

Encerado dixital e
medio de reprodución
audiovisual.

•

Fotocopias sobre a
materia.

•

Libro de texto.•

LC.1 - Revisión do
caderno do alumno.

•

LC.2 - Revisión do
caderno do alumno.

•

PE.1 - Exame do
proceso de nutrición.

•

TO.1 - Cuestionarios e
achegas de informacióno
na rede.

•
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PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,5O proceso de reprodución -
A función da reprodución.
Órganos e funcións dos
aparellos reprodutores
masculino e feminino.
Célula sexual masculina e
célula sexual feminina. O
ciclo menstrual. A
fecundación, o
desenvolvemento
embrionario e o parto.
Patoloxías dos aparellos
reprodutores. Enfermidades
de transmisión sexual.

Explicación, co apoio
do libro de texto e de
material audiovisual: da
reprodución humana,
das células
reprodutoras humanas,
do ciclo menstrual, da
fecundación, da
xestación e do parto,
dos trastornos do
aparello reprodutor e da
saúde sexual.

•

Elaboración dun
cuestionario sobre o
proceso de
reprodución.

•

Elaboración de apuntes
sobre o proceso de
reprodución.

•

Atender á explicación,
participar das dúbidas
xurdidas, responder
aos cuestionarios orais.

•

Cubrir o cuestionario
sobre o proceso de
reprodución.

•

Proba de
coñecementos.

•

Cuestionario sobre o
proceso de
reprodución.

•

Apuntes sobre a
materia.

•

Proba de
coñecementos.

•

Un ordenador por
alumno, con conexión á
rede.

•

Encerado dixital e
medio de reprodución
audiovisual.

•

Fotocopias sobre a
materia.

•

Libro de texto.•

LC.1 - Revisión do
caderno do alumno.

•

LC.2 - Revisión do
caderno do alumno.

•

PE.2 - Exame do
proceso de reprodución.

•

TO.1 - Cuestionarios e
achegas de informacióno
na rede.

•

12,0Proceso de relación:
sistemas nervioso e
endócrino. - Funcións de
relación e coordinación.
Anatomía do sistema
nervioso. Funcionamento
do sistema nervioso. As
glándulas endócrinas.
Enfermidades do sistema
neuroendócrino. Hábitos
saudables para os sistemas
de coordinación.
Consecuencias do
consumo de drogas.
Localización dos receptores
sensoriais. Estrutura e
función dos órganos dos
sentidos. Órganos
efectores. Síntomas das
enfermidades dos
receptores e dos efectores.
Hábitos saudables para os
órganos dos sentidos.

Explicación, coa axuda
do libro de texto e de
material audiovisual: do
proceso de relación, da
célula nerviosa, do
sistema nervioso, dos
actos reflexos, dos
receptores sensoriais,
do sistema endócrino e
dos trastornos dos
sistemas nervioso e
endócrino.

•

Elaboración dun
cuestionario sobre os
sistemas nervioso e
endócrino.

•

Elaboración de apuntse
sobre os sistemas
nervioso e endócrino.

•

Atender á explicación,
participar das dúbidas
xurdidas, responder
aos cuestionarios orais.

•

Cubrir o cuestionario
sobre os sistemas
nervioso e endócrino.

•

Proba de
coñecementos.

•

Cuestionario sobre os
sistemas nervioso e
endócrino.

•

Apuntes sobre a
materia.

•

Proba de
coñecementos.

•

Un ordenador por
alumno, con conexión á
rede.

•

Encerado dixital e
medio de reprodución
audiovisual.

•

Fotocopias sobre a
materia.

•

Libro de texto.•

LC.1 - Revisión do
caderno do alumno.

•

LC.2 - Revisión do
caderno do alumno.

•

PE.3 - Exame do
proceso de relación.

•

TO.1 - Cuestionarios e
achegas de informacióno
na rede.

•

61,0TOTAL
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PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Elaboración de menús e de dietas 9

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA8 - Elabora menús e dietas equilibradas sinxelas diferenciando os nutrientes que conteñen e adaptándoos aos parámetros corporais e a situacións diversas SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Nutrición e dieta. 9,011.1 Diferenciar alimentación de nutrición

1.2 Explicar as bases da dieta mediterránea.

1.3 Reconocer os principais métodos de conservación dos alimentos.

1.4 Clasificar correctamente os alimentos segundo a súa función e segundo
os seus nutrientes.

1.5 Clasificar os principais nutrientes dos alimentos segundo a súa
composición química.

1.6 Saber calcular a tasa de metabolismo en repouso.

1.7 Explicar cal é o perfil calórico dunha dieta equilibrada.

1.8 Explicar os hábitos alimentarios saudables.

1.9 Diferenciar os tipos de dietas.

1.10 Comprender os principais trastornos alimentarios.

9TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA8.1 Discriminouse entre o proceso de nutrición e o de alimentación PE.1 - Exame sobre nutrición e dieta.•

S 15 CA8.2 Diferenciáronse os nutrientes necesarios para o mantemento da saúde PE.2 - Exame sobre nutrición e dieta.•

S 15 CA8.3 Recoñeceuse a importancia dunha boa alimentación e do exercicio físico no coidado
do corpo humano

TO.1 - Actitude, traballo, participación e
comportamento do alumno.

•

S 15 CA8.4 Relacionáronse as dietas coa saúde, diferenciando entre as necesarias para o
mantemento da saúde e as que poden conducir a unha mingua desta

LC.1 - Revisón do caderno do alumno.•

S 15 CA8.5 Realizouse o cálculo sobre balances calóricos en situacións habituais do contorno LC.2 - Revisión do caderno do alumno.•

S 15 CA8.6 Calculouse o metabolismo basal e os seus resultados, e representouse nun
diagrama establecendo comparacións e conclusións

PE.3 - Exame sobre nutrición e dieta.•

S 10 CA8.7 Elaboráronse menús para situacións concretas, investigando na rede as propiedades
dos alimentos

TO.2 - Cuestionarios cubertos polo alumno.•

- 14 -
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100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 Alimentos e nutrientes: diferenciación. Recoñecemento de nutrientes presentes nos alimentos.

 Alimentación e saúde. Hábitos saudables relacionados coa alimentación.

 Concepto e elaboración de dietas. Tipos de dietas. Elaboración de menús.

 Hábitos saudables relacionados coa alimentación. Importancia dunha boa alimentación e do exercicio físico.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,0Nutrición e dieta. -
Diferencia entre
alimentación e nutrición.
Necesidades enerxéticas
dunha persoa. Tasa de
metabolismo en reposo.
Diferencias entre os
alimentos segundo a
función que fan no
organismo. Clasificación
dos alimentos segundo os
nutrientes. Tipos de dietas.
Trastornos alimentarios.
Desnutrición e malnutrición.
Recomendacións sobre a
dieta mediterránea.
Técnicas de conservación
dos alimentos.

Explicación, co apoio
do libro de texto e de
material audiovisual: de
alimentación e
nutrición, da
clasificación dos
alimentos, dos
principais nutrientes
dos alimentos, do
cálculo das
necesidades
enerxéticas, do perfil
calórico da dieta, dos
hábitos alimentarios e
saudables, dos tipos de
dietas, dos trastornos
alimentarios, da dieta
mediterránea e da
conservación dos
alimentos.

•

Elaboración dun
cuestionario escrito
sobre a nutrición e a
dieta.

•

Elaboración de apuntes
sobre a nutrición e a
dieta.

•

Atender á explicación,
participar das dúbidas
xurdidas, responder
aos cuestionarios orais.

•

Cubrir o cuestionario
sobre nutrición e dieta.

•

Proba de
coñecementos.

•

Apuntes sobre nutrición
e dieta.

•

Cuestionario sobre
nutrición y dieta.

•

Proba de
coñecementos.

•

Un ordenador por
alumno, con conexión á
rede.

•

Encerado dixital e
medio de reprodución
audiovisual.

•

Fotocopias sobre a
materia.

•

Libro de texto.•

LC.1 - Revisón do
caderno do alumno.

•

LC.2 - Revisión do
caderno do alumno.

•

PE.1 - Exame sobre
nutrición e dieta.

•

PE.2 - Exame sobre
nutrición e dieta.

•

PE.3 - Exame sobre
nutrición e dieta.

•

TO.1 - Actitude, traballo,
participación e
comportamento do
alumno.

•

TO.2 - Cuestionarios
cubertos polo alumno.

•

9,0TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Identificación das formas da materia 10

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se presenta na natureza, manexando as súas magnitudes físicas e as súas unidades
fundamentais en unidades de sistema métrico decimal SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A materia e as súas propiedades. 10,011.1 Coñecer o concepto de materia.

1.2 Identificar as propiedades da materia.

1.3 Realizar correctamente a medida de diferentes magnitudes.

1.4 Coñecer as propiedades específicas da materia.

1.5 Diferenciar os estados da materia.

1.6 Comprender os cambios de estado da materia.

10TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.1 Describíronse as propiedades da materia PE.1 - Exame sobre a materia e as suas
propiedades.

•

S 10 CA3.2 Practicáronse os cambios de unidades de lonxitude, masa e capacidade LC.1 - Revisión do caderno do alumno.•

S 10 CA3.3 Identificouse a equivalencia entre unidades de volume e capacidade LC.2 - Revisión do caderno do alumno.•

S 10 CA3.4 Efectuáronse medidas en situacións reais utilizando as unidades do sistema métrico
decimal e utilizando a notación científica

TO.1 - Actitude, traballo, participación e
comportamento.

•

S 10 CA3.5 Identificouse a denominación dos cambios de estado da materia PE.2 - Exame sobre a materia e as súas
propiedades.

•

S 10 CA3.6 Identificáronse, con exemplos sinxelos, diferentes sistemas materiais homoxéneos e
heteroxéneos

PE.3 - Exame sobre a materia e as súas
propiedades.

•

S 10 CA3.7 Identificáronse os estados de agregación nos que se presenta a materia e
utilizáronse modelos cinéticos para explicar os cambios de estado

PE.4 - Exame sobre a materia e as súas
propiedades.

•

S 10 CA3.8 Identificáronse sistemas materiais en relación co seu estado na natureza PE.5 - Exame sobre a materia e as súas
propiedades.

•

S 10 CA3.9 Recoñecéronse os estados de agregación dunha substancia dada a súa temperatura
de fusión e de ebulición

PE.6 - Exame sobre a materia e as súas
propiedades.

•

S 10  CA3.10 Establecéronse diferenzas entre ebulición e evaporación utilizando exemplos
sinxelos

LC.3 - Revisión do caderno do alumno.•

100TOTAL
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4.4.e) Contidos

Contidos

 Unidades de lonxitude, capacidade e masa no sistema métrico decimal: cálculos, equivalencias e medidas. Uso da notación científica.

 Materia: propiedades.

 Clasificación da materia segundo o seu estado de agregación e composición.

 Estados de agregación: sólido, líquido e gasoso. Temperatura de fusión e de ebulición.

 Sistemas materiais homoxéneos e heteroxéneos. Estados de agregación dos materiais na natureza.

 Natureza corpuscular da materia. Cambios de estado e modelos cinéticos.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

10,0A materia e as súas
propiedades.  - Definición
de materia. Identificación
das súas propiedades.
Masa, volume, densidade,
capacidade e superficie.
Cálculo da densidade dun
sólido. Diferentes estados
da materia e as súas
características atómicas.
Cambios de estado
observables no día a día.

Explicación, co apoio
do libro de texto e de
material audiovisual: do
concepto de materia,
das propiedades da
materia, dos estados da
materia, dos cambios
de estado e da
temperatura.

•

Elaboración dun
cuestionario escrito
sobre a materia e as
súas propiedades.

•

Elaboración de apuntes
sobre a materia e as
súas propiedades.

•

Atender á explicación,
participar das dúbidas
xurdidas, responder
aos cuestionarios orais.

•

Cubrir o cuestionario
sobre a materia e as
súas propiedades.

•

Proba de
coñecementos.

•

Cuestionario sobre a
materia e as súas
propiedades.

•

Apuntes sobre a
materia.

•

Proba de
coñecementos.

•

Encerado dixital e
medio de reprodución
audiovisual.

•

Un ordenador por
alumno, con conexión á
rede.

•

Fotocopias sobre a
materia.

•

Libro de texto.•

LC.1 - Revisión do
caderno do alumno.

•

LC.2 - Revisión do
caderno do alumno.

•

LC.3 - Revisión do
caderno do alumno.

•

PE.1 - Exame sobre a
materia e as suas
propiedades.

•

PE.2 - Exame sobre a
materia e as súas
propiedades.

•

PE.3 - Exame sobre a
materia e as súas
propiedades.

•

PE.4 - Exame sobre a
materia e as súas
propiedades.

•

PE.5 - Exame sobre a
materia e as súas
propiedades.

•

PE.6 - Exame sobre a
materia e as súas
propiedades.

•

TO.1 - Actitude, traballo,
participación e
comportamento.

•

10,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Diferenciación entre saúde e doenza 9

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Diferencia a saúde da doenza, relacionando os hábitos de vida coas doenzas máis frecuentes e recoñecendo os principios básicos de defensa contra elas SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Saúde e doenza 9,011.1 Coñecer en qué consiste ter un bo estado de saúde.

1.2 Diferenciar os tipos de enfermidades.

1.3 Diferenciar enfermidades infecciosas de enfermidades non infecciosas.

1.4 Comprender qué é a inmunidade e o sistema inmune.

1.5 Explicar cómo levar a cabo a prevención e tratamento de enfermidades.

1.6 Explicar hábitos saudables que poden axudar a previr enfermidades.

9TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA7.1 Identificáronse situacións de saúde e de doenza para as persoas TO.1 - Actitude, traballo, participación e
comportamento.

•

S 15 CA7.2 Describíronse os mecanismos encargados da defensa do organismo PE.1 - Exame sobre saúde e doenza.•

S 15 CA7.3 Identificáronse e clasificáronse as doenzas infecciosas e non infecciosas máis
comúns na poboación, e recoñecéronse as súas causas, a súa prevención e os seus
tratamentos

PE.2 - Exame sobre saúde e doenza.•

S 10 CA7.4 Relacionáronse os axentes que causan as doenzas infecciosas habituais co contaxio
producido

PE.3 - Exame sobre saúde e doenza.•

S 10 CA7.5 Describiuse a acción das vacinas, dos antibióticos e doutras achegas da ciencia
médica para o tratamento e a prevención de doenzas infecciosas

PE.4 - Exame sobre saúde e doenza.•

S 10 CA7.6 Recoñeceuse o papel das campañas de vacinación na prevención de doenzas
infecciosas

TO.2 - Actitude, traballo, participación e
comportamento.

•

S 10 CA7.7 Describiuse o tipo de doazóns e os problemas que se producen nos transplantes LC.1 - Revisión do caderno do alumno.•

S 10 CA7.8 Recoñecéronse situacións de risco para a saúde relacionadas co contorno
profesional máis próximo

LC.2 - Revisión do caderno do alumno.•

S 10 CA7.9 Deseñáronse pautas de hábitos saudables relacionados con situacións cotiás TO.3 - Actitude, traballo, participación e
comportamento do alumno.

•

100TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.e) Contidos

Contidos

 Saúde e doenza: concepto e diferenciación.

 Tipos de doenzas: infecciosas e non infecciosas; doenzas de transmisión sexual. Causas, prevención e tratamentos.

 Mecanismos encargados da defensa do organismo. Sistema inmunitario.

 Hixiene e prevención de doenzas. Tratamento fronte ás doenzas infecciosas. Vacinas.

 Transplantes e doazóns.

 Saúde mental: prevención de drogodependencias e de trastornos alimentarios.

 Hábitos de vida saudables relacionados coas doenzas máis frecuentes e con situacións cotiás.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

9,0Saúde e doenza -
Parámetros indicadores dun
bo estado de saúde.
Clasificación de
enfermidades. Axentes
causantes das
enfermidades infecciosas e
contaxio. Tratamento e
prevención das
enfermidades infecciosas e
non infecciosas. Sistema
inmune. Inmunidade natural
e artificial. Graos de
prevención. Hábitos
saudables. Principais
enfermidades.

Explicación, co apoio
do libro de texto e de
material audiovisual:do
estado de saúde, dos
tipos de enfermidades,
das enfermidades
infecciosas e das non
infecciosas, da
inmunidade e o sistema
inmune, da prevención
e tratamento de
enfermidades, e dos
hábitos saudables.

•

Elaboración dun
cuestionario escrito
sobre a saúde e
doenza.

•

Elaboración de apuntes
sobre a saúde e
doenza.

•

Atender á explicación,
participar das dúbidas
xurdidas, responder
aos cuestionarios orais.

•

Cubrir o cuestionario
sobre a saúde e
doenza.

•

Proba de
coñecementos.

•

Apuntes sobre saúde e
doenza.

•

Cuestionario sobre
saúde e doenza.

•

Proba de
coñecementos.

•

Un ordenador por
alumno, con conexión á
rede.

•

Encerado dixital e
medio de reprodución
audiovisual.

•

Fotocopias sobre a
materia.

•

Libro de texto.•

LC.1 - Revisión do
caderno do alumno.

•

LC.2 - Revisión do
caderno do alumno.

•

PE.1 - Exame sobre
saúde e doenza.

•

PE.2 - Exame sobre
saúde e doenza.

•

PE.3 - Exame sobre
saúde e doenza.

•

PE.4 - Exame sobre
saúde e doenza.

•

TO.1 - Actitude, traballo,
participación e
comportamento.

•

TO.2 - Actitude, traballo,
participación e
comportamento.

•

TO.3 - Actitude, traballo,
participación e
comportamento do
alumno.

•

9,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Resolución de ecuacións sinxelas 24

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA9 - Resolve situacións cotiás, utilizando expresións alxébricas sinxelas e aplicando os métodos de resolución máis axeitados SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Expresións alxébricas 8,011.1 Relacionar a linguaxe verbal coa linguaxe alxébrica.

1.2 Coñecer as expresións alxébricas.

1.3 Saber sumar, restar, multiplicar e dividir monomios.

1.4 Saber sumar, restar, multiplicar e dividir polinomios.

1.5 Desenrolar as identidades notables.

Ecuacións 8,022.1 Coñecer os elementos dunha ecuación.

2.2 Coñecer as ecuacións equivalentes e as súas propiedades.

2.3 Resolver ecuacións de primeiro grado cunha incógnita.

2.4 Resolver problemas utilizando ecuacións.

Sucesións e progresións. 8,033.1 Coñecer qué é unha sucesión e os tipos que hai.

3.2 Coñecer as progresións aritméticas.

3.3 Coñecer as progresións xeométricas.

3.4 Aplicar as progresións

24TOTAL

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 25 CA9.1 Concretáronse propiedades ou relacións de situacións sinxelas mediante expresións
alxébricas

LC.1 - Revisión do caderno do alumno.•

S 30 CA9.2 Simplificáronse expresións alxébricas sinxelas utilizando métodos de
desenvolvemento e factorización

PE.1 - Exame sobre ecuacións.•

S 30 CA9.3 Resolvéronse problemas da vida cotiá en que cumpra a formulación e a resolución
de ecuacións de primeiro grao

PE.2 - Exame sobre ecuacións.•

S 15 CA9.4 Resolvéronse problemas sinxelos utilizando métodos gráficos e as TIC TO.1 - Actitude, traballo, participación e
comportamento.

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Progresións aritméticas e xeométricas.

 Tradución de situacións da linguaxe verbal á alxébrica.

 Transformación de expresións alxébricas. Operacións alxébricas de suma, diferenza, multiplicación e factor común.

 Desenvolvemento e factorización de expresións alxébricas. Identidades notables.

 Resolución de ecuacións de primeiro grao cunha incógnita.

 Aplicación de métodos gráficos de resolución de problemas.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Expresións alxébricas - Uso
da linguaxe alxébrica para
expresar situacións da
contorna. Suma, resta,
multiplicación e división de
monomios e de polinomios.
A propiedade distributiva
para sacar factor común.
Identidades notables.

Explicación, coa axuda
do libro de texto e de
material audiovisual: da
linguaxe verbal e da
linguaxe alxébrica, das
expresións alxébricas,
dos monomios, dos
polinomios e das
identidades notables.

•

Elaboración dun
cuestionario escrito
sobre as expresións
alxébricas.

•

Elaboración de apuntes
sobre as expresións
alxébricas

•

Atender á explicación,
participar das dúbidas
xurdidas, responder
aos cuestionarios orais.

•

Cubrir o cuestionario
sobre as expresións
alxébricas.

•

Proba de
coñecementos.

•

Cuestionario sobre as
expresións alxébricas.

•

Apuntes sobre as
expresións alxébricas.

•

Proba de
coñecementos.

•

Encerado dixital e
medio de reprodución
audiovisual.

•

Un ordenador por
alumno, con conexión á
rede.

•

Fotocopias sobre a
materia.

•

Libro de texto.•

LC.1 - Revisión do
caderno do alumno.

•

8,0Ecuacións - As ecuacións
alxébricas resultado da
relación entre expresións
alxébricas. Ecuacións
alxébricas equivalentes.
Resolución de problemas
matemáticos da vida cotiá
mediante ecuacións de
primeiro grado.

Explicación, coa axuda
do libro de texto e de
material audiovisual:
dos elementos dunha
ecuación, das
ecuacións equivalentes
e as súas propiedades,
de como levar a cabo a
resolución de
ecuacións de primeiro
grao cunha incógnita e
a resolución de
problemas usando
ecuacións.

•

Elaboración dun
cuestionario sobre
ecuacións.

•

Elaboración de apuntes
sobre ecuacións.

•

Atender á explicación,
participar das dúbidas
xurdidas, responder
aos cuestionarios orais.

•

Cubrir o cuestionario
sobre ecuacións.

•

Proba de
coñecementos.

•

Cuestionario sobre as
ecuacións.

•

Apuntes sobre as
ecuacións.

•

Proba de
coñecementos.

•

Un ordenador por
alumno, con conexión á
rede.

•

Encerado dixital e
medio de reprodución
audiovisual.

•

Fotocopias sobre a
materia.

•

Libro de texto.•

PE.1 - Exame sobre
ecuacións.

•

PE.2 - Exame sobre
ecuacións.

•

TO.1 - Actitude, traballo,
participación e
comportamento.

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0Sucesións e progresións. -
Utilidade das sucesións e
as progresións para a
interpretación da
informacion da vida diaria.
Aplicación das progresións
xeométricas e aritméticas
no cálculo do xuro simple e
do xuro composto.
Resolución de problemas
da vida cotiá nos que
aparecen progresións.

Explicación, coa axuda
do libro de texto e de
material audiovisual:
das sucesións, das
progresións aritméticas,
das progresións
xeométricas, das
aplicacións dsa
progresións.

•

Elaboración dun
cuestionario escrito
sobre as sucesións e
as progresións.

•

Elaboración de apuntes
sobre as sucesións e
as progresións.

•

Atender á explicación,
participar das dúbidas
xurdidas, responder
aos cuestionarios orais.

•

Cubrir o cuestionario
sobre as sucesións e
as progresións.

•

Proba de
coñecementos.

•

Cuestionario sobre as
sucesións e as
progresións.

•

Apuntes sobre as
sucesións e as
progresións.

•

Proba de
coñecementos.

•

Un ordenador por
alumno, con conexión á
rede.

•

Encerado dixital e
medio de reprodución
audiovisual.

•

Fotocopias sobre a
materia.

•

Libro de texto.•

TO.1 - Actitude, traballo,
participación e
comportamento.

•

24,0TOTAL
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Separación de mesturas e substancias 11

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Utiliza o método máis adecuado para a separación de compoñentes de mesturas sinxelas en relación co proceso físico ou químico en que se basea SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Mesturas e disolucións 11,011.1 Saber clasificar a materia.

1.2 Diferenciar substancias puras e mesturas.

1.3 Diferenciar elementos de compostos.

1.4 Recoñecer os compoñentes dunha disolución.

1.5 Valorar a importancia das disolucións.

1.6 Explicar os tipos de disolucións.

1.7 Calcular a concentración dunha disolución.

1.8 Explicar os métodos básicos de separación de misturas.

11TOTAL

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA4.1 Identificouse e describiuse o que se considera substancia pura e mestura PE.1 - Exame sobre mesturas e disolucións.•

S 20 CA4.2 Establecéronse as diferenzas fundamentais entre mesturas e compostos PE.2 - Exame sobre mesturas e disolucións.•

S 20 CA4.3 Discrimináronse os procesos físicos e químicos PE.3 - Exame sobre mesturas e disolucións•

S 10 CA4.4 Seleccionáronse, dunha listaxe de substancias, as mesturas, os compostos e os
elementos químicos

PE.4 - Exame sobre mesturas e disolucións.•

S 10 CA4.5 Aplicáronse de xeito práctico diferentes separacións de mesturas por métodos
sinxelos

TO.1 - Actitude, traballo, participación e
comportamento do alumno.

•

N 10 CA4.6 Describíronse as características xerais básicas de materiais en relación coas
profesións, utilizando as TIC

LC.1 - Revisión do caderno do alumno.•

N 10 CA4.7 Traballouse en equipo na realización de tarefas TO.2 - Actitude, traballo, participación e
comportamento do alumno.

•

100TOTAL
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.7.e) Contidos

Contidos

 Substancias puras e mesturas: identificación, descrición e diferenciación.

 Substancias puras: elementos e compostos. Táboa periódica.

 Técnicas básicas de separación de mesturas no laboratorio. Procesos físicos e químicos que interveñen.

 Características básicas dos materiais relacionados co perfil profesional.

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

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

11,0Mesturas e disolucións -
Clasificación da materia.
Diferencias entre
substancias puras,
mesturas, elementos e
compostos. Compoñentes
dunha disolución.
Disolucións da vida cotiá.
Importancia das
disolucións. Tipos de
disolucións. Cálculo da
concentración dunha
solución. Métodos de
separación de mesturas.

Explicación, co apoio
do libro de texto e de
material audiovisual: da
clasificación da materia,
das substancias puras
e mesturas, dos
elementos e
compostos, das
disolucións e dos
métodos básicos de
separación de
mesturas.

•

Elaboración dun
cuestionario escrito
sobre as mesturas e as
disolucións.

•

Elaboración de apuntes
sobre as mesturas e as
disolucións.

•

Atender á explicación,
participar das dúbidas
xurdidas, responder
aos cuestionarios orais.

•

Cubrir o cuestionario
sobre as mesturas e as
disolucións.

•

Proba de
coñecementos.

•

Apuntes sobre as
mesturas e disolucións.

•

Cuestionario sobre as
mesturas e disolucións.

•

Proba de
coñecementos.

•

Un ordenador por
alumno, con conexión á
rede.

•

Encerado dixital e
medio de reprodución
audiovisual.

•

Fotocopias sobre a
materia.

•

Libro de texto.•

LC.1 - Revisión do
caderno do alumno.

•

PE.1 - Exame sobre
mesturas e disolucións.

•

PE.2 - Exame sobre
mesturas e disolucións.

•

PE.3 - Exame sobre
mesturas e disolucións

•

PE.4 - Exame sobre
mesturas e disolucións.

•

TO.1 - Actitude, traballo,
participación e
comportamento do
alumno.

•

TO.2 - Actitude, traballo,
participación e
comportamento do
alumno.

•

11,0TOTAL
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Recoñecemento da enerxía nos procesos naturais 12

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Recoñece como a enerxía está presente nos procesos naturais, describindo fenómenos simples da vida real SI

4.8.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Enerxía e traballo 12,011.1 Coñecer a función da enerxía para o mantemento da vida.

1.2 Diferenciar os conceptos de enerxía e traballo.

1.3 Clasificar as formas da enerxía.

1.4 Coñecer as transformacións da enerxía.

1.5 Comprender o principio de conservación da enerxía.

1.6 Clasificar as fontes de enerxía e coñecer a súa obtención e o seu
transporte.

1.7 Comprender as diferentes manifestacións da acción da enerxía na
natureza.

12TOTAL

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 20 CA5.1 Identificáronse situacións da vida cotiá nas que se pon de manifesto a intervención
da enerxía

TO.1 - Cuestionarios cubertos polos
alumnos.

•

S 20 CA5.2 Recoñecéronse diversas fontes de enerxía PE.1 - Exame sobre enerxía e traballo.•

S 20 CA5.3 Establecéronse grupos de fontes de enerxía renovable e non renovable PE.2 - Exame sobre enerxía e traballo.•

S 10 CA5.4 Amosáronse as vantaxes e os inconvenientes (obtención, transporte e utilización)
das fontes de enerxía renovables e non renovables, utilizando as TIC

TO.2 - Actitude, traballo, participación e
comportamento.

•

S 10 CA5.5 Aplicáronse cambios de unidades de enerxía LC.1 - Revisión do caderno do alumno.•

S 10 CA5.6 Amosouse, en diferentes sistemas, a conservación da enerxía PE.3 - Exame sobre enerxía e traballo.•

S 10 CA5.7 Describíronse procesos relacionados co mantemento do organismo e da vida nos
que se aprecia claramente o papel da enerxía

PE.4 - Exame sobre enerxía e traballo.•

100TOTAL

4.8.e) Contidos
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Contidos

 Manifestacións da enerxía na natureza: fontes de enerxía e procesos en que esta intervén.

 Fontes de enerxía renovable e non renovable: identificación. Vantaxes e inconvenientes de cada unha.

 A enerxía na vida cotiá: identificación de situacións próximas.

 Formas de enerxía e a súa transformación. Lei de conservación da enerxía.

 Enerxía, calor e temperatura. Unidades máis habituais do Sistema Internacional.

4.8.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

12,0Enerxía e traballo -
Diferencias entre enerxía e
traballo. A enerxía cinética,
a enerxía potencial e a
enerxía mecánica. O
rendemento dunha
máquina. Principio de
conservación da enerxía.
As diferentes fontes de
enerxía.

Explicación, co apoio
do libro de texto e de
material audiovisual: da
enerxía e do
mantemento da vida,
da enerxía e do
traballo, das formas nas
que se presenta a
enerxía, das
transformacións da
enerxía, do principio de
conservación da
enerxía, das fontes de
enerxía e das
manifestacións da
acción da enerxía na
natureza.

•

Elaboración dun
cuestionario escrito
sobre a enerxía e o
traballo.

•

Elaboración de apuntes
sobre a enerxía e o
traballo.

•

Atender á explicación,
participar das dúbidas
xurdidas, responder
aos cuestionarios orais.

•

Cubrir o cuestionario
sobre a enerxía e o
traballo.

•

Proba de
coñecementos.

•

Cuestionario sobre a
enerxía e o traballo.

•

Apuntes sobre a
materia.

•

Proba de
coñecementos.

•

Un ordenador por
alumno, con conexión á
rede.

•

Encerado dixital e
medio de reprodución
audiovisual.

•

Fotocopias sobre a
materia.

•

Libro de texto.•

LC.1 - Revisión do
caderno do alumno.

•

PE.1 - Exame sobre
enerxía e traballo.

•

PE.2 - Exame sobre
enerxía e traballo.

•

PE.3 - Exame sobre
enerxía e traballo.

•

PE.4 - Exame sobre
enerxía e traballo.

•

TO.1 - Cuestionarios
cubertos polos alumnos.

•

TO.2 - Actitude, traballo,
participación e
comportamento.

•

12,0TOTAL
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Recoñecemento de materiais e instalacións de laboratorio 8

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Recoñece as instalacións e o material de laboratorio e valóraos como recursos necesarios para a realización das actividades prácticas SI

4.9.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

O laboratorio 8,011.1 Coñecer as normas de traballo no laboratorio.

1.2 Coñecer as normas de seguridade e hixiene no laboratorio.

1.3 Diferenciar os diferentes materiais de laboratorio e coñecer a súa
utilidade.

1.4 Saber utilizar material de laboratorio nas actividades prácticas.

8TOTAL

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 34 CA2.1 Identificáronse as técnicas experimentais que se vaian realizar TO.1 - Cuestionarios cubertos polos
alumnos.

•

S 33 CA2.2 Manipuláronse adecuadamente os materiais instrumentais do laboratorio TO.2 - Actitude, traballo, participación e
comportamento do alumno.

•

S 33 CA2.3 Tivéronse en conta as condicións de hixiene e seguridade para as técnicas
experimentais que se vaian realizar

TO.3 - Actitude, traballo, participación e
comportamento do alumno.

•

100TOTAL

4.9.e) Contidos

Contidos

 Normas xerais de traballo no laboratorio.

 Normas de seguridade e hixiene no laboratorio.

 Materiais de laboratorio: tipos e utilidade.

 Técnicas experimentais. Manexo da instrumentación do laboratorio na realización de actividades prácticas.

4.9.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

8,0O laboratorio - Normas
xerais de traballo no
laboratorio. Normas de
seguridade e hixiene no
laboratorio. Tipos de
materiais de laboratorio e
utilidade. Uso dos
instrumentos de laboratorio
mediante actividades
prácticas.

Explicación, coa axuda
do libro de texto e de
material audiovisual: do
material de laboratorio,
da microscopía, das
normas de traballo no
laboratorio, da medida
da medición de
magnitudes
fundamentais e
derivadas e de cómo
elaborar un informe no
laboratorio.

•

Elaboración dun
cuestionario escrito
sobre o laboratorio.

•

Elaboración de apuntes
sobre o laboratorio.

•

Elaboración dunha
práctica de laboratorio.

•

Atender á explicación,
participar das dúbidas
xurdidas, responder
aos cuestionarios orais.

•

Cubrir o cuestionario
sobre o laboratorio.

•

Levar a cabo a práctica
de laboratorio.

•

Proba de
coñecementos.

•

Apuntes sobre o
laboratorio.

•

Práctica de laboratorio.•

Cuestionario sobre o
laboratorio.

•

Proba de
coñecementos.

•

Un ordenador por
alumno, con conexión á
rede.

•

Encerado dixital e
medio de reprodución
audiovisual.

•

Fotocopias sobre a
materia.

•

Libro de texto.•

Laboratorio de ciencias.•

TO.1 - Cuestionarios
cubertos polos alumnos.

•

TO.2 - Actitude, traballo,
participación e
comportamento do
alumno.

•

TO.3 - Actitude, traballo,
participación e
comportamento do
alumno.

•

8,0TOTAL
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Realizaranse probas escritas sobre unha puntuación de 10, puntuaranse tamén as intervencións dos alumnos/as e o seu comportamento e traballo

na aula, e por último revisarase o caderno de cada un e poñerase unha nota numérica.

As probas escritas ou os traballos que as substitúan contarán en cada avaliación un 50% da nota, o 50% restante se desglosa da seguinte

maneira: o comportamento do alumno e o traballo na clase (participación, dedicación) conta o 25% da nota, e o caderno de clase o 25%.

Nas probas escritas será preciso obter unha cualificación dun 2 ou máis para que se faga media cos outros dous puntos (comportamento do

alumno, traballo de clase e o caderno de clase). De on acadar a nota mínima a nota da unidade será a do exame.

Para superar cada unha das avaliacións será necesario obter un mínimo de 5 puntos. De non superar as avaliacións e tampouco as recuperacións

haberá un examen en xuño no que deberán ir coas partes ou unidades suspensas.

Os alumnos que non superasen a materia na convocatoria ordinaria de xuño cunha nota igual ou superior a 5 deberán presentarse á convocatoria

extraordinaria de setembro, na que o exame será de toda a materia impartida durante o curso. A nota dese exame para obter unha avaliación

positiva debe ser igual ou superior a 5.

O peso en porcentaxe das diferentes unidades é o seguinte: unidade 1 (31%), unidade 2(29%), unidade 3 (4%), unidade 4 (5%), unidade 5 (4%),

unidade 6 (12%), unidade 7 (5%), unidade 8 (6%) e unidade 9 (4%).

Para superar el módulo deberá acadarse unha nota mínima de 5 puntos na media ponderada do conxunto das unidades didácticas así como

superar cada un dos mínimos esixibles.

Os mínimos esixibles para o aprobado son:

CA 1.2.- Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante algoritmos de lapis e calculadora.

CA 1.4.- Operouse con potencias de expoñente natural e enteiro aplicando as propiedades.

CA 3.1.- Describíronse as propiedades da materia.

CA 3.2.- Practicáronse os cambios de unidades de lonxitude, masa e capacidade.

CA 3.3.- Identificouse a equivalencia entre unidades de volume e capacidade.

CA 4.1.- Identificouse e describiuse o que se considera substancia pura e mestura.

CA 4.2.- Establecéronse as diferencias fundamentais entre mesturas e compostos.

CA 5.2.- Recoñecéronse diversas fontes de enerxía.

CA 5.3.- Establecéronse grupos de fontes de enerxía renovable e non renovable.

CA 6.1.- Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o corpo humano, e asociáronse ao sistema ou ao aparello correspondente.

CA 7.2.- Describíronse os mecanismos encargados da defensa do organismo.

CA 7.9.- Deseñáronse pautas de hábitos saudables relacionados con situacións cotiás.

CA 8.1.- Discriminouse entre o proceso de nutrición e o de alimentación.

CA 8.4.- Relacionáronse as dietas coa saude, diferenciando entre as necesarias para o mantemento da saúde e as que poden conducir a unha

mingua desta.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA 8.6.- Calculouse o metabolismo basal dunha persoa tendo en conta diversas variables que inflúen no mesmo, e analizáronse os resultados.

CA 9.2.- Simplificáronse expresións alxébricas sinxelas utilizando métodos de desenvolvemento e factorización.

CA 9.3.- Resolvéronse problemas da vida cotiá en que cumpra a formulación e a resolución de ecuacións de primeiro grao.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

A recuperación das unidades  non superadas en unha proba escrita ao remate de cada avaliación, sobre as unidades non superadas desa

avaliación. Ao final da terceira avaliación farase a recuperación das unidades da mesma.

Para os alumnos que ao final da terceira avaliación teñan algunha pendente, farase unha recuperación final das unidades non superadas

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Ao final da terceira avaliación, farase unha proba escrita de toda a materia para os alumnos que perdan o dereito a avaliación continua.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Cotexaranse os resultados dos alumnos, revisarase a práctica docente, e modificarase en función dos logros de aprendizaxe.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Realizarase unha proba escrita e unha proba oral para determinar o nivel de cada alumno.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Posibilidade de asistir a clases de apoio cunha PT, e posiblidade de adaptación dos contidos e dos criterios de avaliación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Educación na igualdade entre xéneros, respecto da diversidade cultural, valores de integración, democráticos, non violencia, etc.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Visualización de películas e documentais na aula, e posibles saídas ou visitas a lugares de interese didáctico para a materia.
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