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

A presente programación didáctica está realizada para o desenvolvemento das ensinanzas do módulo de Ciencias aplicadas II, Código

MP3019, cunha duración de 162 sesións, conducente á obtención do título profesional básico en Carpintería e Moble, que se identifica polos

seguintes elementos:

  Denominación: Carpintería e Moble

  Nivel: formación profesional básica

  Duración: 2.000 horas

  Familia profesional: Madeira, moble e cortiza

  Referente europeo: CINE-3.5.3 (Clasificación Internacional Normalizada da Educación)

Os obxectivos xerais do ciclo formativo de formación profesional básica de Carpintería e Moble son os seguintes:

a) Identificar as principais fases dos procesos de fabricación de carpintaría e moble, determinando a secuencia de operacións, para dispor o posto

de traballo e pór a punto as máquinas e as ferramentas.

b) Interpretar documentos técnicos, bosquexos, esbozos e planos relativos aos traballos de carpintaría e moble, identificando as súas

especificacións técnicas, para seleccionar e reunir os materiais e os produtos para a súa fabricación ou a súa instalación.

c) Seleccionar a información técnica salientable e os recursos de fabricación e instalación dispoñibles, secuenciando as operacións necesarias,

para trazar, cortar e mecanizar madeira, tecido e derivados.

d) Seleccionar os equipamentos, as ferramentas e os accesorios necesarios, identificando os criterios que cumpra aplicar, para realizar unións en

madeira, tecido e derivados.

e) Aplicar técnicas manuais e convencionais de preparación e finalización de superficies de elementos de carpintaría e moble, manexando

equipamentos, ferramentas e instrumentos, para realizar as operacións de acabamento e tapizado.

f) Manexar as ferramentas portátiles adecuadas interpretando as especificacións do procedemento que cumpra aplicar, para realizar as operacións

de montaxe e axuste de mobles.

g) Determinar os recursos necesarios de acordo coas especificacións do procedemento establecido, manexando con destreza e seguridade os

equipamentos e as ferramentas, para realizar as operacións auxiliares para o seu transporte, a súa desmontaxe, a súa montaxe e/ou a súa

instalación.

h) Aplicar técnicas manuais de preparación e acabamento de paramentos en madeira e derivados, manexando ferramentas, para realizar as

operacións auxiliares de instalación de parqué, tarimas e frisos.

i) Calcular as cantidades de materiais, man de obra e outros recursos necesarios para a elaboración dos traballos, seleccionando a información

salientable de acordo cos procedementos establecidos, para a realización de orzamentos e facturas.

j) Describir os procedementos de encarga, realización e entrega dos traballos relacionados coa fabricación e a instalación de carpintaría e moble,

recoñecendo as responsabilidades implicadas na atención da clientela, para comunicar queixas e reclamacións.

k) Comprender os fenómenos que acontecen no ámbito natural mediante o coñecemento científico como un saber integrado, así como coñecer e

aplicar os métodos para identificar e resolver problemas básicos nos campos do coñecemento e da experiencia.

l) Desenvolver habilidades para formular, interpretar e resolver problemas, e aplicar o razoamento de cálculo matemático para se desenvolver na

sociedade e no ámbito laboral, e para xestionar os seus recursos económicos.

m) Identificar e comprender os aspectos básicos de funcionamento do corpo humano e pólos en relación coa saúde individual e colectiva, e valorar

a hixiene e a saúde, para permitir o desenvolvemento e o afianzamento de hábitos saudables de vida en función do contorno.

n) Desenvolver hábitos e valores acordes coa conservación e a sustentabilidade do patrimonio natural, comprendendo a interacción entre os seres

vivos e o medio natural, para valorar as consecuencias que se derivan da acción humana sobre o equilibrio ambiental.

ñ) Desenvolver as destrezas básicas das fontes de información utilizando con sentido crítico as tecnoloxías da información e da comunicación,

para obter e comunicar información nos contornos persoal, social ou profesional.

o) Recoñecer características básicas de producións culturais e artísticas, aplicando técnicas de análise básica dos seus elementos, para actuar con

respecto e sensibilidade cara á diversidade cultural, o patrimonio histórico-artístico e as manifestacións culturais e artísticas.
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p) Desenvolver e afianzar habilidades e destrezas lingüísticas, e alcanzar o nivel requirido de precisión, claridade e fluidez, utilizando os

coñecementos sobre as linguas galega e castelá, para se comunicar no seu contexto social, na súa vida cotiá e na actividade laboral.

q) Desenvolver habilidades lingüísticas básicas en lingua estranxeira para se comunicar de xeito oral e escrito en situacións habituais e predicibles

da vida cotiá e profesional.

r) Recoñecer causas e trazos propios de fenómenos e acontecementos contemporáneos, a súa evolución histórica e a súa distribución xeográfica,

para explicar as características propias das sociedades contemporáneas.

s) Desenvolver valores e hábitos de comportamento baseados en principios democráticos, aplicándoos nas súas relacións sociais habituais e na

resolución pacífica dos conflitos.

t) Comparar e seleccionar recursos e ofertas formativas existentes para a aprendizaxe ao longo da vida, para se adaptar ás novas situacións

laborais e persoais.

u) Desenvolver a iniciativa, a creatividade e o espírito emprendedor, así como a confianza en si mesmo/a, a participación e o espírito crítico, para

resolver situacións e incidencias da actividade profesional ou de índole persoal.

v) Desenvolver traballos en equipo asumindo os deberes, cooperando coas demais persoas con tolerancia e respecto, para a realización eficaz das

tarefas e como medio de desenvolvemento persoal.

w) Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para se informar, se comunicar, aprender e facilitar as tarefas laborais.

x) Relacionar os riscos laborais e ambientais coa actividade laboral, co propósito de utilizar as medidas preventivas correspondentes para a

protección persoal, evitando danos ambientais e ás demais persoas.

y) Desenvolver as técnicas da súa actividade profesional asegurando a eficacia e a calidade no seu traballo, e propor, se procede, melloras nas

actividades de traballo.

z) Recoñecer os dereitos e deberes como axente activo na sociedade, tendo en conta o marco legal que regula as condicións sociais e laborais,

para participar na cidadanía democrática.

aa) Analizar e valorar a participación, o respecto, a tolerancia e a igualdade de oportunidades, para facer efectivo o principio de igualdade entre

mulleres e homes.

ab) Rexeitar calquera discriminación por razón de orientación sexual ou de identidade de xénero.

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

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

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Nesta unidade traballaranse os monomios e polinomios así como as suas operacións. A continuación incluirdes
o estudo de expresión algebraicas fraccionarias, a súa simplificación e as operacións entre elas. Por último,
estudaranse as ecuacións de primeiro grao, segundo grao e bicharada así como os sistemas de ecuacións e
os diversos métodos de resolución existentes. Será fundamental a resolución de problemas embregando
ecuacións e sistemas de ecuacións.

Álxebra, ecuacións e
sistemas

26 14

2 Tras coñecer que é o método científico, analizaranse as distintas etapas que o configuran: observación,
formulación de hipóteses, comprobación de hipóteses, análise dos resultados, obtención de conclusións e
publicación dos resultados.

O método científico 5 4

3 Comezarase co estudo da xeometria no plano: puntos, rectas e planos, ángulos, sistema sesaxesimal,
operacións con ángulos, a circunferencia, polígonos e círculos, triángulos, rectas e puntos notables nun
triángulo e cuadriláteros. Incluirase amén o estudo das suas características, diversas clasificacións e
construccións. Posteriormente traballarase con perímetros e áreas de figuras planas, e verase o teorema de
Pitágoras e o teorema de Thales e as seas aplicacións. Por último, estudaranse os corpos geométricos no
esparzo, os poliedros , prismas, pirámides e corpos de revolución, dos cales se calculará a súa área lateral e o
volume.

Figuras xeométricas 19 11

4 Tras estudar o concepto de función, e as súas características: dominio, percorrido, continuidade, puntos de
corte cos eixos, crecimiento, extremos, periodicidade e simetría; profundizara no estudo de función lineáis e
afíns, cuadráticas, exponenciais e de proporcionalidade inversa. A continuación incluirse de estadística que é
un estudo estadístico, as variables estadísticas, as táboas de frecuencias, os gráficos estadísticos e os
parámetros estadísticos. Para finalizar, veraces conceptos de probabilidade como : experimentos aleatorios,
espacio muestras e sucesos, probabilidade aun suceso, ley dos grandes números e regla de Laplace.

Funcións e estatística 18 11

5 Esta unidade consiste en aprender a aplicación no laboratorio de técnicas físicas ou químicas. Comezarase
analizando os materiais de laboratorio e as normas de traballo nel. A continuación traballarase a medición de
magnitudes como masa, volume, temperatura e denisdade. Rematarase coa elaboración de informes no
laboratorio.

Aplicación de técnicas
físicas ou químicas

8 5

6 Para iniciar, estudiarse que son os cambios físicos e os cambios químicos que se producen na natureza. Tras
esto, veranee as reacción químicas, a ley de conservación da masa, as ecuacións químicas, as reacción
químicas endotérmicas e exotérmicas, a velocidade nos reacción químicas e os tipos de reacción químicas
existente.

Reaccións químicas 8 5

7 Para o estudo da enerxía nuclear comezarase estudando a orixe e o desenvolvimento da mesma, seguido dos
procesos para a súa obtención e os usos que se lle da. Por último, verase cómo é unha central nuclear, as
ventaxas e inconvintes  o seu uso e o tratamento dos residuos nucleares.

A enerxía nuclear 6 4

8 Nesta unidade didáctica tratarase que é a paisaxe e o relevo. Posteriormente verase a meteorización das
rochas, a formacion do chan, os procesos xeolóxicos externos que modifican a paisaxe, a acción dos agentes
xeolóxicos externos sobre a paisaxe, as rochas sedimentarias e os riscos xeolóxicos para a vida.

Cambios no relevo e
na paisaxe da Terra

11 7

9 En primeiro lugar definires que é a atmósfera, a súa composición e as capas que posúe. Seguidamente falares
sobre a contaminación atmosférica, os agentes que causan a contaminación atmosférica e as suas
consecuencias. Por último, especialmente importante é poñer sobre a mesa as medidas para reducir a
contaminación atmosferica tanto preventivas como correctivas.

Contaminantes
atmosféricos

5 4

10 Para falar da contaminación da auga previamente deviniese a hidrosfera e o ciclo da auga. A continuación
falarase dos agentes que causan a contaminación da auga e as consecuencias dela. Por último, proporase
cómo gestionar a auga urbana e boas prácticas para xestionar a auga nos fogares.

Contaminantes da
auga

5 4

11 Comezarase traballando sobre os recursos naturais renovables e non renovables, pasando a continuación a
ver que é o desenvolvimiento sustentable. Veranse problemas ambientais existentes e como o consumo
responsable pode influir no desenvolvimiento sustentable. Por último, verase como gestionar os residuos e un
conxunto de boas prácticas medioambientales.

Equilibrio ambiental e
desenvolvemento
sustentable

4 3

12 Para desenvolver esta unidade comezarase definindo o concepto de forzas e as carro forzas básicas no
universo. Estudarase a medida das forças, a ley de hooke, e traballarase coa composición de forzas. Por
último, estudaras as leis de Newton e as forças mais importantes da naturaleza como a de gravitación, normal
e rozamento.

Forzas e movemento 17 10

13 En primeiro lugar, estudarase que é a electricidade, as magnitudes eléctricas, a lei de Ohm e os tipos de
corrente eléctrica. Falarase sobre as centrales eléctricas e o transporte e distribución da enerxía .

Produción e utilización
da enerxía eléctrica

12 8

14 Traballarase con circuitos eléctricos, os seus elementos, circuitos en serie e en paralelo. Nesta unidade é
aconsejable , se as características do grupo o permite, facer unha practica no taller de tecnoloxía.

Circuítos eléctricos 18 10
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Álxebra, ecuacións e sistemas 26

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Resolve situacións cotiás aplicando os métodos de resolución de ecuacións e de sistemas, valorando a precisión, a simplicidade e a utilidade da linguaxe
alxébrica SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Utilizáronse identidades notables nas operacións con polinomios

CA1.2 Obtivéronse valores numéricos a partir dunha expresión alxébrica

CA1.3 Resolvéronse ecuacións de primeiro e segundo grao sinxelas de modo alxébrico e gráfico

CA1.4 Resolvéronse problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante ecuacións e sistemas

CA1.5 Valorouse a precisión, a simplicidade e a utilidade da linguaxe alxébrica para representar situacións formuladas na vida real

CA1.6 Resolvéronse sistemas de ecuacións sinxelos

4.1.e) Contidos

Contidos

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

 Obtención de valores numéricos en fórmulas. Regra de Ruffini.

 Polinomios: raíces e factorización. Teorema do resto e teorema do factor.

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

 Resolución de sistemas de ecuacións sinxelos.

 Técnicas de resolución de problemas con ecuacións e sistemas.

 Linguaxe alxébrica. Precisión e simplicidade na tradución de situacións reais.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 O método científico 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Resolve problemas sinxelos de diversa índole, a través da súa análise contrastada e aplicando as fases do método científico SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Formuláronse hipóteses sinxelas, a partir de observacións directas ou indirectas compiladas por distintos medios

CA2.2 Analizáronse diversas hipóteses e emitiuse una primeira aproximación á súa explicación

CA2.3 Planificáronse métodos e procedementos experimentais sinxelos de diversa índole para refutar ou non a súa hipótese

CA2.4 Traballouse en equipo na formulación da solución

CA2.5 Compiláronse os resultados dos ensaios de verificación e reflectíronse nun documento de xeito coherente

CA2.6 Defendeuse o resultado con argumentacións e probas, e verificacións ou refutacións das hipóteses emitidas

4.2.e) Contidos

Contidos

 Método científico.

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

 Aplicación das fases do método científico a situacións sinxelas.

 Traballo en equipo: repartición de tarefas e de responsabilidades, cooperación, respecto e orde. Elaboración de informes.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Figuras xeométricas 19

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Utilizáronse instrumentos apropiados para medir ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos e de figuras xeométricas, interpretando as escalas de medida

CA3.2 Utilizáronse estratexias (semellanzas e descomposición en figuras máis sinxelas, etc.) para estimar ou calcular medidas indirectas no mundo físico

CA3.3 Utilizáronse as fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes, e asignáronse as unidades correctas

CA3.4 Traballouse en equipo na obtención de medidas

CA3.5 Utilizáronse as TIC para representar figuras

4.3.e) Contidos

Contidos

 Puntos e rectas.

 Rectas secantes e paralelas.

 Ángulo: medida.

 Polígonos: descrición dos seus elementos e clasificación.

 Triángulos. Semellanza; teoremas de Tales e de Pitágoras.

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

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

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

 Uso de aplicacións informáticas de xeometría dinámica para o estudo e a representación de figuras xeométricas.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Funcións e estatística 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Expresouse a ecuación da recta de diversas formas

CA4.2 Representouse graficamente a función cuadrática aplicando métodos sinxelos para a súa representación

CA4.3 Representouse graficamente a función inversa

CA4.4 Representouse graficamente a función exponencial

CA4.5 Extraeuse información de gráficas que representen os tipos de funcións asociadas a situacións reais

CA4.6 Utilizouse o vocabulario adecuado para a descrición de situacións relacionadas co azar e coa estatística

CA4.7 Elaboráronse e interpretáronse táboas e gráficos estatísticos

CA4.8 Analizáronse características da distribución estatística obtendo medidas de centralización e de dispersión

CA4.9 Aplicáronse as propiedades dos sucesos e a probabilidade

CA4.10 Resolvéronse problemas cotiáns mediante cálculos de probabilidade sinxelos

4.4.e) Contidos

Contidos

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

 Funcións lineais. Ecuación da recta.

 Funcións cuadráticas. Representación gráfica.

 Representación gráfica da función inversa e da función exponencial.

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

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

 Cálculo de probabilidades. Propiedades dos sucesos e da probabilidade. Resolución de problemas.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Aplicación de técnicas físicas ou químicas 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Verificouse a dispoñibilidade do material básico utilizado nun laboratorio

CA5.2 Identificáronse e medíronse magnitudes básicas (masa, peso, volume, densidade, temperatura, etc.)

CA5.3 Identificáronse tipos de biomoléculas presentes en materiais orgánicos e inorgánicos

CA5.4 Describíronse a célula e os tecidos animais e vexetais mediante a súa observación a través de instrumentos ópticos

CA5.5 Elaboráronse informes de ensaios onde se inclúa a xustificación, o procedemento seguido, os resultados obtidos e as conclusións

CA5.6 Aplicáronse as normas de traballo no laboratorio

4.5.e) Contidos

Contidos

 Material básico no laboratorio. Inventario.

 Normas de traballo no laboratorio.

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

 Recoñecemento de biomoléculas orgánicas e inorgánicas.

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

 Informes de traballo no laboratorio: estrutura e formato.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Reaccións químicas 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Recoñece as reaccións químicas que se producen nos procesos biolóxicos e na industria, argumentando a súa importancia na vida cotiá e describindo os
cambios que se producen SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse reaccións químicas principais da vida cotiá, da natureza e da industria

CA6.2 Describíronse as manifestacións de reaccións químicas

CA6.3 Describíronse os compoñentes principais dunha reacción química e a intervención da enerxía nela

CA6.4 Recoñecéronse algunhas reaccións químicas tipo (combustión, oxidación, descomposición, neutralización, síntese, aeróbica e anaeróbica)

CA6.5 Identificáronse os compoñentes e o proceso de reaccións químicas sinxelas mediante ensaios de laboratorio

CA6.6 Elaboráronse informes utilizando as TIC sobre as industrias máis salientables (alimentaria, cosmética e de reciclaxe), describindo de forma sinxela os procesos que teñen lugar nelas

CA6.7 Aplicáronse as normas de seguridade no traballo de laboratorio

4.6.e) Contidos

Contidos

 Reacción química. Compoñentes e procesos. Ensaios de laboratorio.

 Condicións de produción das reaccións químicas: intervención de enerxía.

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

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

 Procesos que teñen lugar nas industrias máis salientables (alimentarias, cosmética e de reciclaxe).

 Normas de seguridade no traballo de laboratorio.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 A enerxía nuclear 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Identifica aspectos positivos e negativos do uso da enerxía nuclear, e describe os efectos da contaminación xerada na súa aplicación SI

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

Criterios de avaliación

CA7.1 Analizáronse efectos positivos e negativos do uso da enerxía nuclear

CA7.2 Diferenciáronse os procesos de fusión e de fisión nuclear

CA7.3 Identificáronse algúns problemas sobre verteduras nucleares produto de catástrofes naturais ou de mala xestión e mal mantemento das centrais nucleares

CA7.4 Argumentouse sobre a problemática dos residuos nucleares

CA7.5 Traballouse en equipo e utilizáronse as TIC

4.7.e) Contidos

Contidos

 Orixe da enerxía nuclear.

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

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

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

4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Cambios no relevo e na paisaxe da Terra 11

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA8.1 Identificáronse os axentes xeolóxicos externos e cal é a súa acción sobre o relevo

CA8.2 Diferenciáronse os tipos de meteorización e identificáronse as súas consecuencias no relevo

CA8.3 Analizouse o proceso de erosión, recoñecendo os axentes xeolóxicos externos que interveñen e as consecuencias no relevo

CA8.4 Describiuse o proceso de transporte discriminando os axentes xeolóxicos externos que interveñen e as consecuencias no relevo

CA8.5 Analizouse o proceso de sedimentación discriminando os axentes xeolóxicos externos que interveñen, as situacións e as consecuencias no relevo

4.8.e) Contidos

Contidos

 Axentes xeolóxicos externos e internos.

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

 Identificación dos resultados da acción dos axentes xeolóxicos.

 Relevo e paisaxe. Factores condicionantes.
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PROFESIONAIS

4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Contaminantes atmosféricos 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA9 - Categoriza os contaminantes atmosféricos principais identificando as súas orixes e relacionándoas cos seus efectos SI

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

Criterios de avaliación

CA9.1 Recoñecéronse os fenómenos da contaminación atmosférica e os principais axentes que a causan

CA9.2 Investigouse sobre o fenómeno da chuvia ácida, as súas consecuencias inmediatas e futuras, e como sería posible evitala

CA9.3 Describiuse o efecto invernadoiro argumentando as súas causas ou axentes que contribúen a el, así como as medidas para a súa redución

CA9.4 Describiuse a problemática que ocasiona a perda paulatina da capa de ozono, e as consecuencias para a saúde das persoas, o equilibrio da hidrosfera e as poboacións

4.9.e) Contidos

Contidos

 Concepto.

 Chuvia ácida.

 Efecto invernadoiro.

 Destrución da capa de ozono.
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PROFESIONAIS

4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Contaminantes da auga 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA10 - Identifica os contaminantes da auga tendo en conta a relación entre o seu efecto no ambiente e o seu tratamento de depuración SI

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

Criterios de avaliación

CA10.1 Recoñeceuse e valorouse o papel da auga na existencia e na supervivencia da vida no planeta

CA10.2 Identificouse o efecto nocivo da contaminación dos acuíferos nas poboacións de seres vivos

CA10.3 Identificáronse posibles contaminantes en mostras de auga de distinta orixe, planificando e realizando ensaios de laboratorio

CA10.4 Analizáronse os efectos producidos pola contaminación da auga e o uso responsable desta

4.10.e) Contidos

Contidos

  Auga: factor esencial para a vida no planeta.

  Contaminación da auga: causas e efectos.

  Tratamentos de depuración e potabilización de auga.

  Métodos de almacenamento da auga proveniente dos desxeamentos, as descargas fluviais e a chuvia.
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PROFESIONAIS

4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Equilibrio ambiental e desenvolvemento sustentable 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA11.1 Analizáronse as implicacións positivas dun desenvolvemento sustentable

CA11.2 Propuxéronse medidas elementais encamiñadas a favorecer o desenvolvemento sustentable

CA11.3 Deseñáronse estratexias básicas para posibilitar o mantemento do ambiente

CA11.4 Traballouse en equipo na identificación dos obxectivos para a mellora ambiental

4.11.e) Contidos

Contidos

  Concepto e aplicacións do desenvolvemento sustentable.

  Factores que inciden sobre a conservación do ambiente.

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

4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 Forzas e movemento 17

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA12.1 Discrimináronse movementos cotiáns en función da súa traxectoria e da súa celeridade

CA12.2 Relacionáronse entre si a distancia percorrida, a velocidade, o tempo e a aceleración, expresándoas en unidades de uso habitual

CA12.3 Representáronse vectorialmente determinadas magnitudes como a velocidade e a aceleración

CA12.4 Relacionáronse os parámetros que definen o movemento rectilíneo uniforme utilizando as expresións gráfica e matemática

CA12.5 Realizáronse cálculos sinxelos de velocidades en movementos con aceleración constante

CA12.6 Describiuse a relación causa e efecto en distintas situacións, para atopar a relación entre forzas e movementos

CA12.7 Aplicáronse as leis de Newton en situacións da vida cotiá

4.12.e) Contidos

Contidos

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

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

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

  Movemento rectilíneo uniforme: características. Interpretación gráfica.

  Forza: resultado dunha interacción. Relación entre forzas e movementos.

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

  Leis de Newton.
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PROFESIONAIS

4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 Produción e utilización da enerxía eléctrica 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA13.1 Identificáronse e manexáronse as magnitudes físicas básicas para ter en conta no consumo de electricidade na vida cotiá

CA13.2 Analizáronse os hábitos de consumo e de aforro eléctrico e establecéronse liñas de mellora neles

CA13.3 Clasificáronse as centrais eléctricas e describiuse a transformación enerxética nelas

CA13.4 Analizáronse as vantaxes e as desvantaxes das centrais eléctricas

CA13.5 Describíronse basicamente as etapas da distribución da enerxía eléctrica desde a súa xénese á persoa usuaria

CA13.6 Traballouse en equipo na compilación de información sobre centrais eléctricas en España

4.13.e) Contidos

Contidos

  Electricidade e desenvolvemento tecnolóxico.

  Materia e electricidade.

  Magnitudes básicas manexadas no consumo de electricidade: enerxía e potencia. Aplicacións na vida cotiá: interpretación do recibo da luz.

  Hábitos de consumo e aforro de electricidade.

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

  Transporte e distribución da enerxía eléctrica: etapas.

  Traballo en equipo: repartición de tarefas e de responsabilidades; elaboración de informes.
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4.14.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

14 Circuítos eléctricos 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

CA14.1 Identificáronse os elementos básicos dun circuíto sinxelo en relación cos existentes na vida cotiá

CA14.2 Puxéronse de manifesto os factores dos que depende a resistencia dun condutor

CA14.3 Experimentáronse sobre circuítos elementais as variacións dunha magnitude básica en función dos cambios producidos nas outras

CA14.4 Realizáronse esquemas de circuítos eléctricos sinxelos interpretando as situacións sobre estes

CA14.5 Describíronse e exemplificáronse as variacións producidas nas asociacións serie, paralelo e mixtas

CA14.6 Calculáronse magnitudes eléctricas elementais no contorno habitual de consumo

4.14.e) Contidos

Contidos

  Elementos dun circuíto eléctrico.

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

  Elaboración e interpretación de esquemas eléctricos.

  Circuítos serie, paralelo e mixto.

  Magnitudes eléctricas básicas.

  Realización de medidas experimentais de resistencia, voltaxe e intensidade.

  Cálculo da enerxía consumida e da potencia disipada nos compoñentes eléctricos.
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Para a avaliación positiva neste módulo, o/a alumno/a deberá ser capaz de acadalos mínimos esixibles sinalados no apartado 4c:

CA1.1 - Utilizáronse identidades notables nas operacións con polinomios

CA1.2 - Obtivéronse valores numéricos a partir dunha expresión alxébrica

CA1.3 - Resolvéronse ecuacións de primeiro e segundo grao sinxelas de modo alxébrico e gráfico

CA2.1 - Formuláronse hipóteses sinxelas, a partir de observacións directas ou indirectas compiladas por distintos medios

CA2.2 - Analizáronse diversas hipóteses e emitiuse una primeira aproximación á súa explicación

CA3.2 - Utilizáronse estratexias (semellanzas e descomposición en figuras máis sinxelas, etc.) para estimar ou calcular medidas indirectas no

mundo físico

CA3.3 - Utilizáronse as fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes, e asignáronse as unidades correctas

CA4.1 - Expresouse a ecuación da recta de diversas formas

CA4.7 - Elaboráronse e interpretáronse táboas e gráficos estatísticos

CA4.10 - Resolvéronse problemas cotiáns mediante cálculos de probabilidade sinxelos

CA5.1 - Verificouse a dispoñibilidade do material básico utilizado nun laboratorio

CA5.2 - Identificáronse e medíronse magnitudes básicas (masa, peso, volume, densidade, temperatura, etc.)

CA5.6 - Aplicáronse as normas de traballo no laboratorio

CA6.1 - Identificáronse reaccións químicas principais da vida cotiá, da natureza e da industria

CA6.3 - Describíronse os compoñentes principais dunha reacción química e a intervención da enerxía nela

CA6.7 - Aplicáronse as normas de seguridade no traballo de laboratorio

CA7.1 - Analizáronse efectos positivos e negativos do uso da enerxía nuclear

CA7.2 - Diferenciáronse os procesos de fusión e de fisión nuclear

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA8.1 - Identificáronse os axentes xeolóxicos externos e cal é a súa acción sobre o relevo

CA9.1 - Recoñecéronse os fenómenos da contaminación atmosférica e os principais axentes que a causan

CA9.3 - Describiuse o efecto invernadoiro argumentando as súas causas ou axentes que contribúen a el, así como as medidas para a súa redución

CA10.1 - Recoñeceuse e valorouse o papel da auga na existencia e na supervivencia da vida no planeta

CA11.1 - Analizáronse as implicacións positivas dun desenvolvemento sustentable

CA12.1 - Discrimináronse movementos cotiáns en función da súa traxectoria e da súa celeridade

CA12.2 - Relacionáronse entre si a distancia percorrida, a velocidade, o tempo e a aceleración, expresándoas en unidades de uso habitual

CA12.5 - Realizáronse cálculos sinxelos de velocidades en movementos con aceleración constante

CA13.1 - Identificáronse e manexáronse as magnitudes físicas básicas para ter en conta no consumo de electricidade na vida cotiá

CA13.2 - Analizáronse os hábitos de consumo e de aforro eléctrico e establecéronse liñas de mellora neles

CA13.3 - Clasificáronse as centrais eléctricas e describiuse a transformación enerxética nelas

CA14.1 - Identificáronse os elementos básicos dun circuíto sinxelo en relación cos existentes na vida cotiá

CA14.4 - Realizáronse esquemas de circuítos eléctricos sinxelos interpretando as situacións sobre estes

CA14.6 - Calculáronse magnitudes eléctricas elementais no contorno habitual de consumo

Criterios de cualificación.

A cualificación de cada avaliación  dependerá das obtidas nas diversas observacións, aspectos procedimentais e probas realizadas. A ponderación

que se lle aplicará a estas será a seguinte:

 - Probas escritas individuais: 70%. Realizarase polo menos unha proba escrita ao rematar cada unidade didáctica.

 - Realización das tarefas propostas, traballo na aula de informática, caderno de clase, traballos monográficos propostos, exposicións dos mesmos

e memorias de práctica: 30%.

A cualificación de cada avaliación obterase facendo a media ponderada das notas obtidas, tendo en conta os pesos (en porcentaxe) que se

indicaron.

A cualificación final do módulo  se obterá facendo a media aritmética das cualificacións de cada avaliación, tendo en conta que nas avaliacións que

foron  recuperadas  a cualificación  que se considera para facer a media é de 5.

No mes de xuño realizarase unha proba final na que os/as alumnos/as terán oportunidade de recuperar as avaliacións que non superaron ao longo

do mesmo. O peso de dita proba será dun 80% e o 20% restante corresponderá ás tarefas que deberán ir entregando nos prazos establecidos.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Os/as alumnos/as que en cada avaliación non acaden os mínimos exixibles e que sexan cualificados como suspensos terán que facer unha proba

escrita de recuperación que se realizará despois da avaliación.

Os/as alumnos/as que non superen o módulo ao remate da 2ª avaliación facilitaráselles material para que poidan traballar os contidos e así poder

conseguir unha avaliación positiva, sempre centrándose máis naqueles nos que amosaron máis dificultade. Durante os períodos de recuperación

establecidos, os/as alumnos/as recibirán os apoios e materiais necesarios para poder superar o módulo. Estes/as alumnos/as teñen que realizar

unha proba extraordinaria antes da avaliación final de módulos.

En calquera caso, manteranse os mesmos criterios de avaliación e contidos mínimos exixibles para superar o módulo que se estableceron con

anterioridade. Os criterios de cualificación variarán respecto ao desenvolvemento do curso e serán: 80% unha proba escrita que se fará en xuño e

20% as tarefas que deberán ir entregando nos prazos establecidos.

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

A proba abarcará a maioría dos mínimos exixibles para a avaliación positiva neste módulo. O peso desta proba será do 100%.

Para a superación do módulo o/a alumno/a deberá obter unha cualificación igual ou superior a 5 puntos.

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

A avaliación da programación realizarase do seguinte xeito:

   Mensualmente farase un seguimento da programación  valorando os obxectivos acadados, a correcta secuenciación e temporalización do

módulo, realizando, sempre que sexa necesario e se estime oportuno, as medidas correctoras precisas. Sempre se terá en conta as características

e dificultades do alumnado e  do grupo en conxunto.

   Ao rematar cada avaliación farase un análise dos resultados acadados polo grupo e se fose preciso revisaranse e modificaranse aspectos da

programación que se crea que poden mellorar ditos resultados.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Procederase á realización dunha avaliación inicial co fin de detectar o nivel do alumnado en función das súas capacidades, actitudes e

coñecementos. A información obtida permitiranos adaptar os novos contidos, os materiais e as actividades á realidade do noso alumnado.
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Aqueles alumnos con dificultades de aprendizaxe, prestaráselle especial atención, non só contemplando o aspecto individual senón tamén o tipo

de ensinanza que se lles proporciona.

En canto as medidas concretas a adoptar, optaremos pola modificación de determinados aspectos metololóxicos. Mediante unha avaliación inicial

detectaremos os aspectos, carencias ou dificultades para as que se adoptarán medidas de reforzo axeitadas, entre as que se atoparán:

   Atención mais personalizada por parte do profesor.

   Tarefas complementarias de reforzo.

   Tarefas de consolidación unha vez acadados os contidos.

   Medidas orientadoras e titoriais individualizadas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Contribuíndo á educación en valores, valoraranse os seguintes aspectos :

 Asistencia e puntualidade

 Puntualidade na entrega dos traballos e tarefas encomendadas.

 Orde e limpeza nos traballos realizados.

 Participación activa do alumno, aportando ideas e criterios.

 Interese, curiosidade, investigación, observación, etc.., para abordar materias descoñecidas polo alumnado.

 Compañeirismo e respeto polos compañeiros e polo profesor.

 Capacidade de aceptación e integración en diferentes grupos de traballo.

 Responsabilidade, tolerancia e respeto polo medio ambiente.

 Respeto pola seguridade e saúde no traballo.

 Respeto polo medio ambiente.

 Coidado dos materiais entregados e responsabilizarse dos mesmos.

Así mesmo, tratarase de seleccionar actividades e materiais que contribúan á educación en valores.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Non se levará a cabo ningunha actividade deste tipo.

10.Outros apartados
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10.1) Adaptación á docencia non presencial e semipresencial

Contidos: Os contidos estarán a disposición do alumnado na aula virtual

Tarefas: As tarefas poderán entregarse de forma dixital

Metodoloxía e organización: A aula virtual incluirá contidos, tarefas, recursos. No caso de docencia semi e non presencial a mensaxería e os foros

serán as ferramentas de comunicación habituais tamén as videoconferencias a través do Cisco Webex.

Criterios de cualificación: os descritos no apartado correspondente (punto 5)
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