
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

- Coñecer os procedementos para a medida do volume dun corpo. 
- Coñecer leis básicas que rexen a transmisión da corrente eléctrica e 

analizar fenómenos de natureza eléctrica. 
- Planificar e realizar sinxelas investigacións predicindo o 

comportamento dos corpos ante a electricidade seguindo os pasos 
do método científico e empregando programas de simulación. 

- Comprender o concepto e tipos de enerxía diferenciando as distintas 
fontes e valorando a súa orixe, características, a importancia de facer 
un uso responsable e asociando a enerxía ao emprendemento 
empresarial e ás actividades económicas. 

- Coñecer os compoñentes e os principios básicos que rexen máquinas 
e aparatos, diferenciando e enunciando exemplos de máquinas 
simples e compostas de uso frecuente. 

- Planificar, co deseño previo de esquemas, simuladores ou debuxos a 
construción de obxectos e aparatos cunha finalidade previa, 
utilizando fontes enerxéticas, operadores e materiais apropiados, 
realizando o traballo individual e en equipo, e proporcionando 
información sobre que estratexias se empregaron. 

- Realiza experiencias sinxelas e pequenas investigacións sobre a 
electricidade, o magnetismo e a súa utilización, presentando 
problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material 
necesario, realizando a montaxe, extraendo conclusións e 
comunicando resultados. 

- Recoñecer inventos, investigadores ou científicos que contribuíron a 
mellorar a calidade de vida das persoas e fixeron avanzar a 
humanidade (no fogar, na medicina, no transporte e nas 
comunicacións, no lecer...). 

- Empregar estratexias de busca e selección de información na rede. 

- Realiza a medida do volume dun corpo. 
- Coñece as leis básicas que rexen a transmisión da corrente eléctrica. 
- Observa, identifica e explica algúns efectos da electricidade. 
- Expón exemplos de materiais condutores e illantes, argumentando a súa 

exposición. 
- Planifica e realiza sinxelas experiencias e predí cambios no movemento, na 

forma ou no estado dos corpos por efecto das forzas ou das achegas de 
enerxía, comunicando o proceso seguido e o resultado obtido. 

- Realiza pequenos experimentos para estudar a atracción e repulsión de 
cargas eléctricas. 

- Emprego de programas de simulación científica para a predición de 
resultados. 

- Identifica e explica algunhas das principais características das enerxías 
renovables e non-renovables, identificando as diferentes fontes de enerxía 
e materias primas, e a orixe das que proveñen. 

- Identifica e explica os beneficios e riscos (esgotamento, chuvia ácida, 
radioactividade e efecto invernadoiro) relacionados coa utilización da 
enerxía, expoñendo posibles actuacións para un desenvolvemento 
sustentable. 

- Explica a importancia da explotación e o aproveitamento dos recursos de 
xeito sustentable e vincúlao á actividade económica. 

- Identifica diferentes tipos de máquinas e clasifícaas segundo o número de 
pezas, o xeito de accionalas e a acción que realizan.  

- Observa, identifica e describe algúns dos compoñentes das máquinas.  
- Observa e identifica algunha das aplicacións das máquinas e aparatos, e a 

súa utilidade para facilitar as actividades humanas.  
- Constrúe algunha estrutura sinxela que cumpra unha función ou condición 

para resolver un problema a partir de pezas moduladas.  
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- Observa e identifica os elementos dun circuíto eléctrico aplicándoos para 
construír un. 

- Observa e identifica as principais características dos imáns e relaciona a 
electricidade e o magnetismo. 

- Elabora un informe como técnica para o rexistro dun plan de traballo, 
comunicando de forma oral e escrita as conclusións. 

- coñece e explica algúns dos grandes descubrimentos e inventos da 
humanidade. 

- Valora e describe a influencia do desenvolvemento tecnolóxico nas 
condicións de vida e no traballo. 

- Coñece e explica algúns dos avances da ciencia: no fogar e na vida cotiá, na 
medicina, na cultura e no ocio, na arte, na música, no cine e no deporte, e 
nas tecnoloxías da información e da comunicación. 

- Efectúa buscas guiadas de información na rede. 
- Coñece e aplica estratexias de acceso e traballo na internet. 
- Utiliza algúns recursos ao seu alcance proporcionados polas tecnoloxías da 

información para comunicarse e colaborar. 
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:as tarefas entregadas polos alumnos a través da aula 
virtual, do correo electrónico e do whatsapp. 

 

Instrumentos: aula virtual do centro, correo electrónico e whatsapp. 

Cualificación final 

Nota media das avaliacións anteriores máis a valoración positiva das tarefas 
entregadas que foronpropostas a partir do 16 de marzo.  

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  
As actividades propostasforon de reforzo, ampliación, repaso e 
recuperación.  

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

En canto a metodoloxíapropostaaos alumnos que dispoñen de 
conectividade, levouse a cabo a través da aula virtual do centro, do 
correo electrónico e da aplicación de whatsapp, nas cales se correxiron 
as tarefaspropostas e seaplicou o temario.  
Por outra banda a metodoloxía que se levou a cabo cos alumnos que 
non dispoñen de conectividade foi elaborar unhas fichas fotocopiadas 
que lles foron enviadas por mensaxería, as cales serán devoltas cando 
as normas sanitarias o permitan. 

Materiais e recursos 
Ordenador, tablet, libro del alumno e material fotocopiado. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Mediante a páxina web do centro, a aula virtual, a aplicación de 
whatsapp e tamén a través de abalar (profesorado) e abalar móbil 
(familias). 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


