
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADENDA PARA A ADAPTACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA NO 3º 

TRIMESTRE DO CURSO 2019/2020 

 

CPI Plurilingüe O Cruce (Cerceda) 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA 

   

 



 

Física e química   ADENDA PD - maio 2020 

 
 

En cumprimento das 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, redáctase a presente             

adenda á programación didáctica do departamento de física e química do CPI Plurilingüe O Cruce, recollendo:  

 

Para cada nivel e materia: 

 

● Canles de comunicación entre profesorado, coas familias e co alumnado. 

 

● Ferramentas e plataformas empregadas. 

 

● Concreción de estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles con pesos porcentuais                

recalculados. (Tachados, os estándares que dificilmente se poderán traballar sen actividade lectiva            

presencial; resaltados en negriña, os estándares considerados imprescindibles que se traballarán e            

avaliarán online e en texto normal, estándares non considerados imprescindibles que se traballarán             

ou non dependendo do ritmo de desenvolvemento das actividades de ensino-aprendizaxe). Para os             

procedementos e instrumentos de avaliación empregaranse as seguintes abreviaturas: 

- Procedementos de avaliación: OD (Observación directa), DF (Debates no foro) e TDI            

(Tareafas dixitais individuais). 

- Instrumentos de avaliación: RA (Rexistro anecdótico) LC (Lista de control) e RE (Rúbricas dos              

estándares de aprendizaxe). 

 

Para o conxunto das materias: 

 

● Metodoloxía e actividades. 
 

● Criterios sobre a avaliación e cualificación. 

 

● Procedemento para o cálculo da cualificación final. 
 

A adenda será quedará publicada, xunto coa programación didáctica, na páxina web do centro. O               

alumnado será informado da publicación e contará cunha copia, dispoñible para consulta e descarga, da               

mesma no espazo da materia en E-Dixgal ou na aula virtual do centro según corresponda. 
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ADENDA PARA A ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA NO 3º TRIMESTRE DO CURSO 

2019/2020 

 

DEPARTAMENTO  Física e química  MATERIA  Física e química 

DOCENTE  Raquel Veira Díaz  ETAPA Y NIVEL  2º ESO 

 

 

Canles de 

comunicación 

Correo 

electrónico  

Teléfono  Mensaxería 

instantánea 

Videoconferencia  Foros  en 

E-Dixgal 

Foro na aula 

virtual do 

centro 

A través 

da titora 

ou titor 

co alumnado  x   x x   

coas familias  x x     x 

entre profesorado  x x x x    

 

 

Ferramentas 

e 

plataformas 

E-Dixgal Aula 

virtual do 

centro 

CISCO 

Webex 

Zoom Google Youtub

e 

Instagram Wordpress aulaPlaneta  Outras 

x   x x  x  x x 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMPETENCIAS 

CLAVE 

PESO 

RECALCULADO (%) 

PROCEDEMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

UD. 7 “A Enerxía” (45%) 

FQB1..2.1. Relaciona a investigación 

científica con algunha aplicación 

tecnolóxica sinxela na vida cotiá.  

CMCCT 

CCEC 

-   

FQB1.3.1. Establece relacións entre 

magnitudes e unidades utilizando, 

preferentemente, o Sistema Internacional 

de Unidades para expresar os resultados.  

CMCCT -   

FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e 

respecta o traballo individual e en 

equipo.  

CSC 

CAA 

CSIEE 

55,4% OD, DF, TDI RA, LC, RE 

FQB5.1.1. Argumenta que a enerxía 

pode transferirse, almacenarse ou 

CMCCT 22,3% TDI RE 
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disiparse, pero non crearse nin 

destruírse, utilizando exemplos. 

FQB5.1.2. Recoñece e define a enerxía 

como unha magnitude e exprésaa na 

unidade correspondente do Sistema 

Internacional. 

CMCCT -   

FQB5.2.1.Relaciona o concepto de 

enerxía coa capacidade de producir 

cambios, e identifica os tipos de enerxía 

que se poñen de manifesto en situacións 

cotiás, explicando as transformacóns 

dunhas formas noutras. 

CMCCT -   

FQB5.5.1 Recoñece, describe e 

compara as fontes renovables e non 

renovables de enerxía, analizando con 

sentido crítico o seu impacto 

ambiental. 

CMCCT 

CCL 

CSC 

22,3% TDI RE 

UD. 8 “Calor e temperatura” (55%) 

FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, 

hipóteses para explicar fenómenos 

cotiáns, utilizando teorías e modelos 

científicos sinxelos.  

CMCCT 

CCL 

CAA 

-   

FQB1.1.2. Rexistra observacións e datos 

de maneira organizada e rigorosa, e 

comunícaos oralmente e por escrito 

utilizando esquemas, gráficos e táboas. 

CMCCT 

CCL 

-   

FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de 

magnitudes físicas da vida cotiá 

empregando o material e os instrumentos 

apropiados, e expresa os resultados 

correctamente no Sistema Internacional 

de Unidades.  

CMCCT 

CSIEE 

-   

FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e 

respecta o traballo individual e en 

equipo. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

53,2% OD, DF, TDI RA, LC, RE 

FQB5.3.1. Explica o concepto de 

temperatura en termos do modelo 

cinético-moclecular, e diferencia entre, 

temperatura, enerxía e calor. 

CMCCT 20,0% TDI RE 
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FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha 

escala absoluta de temperatura e 

relaciona as escalas celsius e kelvin. 

CMCCT 13,4% TDI RE 

FQB5.3.3. Identifica os mecanismos de 

transferencia de enerxía recoñecéndoos 

en situacións cotiás e fenómenos 

atmosféricos, e xustifica a selección de 

materiais para edificios e no deseño de 

sistemas de quecemento. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

-   

FQB5.4.1. Explica o fenómeno da 

dilatacion a partir dalgunha das súas 

aplicacións como os termómetros de 

líquido, xuntas de dilatación en 

estruturas, etc. 

CMCCT 13,4% TDI RE 

FQB5.4.2. Explica a escala Celsius 

establecendo os puntos fixos dun 

termómetro baseado na dilatación dun 

líquido volátil. 

CMCCT -   

FQB5.4.3. Interpreta cualitativamente 

fenómenos cotiáns e experiencias nos 

que se poña de manifesto o equilibrio 

térmico asociándoo coa igualación de 

temperaturas. 

CMCCT -   
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DEPARTAMENTO  Física e química  MATERIA  Física e química 

DOCENTE  Raquel Veira Díaz  ETAPA Y NIVEL  3º ESO 

 

 

Canles de 

comunicación 

Correo 

electrónico  

Teléfono  Mensaxería 

instantánea 

Videoconferencia  Foros  en 

E-Dixgal 

Foro na aula 

virtual do 

centro 

A través 

da titora 

ou titor 

co alumnado  x   x  x  

coas familias  x      x 

entre profesorado  x x x x    

 

 

Ferramentas 

e plataformas 

E-Dixgal Aula 

virtual do 

centro 

CISCO 

Webex 

Zoom Google Youtube Instagram Wordpress aulaPlaneta  Outras 

 x x  x x x   x 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMPETENCIAS 

CLAVE 

PESO 

RECALCULADO (%) 

PROCEDEMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

UD 3. “Electricidade e magnetismo” (100%) 

FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar 

fenómenos cotiáns utilizando teorías e 

modelos científicos.  

CMCCT 

CAA 

-   

FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e 

resultados de maneira organizada e 

rigorosa, e comunícaos oralmente e por 

escrito, utilizando esquemas, gráficos, 

táboas e expresións matemáticas.  

CCL 

CMCCT 

-   

FQB1.2.1. Relaciona a investigación 

científica coas aplicacións tecnolóxicas na 

vida cotiá. 

CAA 

CCEC 

CMCCT 

-   

FQB1.3.1. Establece relacións entre 

magnitudes e unidades, utilizando 

preferentemente o Sistema Internacional de 

Unidades e a notación científica para 

CMCCT -   
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expresar os resultados correctamente. 

FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de 

magnitudes físicas da vida cotiá 

empregando o material e instrumentos 

apropiados, e expresa os resultados 

correctamente no Sistema Internacional de 

Unidades.  

CMCCT 

CAA 

-   

FQB1.4.1. Identifica material e instrumentos 

básicos de laboratorio e coñece a súa 

forma de utilización para a realización de 

experiencias, respectando as normas de 

seguridade e identificando actitudes e 

medidas de actuación preventivas.  

CMCCT -   

FQB1.5.1. Selecciona, comprende e 

interpreta información salientable nun texto 

de divulgación científica, e transmite as 

conclusións obtidas utilizando a linguaxe 

oral e escrita con propiedade.  

CMCCT 

CCL 

CAA 

-   

FQB1.5.2. Identifica as principais 

características ligadas á fiabilidade e á 

obxectividade do fluxo de información 

existente en internet e noutros medios 

dixitais.  

CD 

CSC 

-   

FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de 

investigación sobre algún tema obxecto de 

estudo aplicando o método científico, e 

utilizando as TIC para a procura e a 

selección de información e presentación de 

conclusións.  

CMCCT 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

-   

FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e 

respecta o traballo individual e en 

equipo.  

CSIEE 

CSC 

12,1% OD, DF, TDI RA, LC, RE 

FQB4.1.1. Explica a relación entre as 

cargas eléctricas e a constitución da 

materia, e asocia a carga eléctrica dos 

corpos cun exceso ou defecto de 

electróns.  

CMCCT 5,1% TDI RE 

FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a 

forza eléctrica que existe entre dous 

corpos coa súa carga e a distancia que 

CMCCT 

CCEC 

6,5% TDI RE 
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os separa, e establece analoxías e 

diferenzas entre as forzas gravitatoria e 

eléctrica.  

FQB4.2.1. Xustifica razoadamente 

situacións cotiás nas que se poñan de 

manifesto fenómenos relacionados coa 

electricidade estática.  

CMCCT -   

FQB4.3.1. Recoñece fenómenos 

magnéticos identificando o imán como fonte 

natural do magnetismo, e describe a súa 

acción sobre distintos tipos de substancias 

magnéticas.  

CMCCT -   

FQB4.3.2. Constrúe un compás 

elemental para localizar o norte 

empregando o campo magnético 

terrestre, e describe o procedemento 

seguido para facelo.  

CMCCT 

CSIEE 

-   

FQB4.4.1. Comproba e establece a 

relación entre o paso de corrente 

eléctrica e o magnetismo, construíndo 

un electroimán.  

CMCCT 

 

-   

FQB4.4.2. Reproduce os experimentos 

de Oersted e de Faraday no laboratorio 

ou mediante simuladores virtuais, 

deducindo que a electricidade e o 

magnetismo son dúas manifestacións 

dun mesmo fenómeno.  

CMCCT 

CD 

6,5% TDI RE 

FQB4.5.1. Realiza un informe, 

empregando as TIC, a partir de 

observacións ou busca guiada de 

información que relacione as forzas que 

aparecen na natureza e os fenómenos 

asociados a elas.  

CMCCT 

CCL 

CD 

CSIEE 

29,6% TDI RE 

FQB5.1.1. Compara as principais fontes de 

enerxía de consumo humano a partir da 

distribución xeográfica dos seus recursos e 

os efectos ambientais.  

CMCCT 

CSC 

-   

FQB5.1.2. Analiza o predominio das fontes 

de enerxía convencionais frontes ás 

alternativas, e argumenta os motivos polos 

CMCCT 

CCL 

-   
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que estas últimas aínda non están 

suficientemente explotadas.  

FQB5.2.1. Interpreta datos comparativos 

sobre a evolución do consumo de enerxía 

mundial, e propón medidas que poidan 

contribuír ao aforro individual e colectivo. 

 

CMCCT 

CSIEE 

-   

FQB5.3.1. Explica a corrente eléctrica 

como cargas en movemento a través 

dun condutor. 

CMCCT 5,1% TDI RE 

FQB5.3.2. Comprende o significado das 

magnitudes eléctricas de intensidade de 

corrente, diferenza de potencial e 

resistencia, e relaciónaas entre si 

empregando a lei de Ohm.  

CMCCT 6,5% TDI RE 

FQB5.3.3. Distingue entre condutores e 

illantes, e recoñece os principais 

materiais usados como tales.  

CMCCT 5,1% TDI RE 

FQB5.4.1. Describe o fundamento dunha 

máquina eléctrica na que a electricidade se 

transforma en movemento, luz, son, calor, 

etc., mediante exemplos da vida cotiá, e 

identifica os seus elementos principais.  

CMCCT -   

FQB5.4.2. Constrúe circuítos eléctricos con 

diferentes tipos de conexións entre os seus 

elementos, deducindo de forma 

experimental as consecuencias da conexión 

de xeradores e receptores en serie ou en 

paralelo.  

CAA 

CMCCT 

-   

FQB5.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos 

sinxelos para calcular unha das 

magnitudes involucradas a partir das 

outras dúas, e expresa o resultado en 

unidades do Sistema Internacional.  

CMCCT 11,9% TDI RE 

FQB5.4.4. Utiliza aplicacións virtuais 

interactivas para simular circuítos e 

medir as magnitudes eléctricas.  

CD 

CMCCT 

5,1% TDI RE 

FQB5.5.1. Asocia os elementos principais 

que forman a instalación eléctrica típica 

CMCCT -   
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dunha vivenda cos compoñentes básicos 

dun circuíto eléctrico. 

FQB5.5.2. Comprende o significado dos 

símbolos e das abreviaturas que aparecen 

nas etiquetas de dispositivos eléctricos. 

CMCCT -   

FQB5.5.3. Identifica e representa os 

compoñentes máis habituais nun 

circuíto eléctrico (condutores, 

xeradores, receptores e elementos de 

control) e describe a súa correspondente 

función.  

CMCCT 6,5% TDI RE 

FQB5.5.4. Recoñece os compoñentes 

electrónicos básicos e describe as súas 

aplicacións prácticas e a repercusión da 

miniaturización do microchip no tamaño e 

no prezo dos dispositivos. 

CMCCT -   

FQB5.6.1. Describe o proceso polo que 

distintas fontes de enerxía se transforman 

en enerxía eléctrica nas centrais eléctricas, 

así como os métodos de transporte e 

almacenaxe desta. 

CMCCT -   
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DEPARTAMENTO  Física e química  MATERIA  Física e química 

DOCENTE  Raquel Veira Díaz  ETAPA Y NIVEL  4º ESO 

 

 

Canles de 

comunicación 

Correo 

electrónico  

Teléfono  Mensaxería 

instantánea 

Videoconferencia  Foros  en 

E-Dixgal 

Foro na aula 

virtual do 

centro 

A través da

titora ou 

titor 

co alumnado  x   x  x  

coas familias  x x     x 

entre profesorado  x x x x    

 

 

Ferramentas 

e plataformas

E-Dixgal Aula 

virtual do 

centro 

CISCO 

Webex 

Zoom Google Youtube Instagram Wordpress aulaPlaneta  Outras 

 x  x x  x   x 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMPETENCIAS 

CLAVE 

PESO RECALCULADO 

(%) 

PROCEDEMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

UD. 9 “Fluidos” (35%) 

FQB1.5.1. Calcula e interpreta o 

erro absoluto e o erro relativo 

dunha medida coñecido o valor 

real.  

CMCCT -   

FQB4.12.1. Interpreta 

fenómenos e aplicacións 

prácticas nas que se pon de 

manifesto a relación entre a 

superficie de aplicación dunha 

forza e o efecto resultante. 

CMCCT -   

FQB4.12.2. Calcula a presión 

exercida polo peso dun 

obxecto regular en distintas 

situacións nas que varía a 

superficie en que se apoia; 

compara os resultados e 

CMCCT 12,0% TDI RE 
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extrae conclusións. 

FQB4.13.1. Xustifica 

razoadamente fenómenos en 

que se poña de manifesto a 

relación entre a presión e a 

profundidade no seo da 

hidrosfera e a atmosfera. 

CMCCT -   

FQB4.13.2. Explica o 

abastecemento de auga 

potable, o deseño dunha presa 

e as aplicacións do sifón, 

utilizando o principio 

fundamental da hidrostática.  

CMCCT -   

FQB4.13.3. Resolve 

problemas relacionados coa 

presión no interior dun fluído 

aplicando o principio 

fundamental da hidrostática.  

CMCCT 20,0% TDI RE 

FQB4.13.4. Analiza 

aplicacións prácticas 

baseadas no principio de 

Pascal, como a prensa 

hidráulica, o elevador, ou a 

dirección e os freos 

hidráulicos, aplicando a 

expresión matemática deste 

principio á resolución de 

problemas en contextos 

prácticos.  

CMCCT 20,0% TDI RE 

FQB4.13.5. Predí a maior ou 

menor flotabilidade de 

obxectos utilizando a 

expresión matemática do 

principio de Arquímedes, e 

verifícaa experimentalmen te 

nalgún caso.  

CMCCT 12,0% TDI RE 

FQB4.14.1. Comproba 

experimentalmen te ou 

utilizando aplicacións virtuais 

interactivas a relación entre 

presión hidrostática e 

CMCCT 

CD 

12,0% TDI RE 
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profundidade en fenómenos 

como o paradoxo 

hidrostático, o tonel de 

Arquímedes e o principio dos 

vasos comunicantes. 

FQB4.14.2. Interpreta o papel 

da presión atmosférica en 

experiencias como o 

experimento de Torricelli, os 

hemisferios de Magdeburgo, 

recipientes invertidos onde 

non se derrama o contido, 

etc., inferindo o seu elevado 

valor. 

CCEC 

CMCCT 

12,0% TDI RE 

FQB4.14.3. Describe o 

funcionamento básico de 

barómetros e manómetros, e 

xustifica a súa utilidade en 

diversas aplicacións 

prácticas.  

CMCCT 12,0% DF, TDI LC, RE 

FQB4.15.1. Relaciona os 

fenómenos atmosféricos do 

vento e a formación de frontes 

coa diferenza de presións 

atmosféricas entre distintas 

zonas.  

CMCCT -   

FQB4.15.2. Interpreta os mapas 

de isóbaras que se amosan no 

prognóstico do tempo, indicando 

o significado da simboloxía e os 

datos que aparecen nestes.  

CMCCT -   

UD. 10 “Fundamentos de enerxía” (30%) 

FQB1.4.1. Comproba a 

homoxeneidade dunha fórmula 

aplicando a ecuación de 

dimensións aos dous membros.  

CMCCT -   

FQB1.7.1. Representa 

graficamente os resultados 

obtidos da medida de dúas 

magnitudes relacionadas 

CMCCT -   
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inferindo, de ser o caso, se se 

trata dunha relación lineal, 

cuadrática ou de 

proporcionalidad e inversa, e 

deducindo a fórmula. 

FQB1.8.1. Elabora e defende un 

proxecto de investigación sobre 

un tema de interese científico, 

empregando as TIC. 

CMCCT       CSIEE 

CCL             CSC 

CD               CCEC 

CAA 

-   

FQB1.9.2. Realiza de xeito 

cooperativo ou colaborativo 

algunhas tarefas propias da 

investigación científica utilizando 

as TIC.  

CMCCT       CSIEE 

CCL             CSC 

CD               CCEC 

CAA 

-   

FQB5.1.1. Resolve problemas 

de transformacións entre 

enerxía cinética e potencial 

gravitatoria, aplicando o 

principio de conservación da 

enerxía mecánica.  

CMCCT 17,8% TDI RE 

FQB5.1.2. Determina a enerxía 

disipada en forma de calor en 

situacións onde diminúe a 

enerxía mecánica.  

CMCCT 10,3% TDI RE 

FQB5.2.1. Identifica a calor e o 

traballo como formas de 

intercambio de enerxía, 

distinguindo as acepcións 

coloquiais destes termos do 

seu significado científico.  

CMCCT 10,3% DF, TDI LC, RE 

FQB5.2.2. Recoñece en que 

condicións un sistema 

intercambia enerxía en forma 

de calor ou en forma de 

traballo.  

CMCCT 10,3% TDI RE 

FQB5.3.1. Acha o traballo e a 

potencia asociados a unha 

forza, incluíndo situacións en 

que a forza forma un ángulo 

distinto de cero co 

CMCCT 51,3% TDI RE 
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desprazamento, e expresa o 

resultado nas unidades do 

Sistema Internacional ou 

noutras de uso común, como 

a caloría, o kWh e o CV. 

UD. 11 “A calor” (35%) 

FQB1.9.1. Realiza de xeito 

cooperativo ou colaborativo 

algunhas tarefas propias da 

investigación científica: procura 

de información, prácticas de 

laboratorio ou pequenos 

proxectos de investigación.  

CMCCT       CSIEE 

CCL             CSC 

CD               CCEC 

CAA 

-   

FQB5.4.1. Describe as 

transformacións que 

experimenta un corpo ao 

gañar ou perder enerxía, 

determina a calor necesaria 

para que se produza unha 

variación de temperatura dada 

e para un cambio de estado, e 

representa graficamente estas 

transformacións.  

CMCCT 16,2% TDI RE 

FQB5.4.2. Calcula a enerxía 

transferida entre corpos a 

distinta temperatura e o valor 

da temperatura final aplicando 

o concepto de equilibrio 

térmico. 

CMCCT 16,2% TDI RE 

FQB5.4.3. Relaciona a variación 

da lonxitude dun obxecto coa 

variación da súa temperatura 

utilizando o coeficiente de 

dilatación lineal correspondente.  

CMCCT -   

FQB5.4.4. Determina 

experimentalmen te calores 

específicas e calores latentes 

de substancias mediante un 

calorímetro, realizando os 

cálculos necesarios a partir 

dos datos empíricos obtidos. 

CMCCT 

CAA 

-   
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FQB5.5.1. Explica ou 

interpreta, mediante 

ilustracións ou a partir delas, 

o fundamento do 

funcionamento do motor de 

explosión.  

CMCCT 9,7% DF, TDI LC, RE 

FQB5.5.2. Realiza un traballo 

sobre a importancia histórica 

do motor de explosión e 

preséntao empregando as 

TIC.  

CMCCT       CAA 

CCL             CSC 

CD               CCEC 

48,2% TDI RE 

FQB5.6.1. Utiliza o concepto da 

degradación da enerxía para 

relacionar a enerxía absorbida e 

o traballo realizado por unha 

máquina térmica.  

CMCCT -   

FQB5.6.2. Emprega 

simulacións virtuais 

interactivas para determinar a 

degradación da enerxía en 

diferentes máquinas, e expón 

os resultados empregando as 

TIC.  

CMCCT 

CD 

CCL 

9,7% TDI RE 
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DEPARTAMENTO  Física e química  MATERIA  Ciencias aplicadas á 

actividade profesional 

DOCENTE  Raquel Veira Díaz  ETAPA Y NIVEL  4º ESO 

 

 

Canles de 

comunicación 

Correo 

electrónico  

Teléfono  Mensaxería 

instantánea 

Videoconferencia  Foros  en 

E-Dixgal 

Foro na aula 

virtual do 

centro 

A través 

da titora 

ou titor 

co alumnado  x   x  x  

coas familias  x      x 

entre profesorado  x x x x    

 

 

Ferramentas 

e 

plataformas 

E-Dixgal Aula 

virtual do 

centro 

CISCO 

Webex 

Zoom Google Youtube Instagram Wordpress aulaPlaneta  Outras 

 x  x x  x x  x 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMPETENCIAS 

CLAVE 

PESO 

RECALCULADO (%) 

PROCEDEMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

UD. 3 “Proxecto de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i)” (100%) 

CAAB3.1.1. Relaciona os conceptos 

de investigación, desenvolvemento e 

innovación. Contrasta as tres etapas 

do ciclo I+D+i. 

CSIEE 

CSC 

5,3% OD, DF, TDI RA, LC, RE 

CAAB3.2.1. Recoñece tipos de 

innovación de produtos baseada na 

utilización de novos materiais, novas 

tecnoloxías, etc., que xorden para dar 

resposta a novas necesidades da 

sociedade.  

CSIEE 

CSC 

 

5,3% OD, DF, TDI RA, LC, RE 

CAAB3.2.2. Enumera os organismos e 

as administracións que fomentan a I+D+i 

a nivel estatal e autonómico. 

CSIEE 

CSC 

-   

CAAB3.3.1. Precisa, analiza e  CSIEE 

CSC 

5,3% OD, DF, TDI RA, LC, RE 
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argumenta como a innovación é ou 

pode ser un factor de recuperación 

económica dun país. 

CCL 

CAAB3.3.2. Enumera algunhas liñas de 

I+D+i actuais para as industrias 

químicas, farmacéuticas, alimentarias e 

enerxéticas.  

CSIEE -   

CAAB3.4.1. Recoñece a importancia 

das tecnoloxías da información e da 

comunicación no ciclo de 

investigación e desenvolvemento. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CD 

5,3% OD, DF, TDI RA, LC, RE 

CAAB4.1.1. Integra e aplica as 

destrezas propias dos métodos da 

ciencia. 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

14,3% OD, DF, TDI RA, LC, RE 

CAAB4.2.1. Utiliza argumentos que 

xustifiquen as hipóteses que propón. 

CAA 

CCL 

CMCCT 

14,3% OD, DF, TDI RA, LC, RE 

CAAB4.3.1. Utiliza fontes de 

información apoiándose nas 

tecnoloxías da información e da 

comunicación, para a elaboración e a 

presentación das súas 

investigacións. 

CAA 

CCL 

CMCCT 

CD 

14,3% OD, DF, TDI RA, LC, RE 

CAAB4.4.1. Participa, valora e 

respecta o traballo individual e en 

grupo. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

35,9% OD, DF, TDI RA, LC, RE 

CAAB4.5.1. Deseña pequenos traballos 

de investigación sobre un tema de 

interese científico-tecnolóxico ou relativo 

a animais e/ou plantas, os ecosistemas 

do seu contorno ou a alimentación e a 

nutrición humanas,  para a súa 

presentación e defensa na aula.  

CCL 

CSIEE 

CD 

CMCCT 

-   

CAAB4.5.2. Expresa con precisión e 

coherencia as conclusións das súas 

investigacións, tanto verbalmente como 

por escrito. 

CCL -   
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METODOLOXÍA E ACTIVIDADES 

Partindo do feito de que o alumnado da materia conta cos medios dixitais axeitados para seguir o 

desenvolvemento das actividades de ensino-aprendizaxe online e que unha ampla maioría do alumnado acadou 

un bo nivel de desenvolvemento dos estándares de aprendizaxe dos dous primeiros trimestres en promedio, 

neste terceiro trimestre, en xeral, as actividades lectivas online centraranse nos estándares de aprendizaxe 

imprescindibles dos últimos bloques, de cada materia e nivel, destacados nesta adenda da programación 

didáctica. 

 

Con cada grupo haberá cada semana unha sesión de videoconferencia, de entre 30 e 50 min, para a 

planificación das tarefas semanais, explicacións de aspectos dos contidos e das actividades  propostas que así o 

requiran e resolución de dúbidas. 

 

Co ánimo de adaptarse á diversidade do alumado nesta nova situación, nas aulas virtuais os contidos 

presentaranse por distintas vías: presentacións interactivas, vídeos, laboratorios virtuais, simulacións, 

infografías, ligazóns a apps e museos virtuais, documentos de texto con resumo do máis saientable, mapas 

conceptuais, etc. 

 

Tamén as tarefas propostas serán diversas e de distinto grao de dificultade, para tratar de garantir que se 

adapten ás necesidades e intereses de todo o alumnado: fichas de actividades numéricas, preguntas cortas, 

verdadeiro e falso, exercicios de relacionar, pequenos traballos de investigación, debates a través dos foros, tests 

autocorrixibles e experimentos caseiros para gravar ou fotografíar, etc. 

 

Todos os materaisi de elaboración propia seguirán, na medida do posible, as pautas de elaboración dos 

protocolos para alumnado necesidades específicas de apoio educativo tales como TDAH ou dislexia e 

tratarase de que tamén as cumplan boa parte dos materiais seleccionados na rede creados por terceiros. 

 

Manterase co alumnado comunicación permanente a través dos foros das aulas virtuais e/ou do correo 

electrónico, para o seguemento do desenvolvemento das tarefas, para a resolución de dúbidas sinxelas que non 

requiran de explicación verbal e física en clase virtual e para escoitar suxerencias de alumnas e alumnos en 

relación coa proposta de actividades de ensino-aprendizaxe, tratando de fomentar en todo caso a súa 

participación activa. 
 

Se excepcionalmente algunha alumna ou alumno tivese dificultades para traballar online, proporcionaránselle 

fichas de traballo e exposicións dos contidos que esteamos a traballar na aula virtual, en formato impreso a 

través do traballo coordinado do equipo directivo do centro e persoal do concello de Cerceda. 

 

Ao alumnado que ten pendente a recuperación das dúas primeiras avaliacións, ou dunha delas pero con 

imposibilidade de que a media aritmética lle dea aprobado, proporcionaránselle tarefas de reforzo e repaso dos 

estándares de aprendizaxe con máis peso das mesmas e ofreceráselle a posibilidade de videoconferencia online 

para resolución de dúbidas en grupo reducido ou individual, para darlle a opción de mellorar o desenvolvemento 

das competencias clave e de acadar os obxectivos asociados a unha avaliación en positivo na materia. 
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CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

Cualificación de cada unidade didáctica da terceira avaliación:  para estes efectos, empregaranse os pesos 

porcentuais, recalculados e publicados nesta adenda, para cada un dos estándares de aprendizaxe 

considerados imprescindibles, de maneira que a suma dos mesmos sexa de 100 puntos, seguindo o 

procedemento indicado na programación didática.  

 

Para obter a cualificación global na UD, a porcentaxe asignada a cada estándar de aprendizaxe imprescindible 

multiplicarase por 1, por 0.75, por 0.5, por 0.25 ou por 0, segundo o alumno ou alumna acade no mesmo o Nivel 

4, o Nivel 3, o Nivel 2 (o mínimo necesario para superar a materia), o Nivel 1 (da rúbrica de estándares de 

aprendizaxe recollida na programación didáctica) ou ben non realice ou non presente as tarefas encomendadas 

ou as actividades correspondentes, respectivamente, agás para o caso dun estándar con só dous posibles niveis, 

en cuxo caso multiplicarase por 1 o nivel superior, por 0.25 o nivel inferior e por 0 no caso de que non se realice a 

tarefa. A suma de todos os valores correspondentes así obtidos dá como resultado un número que indica 

globalmente o grao de adquisición dos estándares de aprendizaxe imprescindibles desa UD en porcentaxe (entre 

0 e 100). A nota numérica correspondente a esa UD será a que resulte de normalizar a unha escala de 0 a 10 

puntos a porcentaxe así obtida, arredondada ao enteiro máis próximo. 

 

Cualificación da terceira avaliación:  a nota da avaliación será a  media ponderada das notas das unidades 

didácticas impartidas  na mesma. O peso porcentual de cada unidade no trimestre está detallado na táboa de 

concreción dos estándares da programación didáctica xunto co título da mesma, o trimestre no que se imparte e 

o número de sesións no que estaá previsto que se desenvolva e recóllese tamén nesta adenda, xunto a o título 

da unidade didáctica na táboa de concreción de estándares de aprendizaxe e competencias. 

Grao de adquisición das competencias clave:  o grao de adquisición global de cada competencia clave na 

materia virá dado, como está previsto na programación didáctica, pola  relación entre a puntuación do alumno 

ou alumna correspondente aos estándares (traballados, avaliados e tidos en conta na nota final) 

relacionados con esa competencia, no perfil competencial, e a puntuación máxima posible nesa 

competencia clave (suma dos pesos asignados a eses estándares na programación didáctica), expresada en 

porcentaxe.  

É dicir, obterase dividindo a suma das puntuacións do alumno nos estándares desa competencia (o peso 

do estándar multiplicado por 1, 0.75, 0.5, 0.25 ou 0, segundo o nivel acadado) entre a puntuación máxima 

posible, e multiplicando por 100. Para aqueles estándares que se traballan en diferentes unidades 

didácticas, poderá considerarse que o nivel acadado polo alumno ou alumna nos mesmos é a media 

aritmética do nivel que obtivo en cada unha das UD nas que está incluído ou o nivel acadado no momento 

final do curso, dependendo do que resulte máis axeitado, dadas as circunstancias, en cada caso.  

 

 

PROCEDEMENTO PARA O CÁLCULO DA CUALIFICACIÓN FINAL 

Cualificación global da materia : para obter a nota final da materia calcularanse: a media aritmética das 

notas das tres avaliacións e a media aritmética das notas das dúas primeiras avaliacións, sen ter en conta a 
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terceira. Elixirase, entre as dúas medias, a que resulte máis elevada e que, polo tanto, beneficie a cada 

alumna e alumno dando conta do seu esforzo e desempeño e non penalizando a falta de medios de ser o 

caso. A nota final do curso, para superar a materia, debe ser igual ou superior a 5 puntos sobre 10. 

 

Se excepcionalmente hai alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria de xuño, este terá 

a posibilidade de aprobala na proba extraordinaria do mes de setembro que se desenvolverá 

presencialmente ou online, dependendo do que permita a situación sanitaria cando chegue o momento, e 

na que se avaliarán unicamente estándares de aprendizaxe traballados nos dous primeiros trimestres 

do curso. 
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