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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
B1.1. Recoñecer e identificar as
características do método científico.

Estándar de aprendizaxe
FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar
fenómenos cotiáns, utilizando teorías e modelos científicos
sinxelos.

1ª Avaliación

FQB1.1.2. Rexistra observacións e datos de maneira organizada e
rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito utilizando
esquemas, gráﬁcos e táboas.
B1.3. Aplicar os procedementos científicos
para determinar magnitudes.

FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades
utilizando, preferentemente, o Sistema Internacional de
Unidades para expresar os resultados.

1ª Avalaición

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.
B1.4. Recoñecer os materiais e os
instrumentos básicos presentes no
laboratorio de física e de química, e
coñecer e respectar as normas de
seguridade e de eliminación de residuos
para a protección ambiental.
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FQB1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes
utilizados na etiquetaxe de produtos químicos e instalacións,
interpretando o seu significado.
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FQB1.4.2. 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.
B1.5. Extraer de forma guiada a
información sobre temas científicos de
carácter divulgativo que aparece en
publicacións e medios de comunicación.

1ª Avaliación

FQB1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada información
relevante nun texto de divulgación científica, e transmite as
conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con
propiedade.

1ª Avaliación

FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo
individual e en equipo.
B2.1. Recoñecer as propiedades xerais e as
características específicas da materia, e
relacionalas coa súa natureza e as súas
aplicacións.

1ª Avaliación

FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades
características da materia, e utiliza estas últimas para a
caracterización de substancias.

1ª Avaliación

FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais do contorno co
uso que se fai deles.

1ª Avaliación

FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do volume e da
masa dun sólido, realiza as medidas correspondentes e calcula
a súa densidade.
B2.2. Xustificar as propiedades dos estados
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020
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FQB2.2.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en
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de agregación da materia e os seus
cambios de estado, a través do modelo
cinético-molecular.

distintos estados de agregación dependendo das condicións de
presión e temperatura en que se ache.

FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os
sólidos.

1ª Avaliación

FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á
interpretación de fenómenos cotiáns.
FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha
substancia os seus puntos de fusión e ebulición, e identifícaa
utilizando as táboas de datos necesarias.
B2.3. Establecer as relacións entre as
variables das que depende o estado
dun gas a partir de representacións
gráficas ou táboas de resultados obtidas
en experiencias de laboratorio ou
simulacións dixitais.
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1ª Avaliación

1ª Avaliación

FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en situacións
cotiás, en relación co modelo cinético-molecular.
1ª Avaliación

FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e experiencias
que relacionan a presión, o volume e a temperatura dun gas,
utilizando o modelo cinético-molecular e as leis dos gases.
B2.4. Identificar sistemas materiais como
substancias puras ou mesturas, e

1ª Avaliación

1ª Avaliación

FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en
substancias puras e mesturas, e especifica neste último caso se
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valorar a importancia e as aplicacións
de mesturas de especial interese.

se trata de mesturas homoxéneas ou heteroxéneas.

1ª Avaliación

FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a
composición de mesturas homoxéneas de especial interese.

2ª Avaliación

FQB2.4.3. Determina a concentración e exprésaa en gramos/litro.

2ª Avaliación

B2.5. Propor métodos de separación dos
compoñentes dunha mestura.

FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as
propiedades características das substancias que as compoñen,
describe o material de laboratorio adecuado.

B3.1. Distinguir entre cambios físicos e
químicos mediante a realización de
experiencias sinxelas que poñan de
manifesto se se forman ou non novas
substancias.

FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da
vida cotiá en función de que haxa ou non formación de novas
substancias.

FQB3.1.2. Describe o procedemento de realización de
experimentos sinxelos nos que se poña de manifesto a
formación de novas substancias e recoñece que se trata de
cambios químicos.
B3.2. Caracterizar as reaccións químicas
como cambios dunhas substancias
noutras.

2ª Avaliación

2ª Avaliación

2ª Avaliación

FQB3.2.1. Identifica os reactivos e os produtos de reaccións
químicas sinxelas interpretando a representación esquemática
dunha reacción química.

2ª Avaliación

FQB3.3.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 11

CENTRO: CPI DO FEAL
CURSO:2 ESO
MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA

química coa súa contribución á mellora da calidade de vida das
persoas.

2ª Avaliación

B3.4. Valorar a importancia da industria
química na sociedade e a súa influencia
no ambiente.

FQB3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e
colectivo, para mitigar os problemas ambientais de
importancia global.

B4.1. Recoñecer o papel das forzas como
causa dos cambios no estado de
movemento e das deformacións.

FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, identifica as forzas que
interveñen e relaciónaas cos seus correspondentes efectos na
deformación ou na alteración do estado de movemento dun
corpo.

2ª Avaliación

FQB4.1.2. Establece a relación entre o alongamento producido
nun resorte e as forzas que produciron eses alongamentos, e
describe o material para empregar e o procedemento para a
súa comprobación experimental.

2ª Avaliación

2ª Avaliación

FQB4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu
correspondente efecto na deformación ou na alteración do
estado de movemento dun corpo.

2ª Avaliación

FQB4.1.4. Describe a utilidade do dinamómetro para medir a forza
elástica e rexistra os resultados en táboas e representacións
gráficas, expresando o resultado experimental en unidades do
Sistema Internacional.
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos para avaliar o terceiro trimestre.
Farase un seguimento do traballo realizado polo alumnado ao longo do
trimestre.
Avaliación

Instrumentos para avaliar o terceiro trimestre.
As probas escritas ás que fai referencia a programación didáctica como
instrumentos de avaliación serán tarefas ou probas para entregar na aula
virtual (plataforma Moodle) ao longo do terceiro trimestre . Deberán ser
entregados dentro dos prazos publicados na aula virtual de Física e
Química para poder ser avaliados.
1) A cualificación final do curso será o resultado da seguinte expresión:
Cualificación final do curso =(0,6 · nota primeiro trimestre + 0,4 · nota
segundo trimestre) + 0,15· (nota terceiro trimestre).
Nota do terceiro trimestre= (suma das notas das tarefas
requiridas)/número total de tarefas requiridas
 Faise constar que para obter a nota do segundo trimestre tívose en
conta como cualificación N1 indicada na programación didáctica a
nota do exame parcial correspondente feito antes da suspensión
das clases presenciais.

Cualificación final

 No terceiro trimestre o alumnado deberá entregar as tarefas
solicitadas dentro dos prazos establecidos (probas, test, …que se
lles propoñan).
 As tarefas requiridas durante o terceiro trimestre avaliaranse
atendendo aos seguintes parámetros:
 0 puntos: O/a alumno/a non entrega as tarefas ou probas
requiridas ou o desenvolvemento ou a calidade destas
resulta moi deficiente.
 5 puntos: O/a alumno/a non entrega todas as tarefas ou
probas requiridas dentro do prazo establecido ou o
desenvolvemento e a calidade destas é mellorable aínda
que non deficiente.
 10 puntos: O/a alumno/a entrega todas as tarefas
requiridas correctamente e dentro do prazo establecido.
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2) Considerarase a materia aprobada se a cualificación final do curso é 5
ou maior que 5.
3) O/a alumno/a cunha cualificación final do curso menor que 5 terá
dereito a unha proba de recuperación en xuño de cada trimestre
suspenso baseada nos estándares de aprendizaxe imprescindibles
indicados neste documento ( todos os estándares de aprendizaxe
teñen o mesmo valor porcentual). Os estándares correspondentes a
cada avaliación veñen indicados na táboa do punto 1.
A nota de cada trimestre a recuperar da expresión do apartado 1 da
cualificación final do curso será substituída pola nota obtida na súa
recuperación correspondente no caso de que esta última fora maior.
Considerarase a materia aprobada se a cualificación final do curso tras
o novo cálculo é igual ou maior que 5. Neste caso a nota ordinaria de
xuño será 5.
A proba de recuperación realizarase na aula virtual de Física e Química
a través da plataforma Moodle. A data e hora da proba será publicada
na aula virtual de Física e Química e comunicada tamén a través de
ABALAR con suficiente antelación.

Proba
extraordinaria de
setembro

Alumnado de
materia
pendente

O/a alumno/a que non supere a materia na avaliación ordinária terá
dereito a unha proba extraordinaria en setembro baseada nos
estándares de aprendizaxe imprescindibles indicados neste
documento. Considerarase a materia aprobada se a nota do exame é
igual ou maior que 5. A nota do boletín non poderá ser maior que 5.

Criterios de avaliación.
Non hai alumnado con materia pendente neste curso.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Realizaranse actividades de:
Reforzo. Repaso de contidos mínimos traballados ao longo do
curso.
Ampliación. Indicadas para aqueles alumnos que teñan as primeiras
avaliacións aprobadas e teñan interese en desenvolver contidos a
maiores.
Recuperacións. Proporanse probas de recuperación en xuño para
aqueles alumnos que non acaden un 5 na cualificación final.
As actividades serán variadas facendo uso de boletíns de exercicios,
vídeos colgados na rede ou elaborados polo departamento para
axeitarse á situación excepcional na que se atopa o alumnado, test,
actividades interactivas, …

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Alumnado con conectividade.
O alumnado dispón dunha aula virtual onde o profesor subirá
semanalmente as actividades e tarefas requiridas ou a realizar. A
través do foro ou por mensaxe directa comunicará todo a información
que considere relevante para este.
Para calquera aclaración ou dúbida, o alumnado poderá poñerse en
contacto co profesor a través de todas as canles que se poñen á súa
disposición na aula virtual ou por correo electrónico.
Alumnado sen conectividade.
A maior parte do alumnado sen conectividade recibiu por parte do
equipo directivo medios para resolver a súa situación: ordenador e
conexión a internet.
Naqueles casos que non foi posible o equipo de orientación fará uso
do programa de benestar do concello de Narón.

Todos os citados ao longo do documento.
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Para informar ao alumno empregarase a aula virtual e o correo
electrónico.
Para informar ás familias empregarase a plataforma ABALAR ou a
través de titoría.
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

Isabel Guerreiro Paz
Xefa de Departamento de Física e Química.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 10 DE 11

CENTRO:CPI DO FEAL
CURSO:2 ESO
MATERIA:FÍSICA E QUÍMICA

C. P. I. do Feal
R/ Río Seco s/n - O Feal, 15572 Narón (A Coruña) /
C. I. F.: Q-6555032-I
Q
Teléfono: 881 938 177/
177 Fax: 881 938 185
E-mail:
mail: cpi.feal@edu.xunta.es / Web:

www.edu.xunta.es/centros/cpifeal

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA
DIDÁCTICA.. CURSO 2019/2020

CENTRO: CPI DO FEAL.
CURSO: 3 ESO
MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA
DEPARTAMENTO:: FÍSICA E QUÍMICA
DATA: 155 DE MAIO DE 2020

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.

ÍNDICE
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2. Avaliación e cualificación.
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación).
4.

Información e publicidade.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 8

CENTRO: CPI DO FEAL
CURSO:3 ESO
MATERIA:FÍSICA E QUÍMICA

stándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
1. Estándares
Criterio de avaliación
▪ B1.1. Recoñecer e identificar
características do método científico.

Estándar de aprendizaxe
as ▪ FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns
utilizando teorías e modelos científicos.

1ª Avaliación

▪ FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira
organizada e rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito,
utilizando esquemas, gráﬁcos,
grá
táboas e expresións matemáticas.

1ª Avaliación

▪ B1.3. Aplicar os procedementos científicos ▪ FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades,
para determinar magnitudes e expresar os utilizando preferentemente o Sistema Internacional de Unidades
resultados co erro correspondente.
e a notación científica para expresar os resultados correctamente.

1ª Avaliación

▪ FQB1.3.2. Expresa os resultados de medicións de magnitudes
físicas correctamente no Sistema Internacional de Unidades.

1ª Avaliación

▪ B1.5. Interpretar a información sobre ▪ FQB1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información
temas científicos de carácter divulgativo salientable
entable nun texto científico, e transmite as conclusións
que aparece en publicacións e medios de obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade.
comunicación.

1ª Avaliación

▪ B2.1. Recoñecer que os modelos atómicos ▪ FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o
son instrumentos interpretativos de número másico, utilizando o modelo planetario.
diferentes teorías e a necesidade da súa
utilización para a interpretación e a
comprensión da estrutura interna da
materia.

1ª Avaliación

▪ FQB2.1.2. Describe as características das partículas subatómicas
básicas e a súa localización no átomo.

1ª Avaliación

▪ FQB2.1.3. Relaciona a notación

1ª Avaliación
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número másico, determinando o número de cada tipo de
partículas subatómicas básicas.
▪ B2.2. Analizar a utilidade científica e ▪ FQB2.2.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta
tecnolóxica dos isótopos radioactivos.
aplicacións dos isótopos radioactivos, a problemática dos residuos
orixinados e as solucións para a súa xestión.

1ª Avaliación

▪ B2.3. Interpretar a ordenación dos ▪ FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos
elementos na táboa periódica e recoñecer e períodos na táboa periódica.
os máis relevantes a partir dos seus
símbolos.

2ª Avaliación

▪ FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non
metais e gases nobres coa súa posición na táboa periódica e coa
súa tendencia a formar ións, tomando como referencia o gas
nobre máis próximo.

2ª Avaliación

▪ B2.4. Describir como se unen os átomos ▪ FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do
para formar estruturas máis complexas e átomo correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa
explicar as propiedades das agrupacións representación.
resultantes.

2ª Avaliación

▪ FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para
formar moléculas interpretando este feito en substancias de uso
frecuente.

2ª Avaliación

▪ B2.5. Diferenciar entre átomos e ▪ FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen
moléculas en substancias de uso substancias de uso frecuente.
frecuente e coñecido.

2ª Avaliación

(A temporalización veuse modificada con respecto á programada ao inicio de curso debido á heteroxeneidade dos grupos, e así se fai constar nas
actas do departamento de Física e Química).
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos para avaliar o terceiro trimestre.
Farase un seguimento do traballo realizado polo alumnado ao longo do
trimestre.
Avaliación

Instrumentos para avaliar o terceiro trimestre.
As probas escritas ás que fai referencia a programación didáctica como
instrumentos de avaliación serán tarefas ou probas para entregar na aula
virtual (plataforma Moodle) ao longo do terceiro trimestre, . Deberán ser
entregados dentro dos prazos publicados na aula virtual de Física e
Química para poder ser avaliados.
1) A cualificación final do curso será o resultado da seguinte expresión:
Cualificación final do curso =(0,5 · nota primeiro trimestre + 0,5 · nota
segundo trimestre) + 0,15 · (nota terceiro trimestre).
Nota do terceiro trimestre= (suma das notas das tarefas
requiridas)/número total de tarefas requiridas
 No terceiro trimestre o alumnado deberá entregar as tarefas
solicitadas dentro dos prazos establecidos (probas, test, …que se
lles propoñan).
 As tarefas requiridas durante o terceiro trimestre avaliaranse
atendendo aos seguintes parámetros:

Cualificación final
 0 puntos: O/a alumno/a non entrega as tarefas ou probas
requiridas ou o desenvolvemento ou a calidade destas
resulta moi deficiente.
 5 puntos: O/a alumno/a non entrega todas as tarefas ou
probas requiridas dentro do prazo establecido ou o
desenvolvemento e a calidade destas é mellorable aínda
que non deficiente.
 10 puntos: O/a alumno/a entrega todas as tarefas
requiridas correctamente e dentro do prazo establecido.
2) Considerarase a materia aprobada se a cualificación final do curso é 5
ou maior que 5.
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3) O/a alumno/a cunha cualificación final do curso menor que 5 terá
dereito a unha proba de recuperación en xuño de cada trimestre
suspenso baseada nos estándares de aprendizaxe imprescindibles
indicados neste documento ( todos os estándares de aprendizaxe
teñen o mesmo valor porcentual). Os estándares correspondentes a
cada avaliación atópanse indicados na táboa do punto 1.
A nota de cada trimestre a recuperar da expresión do apartado 1 da
cualificación final do curso será substituída pola nota obtida na súa
recuperación correspondente no caso de que esta última fora maior.
Considerarase a materia aprobada se a cualificación final do curso tras
o novo cálculo é igual ou maior que 5. Neste caso a nota ordinaria de
xuño será 5.
A proba de recuperación realizarase na aula virtual de Física e Química
a través da plataforma Moodle. A data e hora da proba será publicada
na aula virtual de Física e Química e comunicada tamén a través de
ABALAR con suficiente antelación.

Proba
extraordinaria de
setembro

Alumnado de
materia
pendente

O/a alumno/a que non supere a materia na avaliación ordinária terá
dereito a unha proba extraordinaria en setembro baseada nos
estándares de aprendizaxe imprescindibles indicados neste
documento. Considerarase a materia aprobada se a nota do exame é
igual ou maior que 5. A nota do boletín non poderá ser maior que 5.

Criterios de avaliación.
Non hai alumnado con materia pendente neste curso.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 8

CENTRO:CPI DO FEAL
CURSO: 3 ESO
MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Realizaranse actividades de:
Reforzo. Repaso de contidos mínimos traballados ao longo do
curso.
Ampliación. Indicadas para aqueles alumnos que teñan as primeiras
avaliacións aprobadas e teñan interese en desenvolver contidos a
maiores.
Recuperacións. Proporanse probas de recuperación en xuño para
aqueles alumnos que non acaden un 5 na cualificación final.
As actividades serán variadas facendo uso de boletíns de exercicios,
vídeos colgados na rede ou elaborados polo departamento para
axeitarse á situación excepcional na que se atopa o alumnado, test,
actividades interactivas, …

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Alumnado con conectividade.
O alumnado dispón dunha aula virtual onde o profesor subirá
semanalmente as actividades e tarefas requiridas ou a realizar. A
través do foro ou por mensaxe directa comunicará todo a información
que considere relevante este.
Para calquera aclaración ou dúbida, o alumnado poderá poñerse en
contacto co profesor a través de todas as canles que se poñen á súa
disposición na aula virtual ou por correo electrónico.
Alumnado sen conectividade.
A maior parte do alumnado sen conectividade recibiu por parte do
equipo directivo medios para resolver a súa situación: ordenador e
conexión a internet.
Naqueles casos que non foi posible o equipo de orientación fará uso
do programa de benestar do concello de Narón.

Todos os citados ao longo do documento.
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Para informar ao alumno empregarase a aula virtual e o correo
electrónico.
Para informar ás familias empregarase a plataforma ABALAR ou a
través de titoría.
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

Isabel Guerreiro Paz
Xefa de Departamento de Física e Química.
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C. P. I. do Feal
R/ Río Seco s/n - O Feal, 15572 Narón (A Coruña) /
C. I. F.: Q-6555032-I
Q
Teléfono: 881 938 177/
177 Fax: 881 938 185
E-mail:
mail: cpi.feal@edu.xunta.es / Web:

www.edu.xunta.es/centros/cpifeal
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe

2.

▪ B1.3. Comprobar a necesidade de usar ▪ FQB1.3.1. Identifica unha determinada magnitude como escalar ou
vectores para a definición de determinadas vectorial e describe os elementos que definen esta última.
magnitudes.

▪ 1ª Avaliación

▪ B1.7. Realizar e interpretar representacións ▪ FQB1.7.1. Representa graficamente os resultados obtidos da medida de
gráficas.
dúas magnitudes relacionadas.

▪ 1ª Avaliación

▪ B2.1. Recoñecer a necesidade de usar ▪ FQB2.1.1. Compara os modelos atómicos propostos ao longo da historia
modelos para interpretar a estrutura da para interpretar a natureza íntima da materia, interpretando as evidencias
materia utilizando aplicacións virtuais que fixeron necesaria a evolución destes.
interactivas.

▪ 1ª Avaliación

▪ B2.2. Relacionar as propiedades dun ▪ FQB2.2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos
elemento coa súa posición na táboa representativos a partir do seu número atómico para deducir a súa
periódica e a súa configuración electrónica.
posición na táboa periódica, os seus electróns de valencia e o seu
comportamento químico.

▪ 1ª Avaliación

▪ FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases nobres,
e xustifica esta clasificación en función da súa configuración electrónica.

▪ 1ª Avaliación

▪ B2.3. Agrupar por familias os elementos ▪ FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, e sitúaos
representativos e os elementos de transición na táboa periódica.
segundo as recomendacións da IUPAC.

▪ 1ª Avaliación

▪ B2.4. Interpretar os tipos de enlace químico ▪ FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir a
a partir da configuración electrónica dos estrutura e a fórmula dos compostos iónicos e covalentes.
elementos implicados e a súa posición na
táboa periódica.

▪ 1ª Avaliación
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▪ FQB2.4.2. Interpreta a información que ofrecen os subíndices da fórmula
dun composto segundo se trate de moléculas ou redes cristalinas.

▪ 1ª Avaliación

▪ B2.5. Xustificar as propiedades dunha ▪ FQB2.5.1. Explica as propiedades de substancias covalentes, iónicas e
substancia a partir da natureza do seu enlace metálicas en función das interaccións entre os seus átomos ou as
químico.
moléculas.

▪ 1ª Avaliación

▪ FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría dos
electróns libres, e relaciónaa coas propiedades características dos metais.

▪ 1ª Avaliación

▪ B2.6. Nomear e formular compostos ▪ FQB2.6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, seguindo as
inorgánicos ternarios segundo as normas da normas da IUPAC.
IUPAC.

▪ 1ª Avaliación

▪ B3.1. Explicar o mecanismo dunha reacción ▪ FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de
química e deducir a lei de conservación da colisións, e deduce a lei de conservación da masa.
masa a partir do concepto da reorganización
atómica que ten lugar.

▪ 2ª Avaliación

▪ B3.3. Interpretar ecuacións termoquímicas e ▪ FQB3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha
distinguir entre reaccións endotérmicas e reacción química analizando o signo da calor de reacción asociada.
exotérmicas.

▪ 2ª Avaliación

▪ B3.4. Recoñecer a cantidade de substancia ▪ FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia, a
como magnitude fundamental e o mol como masa atómica ou molecular e a constante do número de Avogadro.
a súa unidade no Sistema Internacional de
Unidades.

▪ 2ª Avaliación

▪ B3.5. Realizar cálculos estequiométricos con ▪ FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en termos de
reactivos puros supondo un rendemento partículas e moles e, no caso de reaccións entre gases, en termos de
completo da reacción, partindo do axuste da volumes.
ecuación química correspondente.

▪ 2ª Avaliación
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▪ FQB3.5.2. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con
reactivos puros e supondo un rendemento completo da reacción, tanto se
os reactivos están en estado sólido como se están en disolución.

▪ 2ª Avaliación

▪ B4.1. Xustificar o carácter relativo do ▪ FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición,
movemento e a necesidade dun sistema de desprazamento e velocidade en distintos tipos de movemento, utilizando
referencia e de vectores, para o describir un sistema de referencia.
adecuadamente, aplicando o anterior á
representación de distintos tipos de
desprazamento.

▪ 2ª Avaliación

▪ B4.2. Distinguir os conceptos de velocidade ▪ FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa traxectoria e a
media e velocidade instantánea, e xustificar súa velocidade.
a súa necesidade segundo o tipo de
movemento.

▪ 2ª Avaliación

▪ FQB4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade nun
estudo cualitativo do movemento rectilíneo uniformemente acelerado
(MRUA), e razoa o concepto de velocidade instantánea.

▪ 2ª Avaliación

▪ B4.3. Expresar correctamente as relacións ▪ FQB4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que relacionan as variables
matemáticas que existen entre as nos movementos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente
magnitudes que definen os movementos acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), así como as relacións entre
rectilíneos e circulares.
as magnitudes lineais e angulares.

▪ 2ª Avaliación

▪ B4.4. Resolver problemas de movementos ▪ FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme (MRU),
rectilíneos e circulares, utilizando unha rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU),
representación
esquemática
coas incluíndo movemento de graves, tendo en conta valores positivos e
magnitudes vectoriais implicadas, e expresar negativos das magnitudes, e expresar o resultado en unidades do Sistema
o resultado nas unidades do Sistema Internacional.
Internacional.

▪ 2ª Avaliación

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 4 DE 10

CENTRO: CPI DO FEAL
CURSO: 4 ESO
MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA

▪ FQB4.4.2. Determina tempos e distancias de freada de vehículos e
xustifica, a partir dos resultados, a importancia de manter a distancia de
seguridade na estrada.

▪ 2ª Avaliación

▪ FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en calquera
movemento curvilíneo e calcula o seu valor no caso do movemento
circular uniforme.

▪ 2ª Avaliación

▪ B4.5. Elaborar e interpretar gráficas que ▪ FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de
relacionen as variables do movemento gráficas posición-tempo e velocidade-tempo en movementos rectilíneos.
partindo de experiencias de laboratorio ou
de aplicacións virtuais interactivas e
relacionar os resultados obtidos coas
ecuacións matemáticas que vinculan estas
variables.

▪ 2ª Avaliación

(A temporalización veuse modificada con respecto á programada ao inicio de curso debido á heteroxeneidade dos grupos, e así se fai constar nas
actas do departamento de Física e Química).
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3. Avaliación e cualificación
Procedementos para avaliar o terceiro trimestre.
Farase un seguimento do traballo realizado polo alumnado ao longo do
trimestre.
Avaliación

Instrumentos para avaliar o terceiro trimestre.
As probas escritas ás que fai referencia a programación didáctica como
instrumentos de avaliación serán tarefas ou probas para entregar na aula
virtual (plataforma Moodle) ao longo do terceiro trimestre, . Deberán ser
entregados dentro dos prazos publicados na aula virtual de Física e
Química para poder ser avaliados.
1) A cualificación final do curso será o resultado da seguinte expresión:
Cualificación final do curso =(0,6 · nota primeiro trimestre + 0,4 · nota
segundo trimestre) + 0,15 · (nota terceiro trimestre).
Nota do terceiro trimestre= (suma das notas das tarefas
requiridas)/número total de tarefas requiridas
 Faise constar que para obter a nota do segundo trimestre tívose en
conta como cualificación N1 indicada na programación didáctica a
nota do exame parcial correspondente feito antes da suspensión
das clases presenciais.

Cualificación final

 No terceiro trimestre o alumnado deberá entregar as tarefas
solicitadas dentro dos prazos establecidos (probas, test, …que se
lles propoñan).
 As tarefas requiridas durante o terceiro trimestre avaliaranse
atendendo aos seguintes parámetros:
 0 puntos: O/a alumno/a non entrega as tarefas ou probas
requiridas ou o desenvolvemento ou a calidade destas
resulta moi deficiente.
 5 puntos: O/a alumno/a non entrega todas as tarefas ou
probas requiridas dentro do prazo establecido ou o
desenvolvemento e a calidade destas é mellorable aínda
que non deficiente.
 10 puntos: O/a alumno/a entrega todas as tarefas
requiridas correctamente e dentro do prazo establecido.
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2) Considerarase a materia aprobada se a cualificación final do curso é 5
ou maior que 5.
3) O/a alumno/a cunha cualificación final do curso menor que 5 terá
dereito a unha proba de recuperación en xuño de cada trimestre
suspenso baseada nos estándares de aprendizaxe imprescindibles
indicados neste documento ( todos os estándares de aprendizaxe
teñen o mesmo valor porcentual). Os estándares correspondentes a
cada avaliación atópanse indicados na táboa do punto 1.
A nota de cada trimestre a recuperar da expresión do apartado 1 da
cualificación final do curso será substituída pola nota obtida na súa
recuperación correspondente no caso de que esta última fora maior.
Considerarase a materia aprobada se a cualificación final do curso tras
o novo cálculo é igual ou maior que 5. Neste caso a nota ordinaria de
xuño será 5.
A proba de recuperación realizarase na aula virtual de Física e Química
a través da plataforma Moodle. A data e hora da proba será publicada
na aula virtual de Física e Química e comunicada tamén a través de
ABALAR con suficiente antelación.

Proba
extraordinaria de
setembro

Alumnado de
materia
pendente

O/a alumno/a que non supere a materia na avaliación ordinária terá
dereito a unha proba extraordinaria en setembro baseada nos
estándares de aprendizaxe imprescindibles indicados neste
documento. Considerarase a materia aprobada se a nota do exame é
igual ou maior que 5. A nota do boletín non poderá ser maior que 5.

Criterios de avaliación.
Non hai alumnado con materia pendente neste curso.
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Realizaranse actividades de:
Reforzo. Repaso de contidos mínimos traballados ao longo do
curso.
Ampliación. Indicadas para aqueles alumnos que teñan as primeiras
avaliacións aprobadas e teñan interese en desenvolver contidos a
maiores.
Recuperacións. Proporanse probas de recuperación en xuño para
aqueles alumnos que non acaden un 5 na cualificación final.
As actividades serán variadas facendo uso de boletíns de exercicios,
vídeos colgados na rede ou elaborados polo departamento para
axeitarse á situación excepcional na que se atopa o alumnado, test,
actividades interactivas, …

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Alumnado con conectividade.
O alumnado dispón dunha aula virtual onde o profesor subirá
semanalmente as actividades e tarefas requiridas ou a realizar. A
través do foro ou por mensaxe directa comunicará todo a información
que considere relevante para este.
Para calquera aclaración ou dúbida, o alumnado poderá poñerse en
contacto co profesor a través de todas as canles que se poñen á súa
disposición na aula virtual ou por correo electrónico.
Alumnado sen conectividade.
A maior parte do alumnado sen conectividade recibiu por parte do
equipo directivo medios para resolver a súa situación: ordenador e
conexión a internet.
Naqueles casos que non foi posible o equipo de orientación fará uso
do programa de benestar do concello de Narón.

Todos os citados ao longo do documento.
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5. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias
Publicidade

Para informar ao alumno empregarase a aula virtual e o correo
electrónico.
Para informar ás familias empregarase a plataforma ABALAR ou a
través de titoría.
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

Isabel Guerreiro Paz
Xefa de Departamento de Física e Química.
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