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Contidos 

 B1.1. Método científico: etapas. 

 B1.2. Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación. 

 B1.3. Aplicacións da ciencia á vida cotiá e á sociedade. 

 B1.4. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica. 

 B1.5. Erros. 

 B1.6. Traballo no laboratorio. 

 B1.7. Procura e tratamento de información. 

 B1.8. Proxecto de investigación. 

 B2.1. Estrutura atómica. Modelos atómicos. 

 B2.2. Isótopos. 

 B2.3. Aplicacións dos isótopos. 

 B2.4. Sistema periódico dos elementos. 

 B2.5. Unións entre átomos: moléculas e cristais. 

 B2.6. Masas atómicas e moleculares. 

 B2.7. Elementos e compostos de especial interese con aplicacións industriais, tecnolóxicas 

e biomédicas. 

 B2.8. Formulación e nomenclatura de compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 

 B3.1. Reacción química. 

 B3.2. Cálculos estequiométricos sinxelos. 

 B3.3. Lei de conservación da masa. 

 B3.4. Velocidade de reacción. 

 B3.5. A química na sociedade e o ambiente. 

 

Criterios de avaliación/estándares de aprendizaxe 

Os referentes na LOMCE para a avaliación do alumno/a son os CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

Pero incorpora a novidade dun novo concepto: os estándares de aprendizaxe para concretar máis 

o que se espera que o alumnado sexa quen de saber facer . Para non facer moi farragosa a 

explicación, expóñense a continuación eses criterios. Se alguén quere ver que estándares de 

aprendizaxe levan aparellados pregamos consulte o decreto 86/2015 publicado no DOG do 29 de 

xuño de 2015. 
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 B1.1. Recoñecer e identificar as características do método científico. 

 B1.2. Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria e no desenvolvemento 

da sociedade. 

 B1.3. Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes e expresar os 

resultados co erro correspondente. 

 B1.4. Recoñecer os materiais e instrumentos básicos presentes no laboratorio de física e de 

química, e describir e respectar as normas de seguridade e de eliminación de residuos para a 

protección ambiental. 

 B1.5. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece 

en publicacións e medios de comunicación. 

 B1.6. Desenvolver pequenos traballos de investigación en que se poña en práctica a 

aplicación do método científico e a utilización das TIC. 

 B2.1. Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos interpretativos de diferentes 

teorías e a necesidade da súa utilización para a interpretación e a comprensión da estrutura 

interna da materia. 

 B2.2. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos radioactivos. 

 B2.3. Interpretar a ordenación dos elementos na táboa periódica e recoñecer os máis 

relevantes a partir dos seus símbolos. 

 B2.4. Describir como se unen os átomos para formar estruturas máis complexas e explicar 

as propiedades das agrupacións resultantes. 

 B2.5. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos en substancias 

de uso frecuente e coñecido. 

 B2.6. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 

 B3.1. Describir a nivel molecular o proceso polo que os reactivos se transforman en 

produtos, en termos da teoría de colisións. 

 B3.2. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer reactivos e produtos a través de 

experiencias sinxelas no laboratorio ou de simulacións dixitais. 

 B3.3. Comprobar mediante experiencias sinxelas de laboratorio a influencia de 

determinados factores na velocidade das reaccións químicas. 

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

ambiente. 

 

Metodoloxía e criterios de cualificación e xeito de recuperación 

O cambio da terminoloxía educativa básica na LOMCE forza a introducir cambios na 

metodoloxía e na avaliación. 

As clases seguirán baseándose, non obstante, nas explicacións do profesor pero farase menos 
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uso do libro e máis de experiencias prácticas que permitan determinar mellor se o alumno sabe 

soamente ou sabe facer. Búscanse formar alumnos autónomos, que saiban discriminar entre 

varias fontes de información á hora de elaborar traballos e comproben que a física e a química 

ten moitas aplicacións reais. O traballo no laboratorio constitúe un punto importante á hora da 

nota final así como a actitude positiva cara a materia e o nivel de traballo desempeñado durante 

o curso. 

Para valorar todos estes aspectos na LOMCE temos que buscar os estándares de aprendizaxe 

que fagan referencia a eles xa que a nota final virá dada pola ponderación obtida polo alumno/a 

ao traballar os diferentes estándares da materia en cada parcial. Non se poderán cualificar 

aspectos non contemplados neses estándares preceptivos para superar a materia. 

Polo tanto o proceso para saber qué nota lle corresponde a un alumno/a é o seguinte: 

 Seleccionar os estándares que se pretende traballar durante un parcial 

 Pensar qué instrumentos de avaliación son os máis axeitados para valorar o grao en que 

o alumno asimilou ese estándar. 

 Darlle un % de peso a cada instrumento en función da importancia que lle concedamos 

na valoración do estándar. 

Este proceso faise 3 veces no curso, unha por cada parcial, e cada alumno recibe no correo 

electrónico ou en man un documento no que queda rexistrado o conxunto de estándares a 

traballar cos instrumentos e ponderación asociada. 

A modo de exemplo sería algo como isto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poñer aquí todos os estándares e instrumentos sería excesivo. Pódense consultar no correo 

electrónico de cada alumno/a, que os terá dispoñibles ao principio de cada parcial. 

Cada estándar leva asociada unha puntuación de 1 punto ou 3 en función de é considerado 

secundario ou esencial. Estes son preceptivos para superar a materia porque fan referencia á 

parte máis importante do currículo. O alumno non pode obter unha avaliación positiva se non 

demostra que os comprende e asimila. 

Polo tanto a nota final do alumno é fácil de obter: 

 Súmase a nota de todos os estándares asociados e así obtense a puntuación máxima 

posible (ex. 5 esenciais e 10 secundarios darían...5x3 +10x1 = 25 puntos) 

 Despois apúntase a nota obtida polo alumno/a en cada actividade proposta para traballar 

os diferentes estándares, que sae do instrumento de avaliación usado (observación e 

traballo diario, traballos de investigación, probas escritas ou orais e laboratorio son as 4 

máis empregadas, pero pode haber outras como dossier de prensa, asistencia a 

conferencias, etc...) e calcúlase a nota de cada estándar en función do % asignado a 

cada un deles (por exemplo no cadro anterior se o alumno/a obtivese un 7 no traballo 



 CPI de SAN SADURNIÑO  

Resumo de Programación 

 

sobre a homeopatía, un 5 no dossier de prensa e un 8 na biografía, a súa nota nese 

estándar FQB1.5.2 sería: 0,3 x 7 + 0,3 x 5 + 0,4 x 8 = 6,8. Como se trata dun estándar 

secundario, valorado 1 punto no global, a nota corrixida obtida nel é 0,68, xa que hai 

que expresala sobre 1 e non sobre 10). 

 Súmase toda a puntuación obtida realmente nos estándares para obter a nota final (por 

exemplo este alumno/a podería obter 16,5 puntos entre todos eles) 

 Exprésase a nota final en función do máximo posible (neste caso o alumno/a obtivo 

16,5 puntos sobre 25 posibles, ou sexa 16,5/25 =0.66. Que expresado sobre 10, escala 

máis familiar para todos deixaría a nota en 6,6 puntos). 

 A cualificación que se expresaría no boletín viría dada por esta escala: 

INS < 4,5   SUF entre 4,5 e 5,5   BEN entre 5,5 e 6,5 NOT entre 6,5 e 8,5 e SOB>8,5 

Nesta materia non haberá probas trimestrais de recuperación. Como se avalía segundo 

estándares, hai moitos deles que se repiten ao longo do curso polo que están en constante 

proceso avaliativo. Para os que son máis conceptuais proponse unha proba obxectiva de 

recuperación en Xuño. Se finalmente o alumno/a, ponderando todos os estándares traballados, 

non é quen de acadar un nivel suficiente na convocatoria ordinaria terá dereito a ser avaliado 

dos estándares de contidos conceptuais en Setembro. Naqueles estándares que non 

contemplaran a proba escrita/oral entre os seus instrumentos de avaliación conservarán a nota 

obtida en Xuño. 

 


