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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 

De acordo coas instrucións do 27 de abril de 2020, as aprendizaxes e competencias imprescindibles que debe desenvolver o 

alumnado da materia que serven de referencia para o deseño das actividades de recuperación, repaso e reforzo son aquelas 

que figuran nos estándares de aprendizaxe das unidades didácticas 1, 2, 3 e 4 da programación da materia para o curso 2019-

2020, elaborada durante o primeiro mes do mesmo, considerándose que o grao mínimo de consecución para superar a 

materia corresponde co indicado nas táboas correspondentes para os ditos estándares. 

Neste apartado, quedan excluídos como referencia para a avaliación, ademais dos estándares correspondentes a calquera das 

outras unidades da programación, os seguintes estándares (tendo en conta as matizacións): 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 

UD 4. Recoñecer a importancia da química 
na obtención de novas substancias e a súa 
importancia na mellora da calidade de 
vida das persoas. 
UD 4. Valorar a importancia da industria 
química na sociedade e a súa influencia no 
ambiente. 

UD 4. Describir o procedemento de realización de 
experimentos sinxelos nos que se poña de 
manifesto a formación de novas substancias e 
recoñecer que se trata de cambios químicos. (CCL, 
CMCCT) 
UD 4. Levar a cabo no laboratorio reaccións 
químicas sinxelas. (CMCCT) 
UD 4. Clasificar algúns produtos de uso cotián en 
función da súa procedencia natural ou sintética 
(CMCCT) 
UD 4. Identificar e asociar produtos procedentes da 
industria química coa súa contribución á mellora da 
calidade de vida das persoas. (CMCCT, CSC) 
UD 4. Propoñer medidas e actitudes, a nivel 
individual e colectivo, para mitigar os problemas 
ambientais de importancia global. (CMCCT, CSC, 
CSIEE) 

UD 4. Distingue entre cambios físicos e químicos, 
describindo experiencias sinxelas que poñen de 
manifesto se se forman novas substancias ou 
non. 
UD 4. Busca información e utilízaa para clasificar 
os produtos de uso cotiá que se obteñen de 
maneira natural ou mediante procedementos 
químicos 
UD 4. Identifica e xustifica a procedencia natural 
ou sintética de produtos de uso cotiá. 
UD 4. Interpreta e comprende a información 
científica sobre produtos relacionados coa 
industria química e coa mellora da calidade de 
vida. 
UD 4. Propón medidas e actitudes para mellorar 
os problemas medioambientais de importancia 
global, de forma individual e colectiva. 
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Así mesmo, de acordo coas ditas instrucións, as aprendizaxes e competencias imprescindibles que debe desenvolver o 

alumnado da materia que serven de referencia para o deseño das actividades de ampliación son aquelas que figuran nos 

estándares de aprendizaxe das unidades didácticas 5, 6, 7 e 8 da programación da materia para o curso 2019-2020, elaborada 

durante o primeiro mes do mesmo, considerándose que o grao mínimo de consecución corresponde co indicado na táboa para 

os ditos estándares. 
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2. Avaliación e cualificación 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

 Probas escritas 

 Traballo diario 

 Traballo de laboratorio 

 Traballo de investigación 

 Videoconferencia e/ou proba telemática 

Cualificación 
final 

Alumnos cuxa media aritmética da 1ª e 2ª avaliacións sexa igual o maior que 5 puntos: 

CF= (
𝑁𝑂𝑇𝐴 1ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁+𝑁𝑂𝑇𝐴 2ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

2
) + 𝑁𝑂𝑇𝐴 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐿𝐿𝑂 𝐴𝑀𝑃𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 .  0,1 

Alumnos cuxa media aritmética da 1ª e 2ª avaliacións sexa menor que 5 puntos: 

CF=(
𝑁𝑂𝑇𝐴 1ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁+𝑁𝑂𝑇𝐴 2ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

2
) . 0.6 + 𝑁𝑂𝑇𝐴 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐿𝐿𝑂 𝑅𝐸𝐶𝑈𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 . 0,4 

  No caso de que a cualificación final(CF) destes alumnos por este procedemento fose inferior 
á media aritmética das avaliacións 1ª e 2ª, a súa cualificación final sería a dita media 
aritmética. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Aqueles alumnos que non obteñan unha cualificación final de xuño igual o maior que 5 
puntos segundo o indicado nos apartados anteriores, terán que realizar a correspondente 
proba de setembro. 
Nesta proba, serán referencia para a avaliación aqueles estándares imprescindibles para a 
recuperación indicados no punto primeiro deste documento. 
CF=NOTA PROBA ESCRITA . 0,8 + NOTA TRABALLO RECUPERACIÓN . 0,2 
No caso de non poder realizarse proba escrita, realizarase unha proba por videoconferencia 
ou proba telemática. 
Comunícase aos alumnos que a proba por videoconferencia pode ser gravada co fin de 
garantir a obxectividade da mesma. 
No caso de que a cualificación final obtida nesta proba fose inferior a 5 puntos, o/a alumno/a 
quedará coa materia pendente e terá que recuperala o seguinte curso. 

Alumnado de 
materia 

pendente  

(FeQ 2º ESO) 

Criterios de avaliación: 
Os criterios de avaliación serán os correspondentes ás unidades reflexadas no plan de 
recuperación que foi entregado aos alumnos e ás súas familias durante a 1ª avaliación (a 
descrición dos ditos criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e graos mínimos de 
consecución atópase na programación do departamento correspondente ao curso 2018-
2019, que é cando os alumnos coa materia pendente cursaron a materia). 

Criterios de cualificación: 
A) Alumnos que aprobaron algunha das dúas avaliacións de 3º de ESO: Aproban pendente. 
B) Alumnos que non aprobaron algunha das dúas avaliacións de 3º de ESO e,  

a) obtiveron unha nota igual o superior a 4 ptos na 1ª proba escrita realizada: 
CF= NOTA 1ª PROBA ESCRITA(PE). 0,5 + NOTA TRABALLO DE RECUPERACIÓN(TR) 2ª PARTE. 0,5 

b) obtiveron unha nota inferior a 4 puntos na 1ª proba escrita realizada: 
CF=NOTA 1ª PE . 0,5 + NOTA TR 1ª PARTE . 0,25 + NOTA TR 2ª PARTE . 0,25 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Proba escrita, traballo de recuperación 
(cuestións e problemas sobre as unidades didácticas correspondentes). 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Os tipos de actividades (pequenos traballos de investigación, 

cuestións e exercicios) son personalizados. Distinguimos: 

- actividades de reforzo para aquel alumnado cunha nota media 

inferior a 5 nas dúas primeiras avaliacións, sobre as unidades 

impartidas nas dúas primeiras avaliacións. 

- actividades de ampliación para aquel alumnado cunha nota media 

igual ou superior a 5 nas dúas primeiras avaliacións, sobre as 

unidades 5, 6, 7 e 8. 

- actividades de reforzo ou ampliación adaptadas para o alumnado 

con NEAE . 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Empregamos a plataforma dixital Edixgal como era habitual nas 

clases presenciais. A metodoloxía é a seguinte: 

En cada grupo, nunha carpeta concreta para o período sen clase, 

subimos as tarefas seguindo o horario establecido nas clases 

presenciais.  

Nestas tarefas, indícase de forma detallada a explicación da teoría, 

a proposta de exercicios e a solución daqueles vistos na clase 

anterior. O medio de comunicación para resolver dúbidas e o envío 

de exercicios é o correo institucional de Google Classroom. 

 A medida que pasaron as semanas fomos adaptando esta 

metodoloxía segundo as necesidades do alumnado. Incluímos 

pequenos vídeos explicativos da teoría, dos exercicios e de como 

atopar en Edixgal tanto o libro como outros materiais. Para iso 

empregamos as aplicacións Screencastify e Liveboard. 

Ademais, co obxectivo de non sobrecargar de tarefas ao alumnado, 

despois de Semana Santa cambiamos a planificación. Empezamos a 

poñer tarefas semanais, da mesma forma: con teoría, proposta de 

exercicios e solución dos anteriores. Para que desta forma eles se 

podan organizar con maior dispoñibilidade de horario. Empregando 

o correo electrónico, respondemos dúbidas de forma máis 

personalizada e recibimos e enviamos os exercicios corrixidos.  Para 

poder explicar, resolver dúbidas de forma xeral e permitir a 

interacción entre o alumnado facemos unha sesión semanal de 

videoconferencia coas aplicacións Cisco Webex Meetings e Google 

Meet. 

 

No grupo de 2ºESO D contamos, ademais, co apoio do profesorado 

de Pedagoxía Terapéutica.  

Hai dous alumnos que non teñen conectividade e se está 

empregando o servizo de impresión do Concello. 
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Materiais e recursos 

- colección de exercicios e resumo da teoría elaborada polo 
profesor 

- libro dixital de física e química Netex (Edixgal) 
- plataformas Cisco Webex Meetings e Google Meet para as 

videoconferencias 
- vídeos explicativos elaborados coas aplicacións Screencastify e 

Liveboard 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Toda a información ao respecto estará dispoñible na plataforma 

Edixgal e comunicarase aos alumnos de xeito individual a través do 

seu correo institucional se teñen a media aritmética das dúas 

primeiras avaliacións maior, igual o menor que 5 puntos coas 

consecuencias que ten para eles. Se durante o proceso, o profesor 

tivese constancia de que algún dos alumnos tivese algún problema 

de comunicación por este medio, buscaríase a maneira de 

comunicarse por unha vía alternativa. A información ás familias 

realízase a través dos titores dos grupos correspondentes e 

directamente por Abalar. 

Publicidade  
Non obstante, a información que non sexa persoal publicarase na 
páxina web do IES. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 

De acordo coas instrucións do 27 de abril de 2020, as aprendizaxes e competencias imprescindibles que debe desenvolver o 

alumnado da materia que serven de referencia para o deseño das actividades de recuperación, repaso e reforzo son aquelas 

que figuran nos estándares de aprendizaxe das unidades didácticas 1, 2, 3 e 4 da programación da materia para o curso 2019-

2020, elaborada durante o primeiro mes do mesmo, considerándose que o grao mínimo de consecución para superar a 

materia corresponde co indicado nas táboas correspondentes para os ditos estándares. 

Neste apartado, quedan excluídos como referencia para a avaliación, ademais dos estándares correspondentes a calquera das 

outras unidades da programación, os seguintes estándares (tendo en conta as matizacións): 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 

UD 1. 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. 

UD 1. Recoñecer e identificar os símbolos máis 
frecuentes utilizados na etiquetaxe de produtos 
químicos e instalacións, interpretando o seu 
significado. (CMCCT, CCL) 

UD 1. Asocia o material e os instrumentos 
básicos de laboratorio co seu uso correcto, 
respecta as normas de seguridade e sabe 
enuncialas de forma oral e escrita. 

 

UD 1. Identificar material e instrumentos básicos de 
laboratorio e coñecer a súa forma de utilización 
para a realización de experiencias, respectando as 
normas de seguridade e identificando actitudes e 
medidas de actuación preventivas. (CMCCT) 

UD 1. Desenvolver pequenos traballos de 
investigación nos que se poña en práctica 
a aplicación do método científico e a 
utilización das TIC. 

UD 1. Realizar 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.(CAA, CCEC, CCL, CD, CMCCT, CSIEE) 
(MATIZACIÓN: realizáronse pequenas procuras de 
información puntuais utilizando as TIC, pero non 
un proxecto de investigación como tal). 

UD 1. Realiza proxectos de investigación 
científica de forma individual ou cooperativa, 
extraendo información de diversas fontes, 
seguindo as fases de identificación do obxectivo, 
planificación e elaboración. 
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Así mesmo, de acordo coas ditas instrucións, as aprendizaxes e competencias imprescindibles que debe desenvolver o 

alumnado da materia que serven de referencia para o deseño das actividades de ampliación son aquelas que figuran nos 

seguintes estándares de aprendizaxe da unidade didáctica 1 da programación da materia para o curso 2019-2020, elaborada 

durante o primeiro mes do mesmo, considerándose que o grao mínimo de consecución corresponde co indicado na táboa para 

os ditos estándares. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 
UD 1. Valorar a investigación 
científica e o seu impacto na 
industria e no desenvolvemento da 
sociedade. 

UD 1. Relacionar a investigación científica coas aplicacións 
tecnolóxicas na vida cotiá. (CAA, CCEC, CMCCT) 

UD 1. Pescuda, selecciona e organiza 
información relacionada coa unidade para 
explicar fenómenos relacionados coa vida cotiá e 
coa ciencia. 

UD 1. Interpretar a información 
sobre temas científicos de carácter 
divulgativo que aparece en 
publicacións e medios de 
comunicación. 

UD 1. Seleccionar, comprender e interpretar información 
salientable nun texto de divulgación científica, e transmitir 
as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita 
con propiedade. (CAA, CCL, CMCCT) 

UD 1. Distingue entre o fundamental e o 
accesorio nun texto de divulgación científica,  
selecciónao, interprétao e expono de forma 
precisa mediante a linguaxe oral e escrito. 

UD 1. 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. 

UD 1. Recoñecer e identificar os símbolos máis frecuentes 
utilizados na etiquetaxe de produtos químicos e 
instalacións, interpretando o seu significado. (CMCCT, CCL) 

UD 1. Asocia o material e os instrumentos 
básicos de laboratorio co seu uso correcto, 
respecta as normas de seguridade e sabe 
enuncialas de forma oral e escrita. 

 

UD 1. Identificar material e instrumentos básicos de 
laboratorio e coñecer a súa forma de utilización para a 
realización de experiencias, respectando as normas de 
seguridade e identificando actitudes e medidas de 
actuación preventivas. (CMCCT) 

UD 1. Desenvolver pequenos 
traballos de investigación nos que 
se poña en práctica a aplicación do 
método científico e a utilización 
das TIC. 

UD 1. Realizar 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.(CAA, CCEC, 
CCL, CD, CMCCT, CSIEE) 

UD 1. Realiza proxectos de investigación 
científica de forma individual ou cooperativa, 
extraendo información de diversas fontes, 
seguindo as fases de identificación do obxectivo, 
planificación e elaboración. 
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2. Avaliación e cualificación 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

 Probas escritas 

 Traballo diario 

 Traballo de laboratorio 

 Traballo de investigación 

 Videoconferencia e/ou proba telemática 

 Google Classroom 

Cualificación 
final 

Alumnos cuxa media aritmética da 1ª e 2ª avaliacións sexa igual o maior que 5 puntos: 

CF= (
𝑁𝑂𝑇𝐴 1ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁+𝑁𝑂𝑇𝐴 2ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

2
) + 𝑁𝑂𝑇𝐴 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐿𝐿𝑂 𝐴𝑀𝑃𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 .  0,1 

Alumnos cuxa media aritmética da 1ª e 2ª avaliacións sexa menor que 5 puntos: 

CF=(
𝑁𝑂𝑇𝐴 1ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁+𝑁𝑂𝑇𝐴 2ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

2
) . 0.6 + 𝑁𝑂𝑇𝐴 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐿𝐿𝑂 𝑅𝐸𝐶𝑈𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 . 0,4 

  No caso de que a cualificación final(CF) destes alumnos por este procedemento fose inferior 
á media aritmética das avaliacións 1ª e 2ª, a súa cualificación final sería a dita media 
aritmética. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Aqueles alumnos que non obteñan unha cualificación final de xuño igual o maior que 5 
puntos segundo o indicado nos apartados anteriores, terán que realizar a correspondente 
proba de setembro. 
Nesta proba, serán referencia para a avaliación aqueles estándares imprescindibles para a 
recuperación indicados no punto primeiro deste documento. 
CF=NOTA PROBA ESCRITA . 0,8 + NOTA TRABALLO RECUPERACIÓN . 0,2 
No caso de non poder realizarse proba escrita, realizarase unha proba por videoconferencia 
ou proba telemática. 
Comunícase aos alumnos que a proba por videoconferencia pode ser gravada co fin de 
garantir a obxectividade da mesma. 
No caso de que a cualificación final obtida nesta proba fose inferior a 5 puntos, o/a alumno/a 
quedará coa materia pendente e terá que recuperala o seguinte curso. 

Alumnado de 
materia 

pendente  

(FeQ 3º ESO) 

Criterios de avaliación: 
Os criterios de avaliación serán os correspondentes ás unidades reflexadas no plan de 
recuperación que foi entregado aos alumnos e ás súas familias durante a 1ª avaliación (a 
descrición dos ditos criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e graos mínimos de 
consecución atópase na programación do departamento correspondente ao curso 2018-
2019, que é cando os alumnos coa materia pendente cursaron a materia). 

Criterios de cualificación: 
A) Alumnos que obtiveron unha nota igual o superior a 4 ptos na 1ª proba escrita realizada: 

CF= NOTA 1ª PROBA ESCRITA(PE). 0,5 + NOTA TRABALLO DE RECUPERACIÓN(TR) 2ª PARTE. 0,5 
B) Alumnos que obtiveron unha nota inferior a 4 puntos na 1ª proba escrita realizada: 

CF=NOTA 1ª PE . 0,5 + NOTA TR 1ª PARTE . 0,25 + NOTA TR 2ª PARTE . 0,25 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Proba escrita, traballos de recuperación (cuestións e problemas sobre as unidades didácticas 
correspondentes). 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Recuperación, repaso, reforzo:  
- Realización de exercicios sobre as unidades impartidas nas dúas 

primeiras avaliacións. 

Ampliación: 
- Realización de exercicios sobre materiais de laboratorio e normas 

de seguridade. 
- Procura de artigos científicos, realización dun resumo deles, 

explicación do vocabulario científico e opinión persoal razoada 
sobre o que se di no mesmo indicando se hai algunha relación coas 
unidades impartidas no curso. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A comunicación cos alumnos realízase a través do correo institucional do 
IES complementado coa ferramenta de Google Classroom. Todos os 
alumnos agás un (que segundo comunicación do titor coa familia non ten 
problema de conectividade, pero non ten a vontade de comunicarse), 
están conectados á clase.  Durante o proceso houbo unha alumna que tiña 
problemas co seu correo e a comunicación faise a través do correo da súa 
nai. 
Cos exercicios de repaso ou reforzo, o profesor publica a colección de 
exercicios na clase virtual e progresivamente vai  publicando os resultados 
dunha serie de deles. Deste xeito os alumnos van comprobando se os van 
facendo ben ou non. Os alumnos van preguntando as súas dúbidas, ben a 
través dunha publicación no taboleiro da clase virtual, o ben persoalmente 
a través dun email ao correo institucional do profesor. O profesor vai 
respondendo as dúbidas. 
Unha vez transcorrida esta fase, o profesor proporciona aos alumnos a 
colección de exercicios de recuperación e as actividades de ampliación 
coas indicacións que sexan necesarias. E os alumnos teñen un prazo para 
entregar as tarefas que lles foron encomendadas. Fóra deste prazo, agás 
algún caso de forza maior debidamente xustificado, non se considerarán 
entregadas as tarefas. 

Materiais e recursos 

Recuperación, repaso, reforzo:  
- Colección de exercicios variados proporcionados polo profesor. 

Ampliación: 
- Indicacións por escrito do profesor. 
- Calquera material o recurso que conteña información sobre o que se 

pide. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Toda a información ao respecto farase a través do correo 
institucional  e a ferramenta de Google Classroom. Comunicarase 
aos alumnos a través do seu correo institucional e/ou das 
videoconferencias que poidan ter lugar, se teñen a media aritmética 
das dúas primeiras avaliacións maior, igual o menor que 5 puntos 
coas consecuencias que ten para eles. Se durante o proceso, o 
profesor tivese constancia de que algún dos alumnos tivese algún 
problema de comunicación por este medio, buscaríase a maneira de 
comunicarse por unha vía alternativa. 

Publicidade  
Non obstante, a información que non sexa persoal publicarase na 
páxina web do IES. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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  

 

De acordo coas instrucións do 27 de abril de 2020, as aprendizaxes e competencias imprescindibles que debe desenvolver o 

alumnado da materia que serven de referencia para o deseño das actividades de recuperación, repaso e reforzo son aquelas 

que figuran nos estándares de aprendizaxe das unidades didácticas 1, 2, 3, 5, 7 e 8 da programación da materia para o curso 

2019-2020, elaborada durante o primeiro mes do mesmo, considerándose que o grao mínimo de consecución para superar a 

materia corresponde co indicado nas táboas correspondentes para os ditos estándares. 

Neste apartado, quedan excluídos como referencia para a avaliación, ademais dos estándares correspondentes a calquera das 

outras unidades da programación, os seguintes estándares: 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 

UD 5. Caracterizar as reaccións químicas 

como cambios dunhas substancias 

noutras.  

UD 5. Identificar cales son os reactivos e os 

produtos de reaccións químicas sinxelas 

interpretando a representación esquemática 

dunha reacción química (CCL, CMCCT, CAA) 

UD 5. Identificar cales son os reactivos e os 

produtos de reaccións químicas sinxelas 

interpretando a representación esquemática 

dunha reacción química 

UD 5. Describir a nivel molecular o 

proceso polo cal os reactivos se 

transforman en produtos en termos da 

teoría de colisións.  

UD 5. Representar e interpretar unha reacción 

química a partir da teoría atómico-molecular e a 

teoría de colisións. (CCL, CMCCT, CAA) 

UD 5. Explica o concepto de temperatura en 

termos do modelo cinético e interpreta unha 

reacción química a partir da teoría atómico-

molecular e a teoría de colisións. 

UD 5. Deducir a lei de conservación da 

masa e recoñecer reactivos e produtos.  

UD 5. Recoñecer cales son os reactivos e os 

produtos a partir da representación de reaccións 

químicas sinxelas, e comproba que se cumpre a lei 

de conservación da masa. (CMCCT, CAA, CSIEE) 

UD 5. Identifica os reactivos e os produtos en 

reaccións químicas sinxelas. 

UD 5. Explica a lei de conservación da masa e 

compróbaa en exemplos sinxelos 
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UD 5. Realizar cálculos estequiométricos 

en reaccións químicas sinxelas. 

UD 5. Realizar os cálculos estequiométricos 

necesarios para a verificación da lei de conservación 

da masa en reaccións químicas sinxelas (CMCCT) 

UD 5. Realiza correctamente cálculos 

estequiométricos sinxelos. 

UD 5 .Valorar a importancia da industria 

química na sociedade e a súa influencia 

no ambiente. 

UD 5. Describir o impacto ambiental do dióxido de 

carbono, os óxidos de xofre, os óxidos de nitróxeno 

e os CFC e outros gases de efecto invernadoiro, en 

relación cos problemas ambientais de ámbito 

global. (CMCCT, CSC) 

UD 5. Describir o impacto ambiental do dióxido 

de carbono, os óxidos de xofre, os óxidos de 

nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto 

invernadoiro, en relación cos problemas 

ambientais de ámbito global. 

UD 5. Recoñecer a importancia da química 

na obtención de novas substancias e a súa 

importancia na  mellora da calidade de 

vida das persoas. 

UD 5. Identificar e asociar produtos procedentes da 

industria química coa súa contribución á mellora da 

calidade de vida das persoas (CMCCT, CSC) 

UD 5. Describe e analiza o impacto ambiental da 

industria química e a contribución da química á 

mellora da calidade de vida das persoas. 

UD 8. Referir os aspectos básicos do 

aparello reprodutor, diferenciar entre 

sexualidade e reprodución, e interpretar 

debuxos e esquemas do aparello 

reprodutor. 

UD 8. Identificar en esquemas os órganos do 

aparello reprodutor masculino e feminino, e 

especificar a súa función. (CMCCT) UD 8. Identifica en esquemas os órganos do 

aparello reprodutor masculino e feminino, e 

especifica a súa función. UD 8. Describir as principais etapas do ciclo 

menstrual e indicar que glándulas e que hormonas 

participan na súa regulación. (CMCCT) 

UD 8. Describir os acontecementos 

fundamentais da fecundación, do 

embarazo e do parto. 

UD 8. Identificar os acontecementos fundamentais 

da fecundación, do embarazo e do parto. (CMCCT) 

UD 8. Describe os acontecementos 

fundamentais do ciclo menstrual, a fecundación, 

o embarazo e o parto. 
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UD 8. Comparar os métodos 

anticonceptivos, clasificalos segundo a súa 

eficacia e recoñecer a importancia 

dalgúns deles na prevención de doenzas 

de transmisión sexual. 

UD 8. Discriminar os métodos de anticoncepción 

humana. (CMCCT) 

 UD 8. Nomea os principais métodos 

anticonceptivos. 

UD 8. Categorizar as principais doenzas de 

transmisión sexual e argumentar sobre a súa 

prevención. (CMCCT, CSC, CCEC). 

UD 8. Describe as principais doenzas de 

transmisión sexual. 

UD 8. Compilar información sobre as 

técnicas de reprodución asistida e de 

fecundación in vitro 

UD 8. Identificar as técnicas de reprodución asistida 

máis frecuentes. (CMCCT) 

UD 8. Describe as técnicas de reprodución 

asistida máis frecuentes. 

 

Así mesmo, de acordo coas ditas instrucións, as aprendizaxes e competencias imprescindibles que debe desenvolver o 

alumnado da materia que serven de referencia para o deseño das actividades de ampliación son aquelas que figuran nos 

seguintes estándares de aprendizaxe da unidade didáctica 8 da programación da materia para o curso 2019-2020, elaborada 

durante o primeiro mes do mesmo, considerándose que o grao mínimo de consecución corresponde co indicado na táboa para 

os ditos estándares. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 

UD 8. Referir os aspectos básicos do 

aparello reprodutor, diferenciar entre 

sexualidade e reprodución, e interpretar 

debuxos e esquemas do aparello 

reprodutor. 

UD 8. Identificar en esquemas os órganos do 

aparello reprodutor masculino e feminino, e 

especificar a súa función. (CMCCT) UD 8. Identifica en esquemas os órganos do 

aparello reprodutor masculino e feminino, e 

especifica a súa función. UD 8. Describir as principais etapas do ciclo 

menstrual e indicar que glándulas e que hormonas 

participan na súa regulación. (CMCCT) 
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UD 8. Describir os acontecementos 

fundamentais da fecundación, do 

embarazo e do parto. 

UD 8. Identificar os acontecementos fundamentais 
da fecundación, do embarazo e do parto. (CMCCT) 

UD 8. Describe os acontecementos 

fundamentais do ciclo menstrual, a fecundación, 

o embarazo e o parto. 

UD 8. Comparar os métodos 

anticonceptivos, clasificalos segundo a súa 

eficacia e recoñecer a importancia 

dalgúns deles na prevención de doenzas 

de transmisión sexual 

UD 8. Discriminar os métodos de anticoncepción 

humana. (CMCCT) 

UD 8. Nomea os principais métodos 

anticonceptivos. 

UD 8. Categorizar as principais doenzas de 

transmisión sexual e argumentar sobre a súa 

prevención. (CMCCT, CSC, CCEC). 

UD 8. Describe as principais doenzas de 

transmisión sexual 

UD 8. Compilar información sobre as 

técnicas de reprodución asistida e de 

fecundación in vitro 

UD 8. Identificar as técnicas de reprodución asistida 
máis frecuentes. (CMCCT) 

UD 8. Describe as técnicas de reprodución 
asistida máis frecuentes. 
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2. Avaliación e cualificación 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

 Probas escritas 

 Traballo diario 

 Traballo de laboratorio 

 Traballo de investigación 

 Videoconferencias e/ou proba telemática 

 Google Classroom 

Cualificación 
final 

Alumnos cuxa media aritmética da 1ª e 2ª avaliacións sexa igual o maior que 5 puntos: 
 

CF= (
𝑁𝑂𝑇𝐴 1ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁+𝑁𝑂𝑇𝐴 2ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

2
) + 𝑁𝑂𝑇𝐴 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐿𝐿𝑂 𝐴𝑀𝑃𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 .  0,1 

 

Alumnos cuxa media aritmética da 1ª e 2ª avaliacións sexa menor que 5 puntos: 
 

CF=(
𝑁𝑂𝑇𝐴 1ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁+𝑁𝑂𝑇𝐴 2ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

2
) . 0.6 + 𝑁𝑂𝑇𝐴 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐿𝐿𝑂 𝑅𝐸𝐶𝑈𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 . 0,4 

 
  No caso de que a cualificación final(CF) destes alumnos por este procedemento fose inferior 
á media aritmética das avaliacións 1ª e 2ª, a súa cualificación final sería a dita media 
aritmética. 
 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Aqueles alumnos que non obteñan unha cualificación final de xuño igual o maior que 5 
puntos segundo o indicado nos apartados anteriores, terán que realizar a correspondente 
proba de setembro. 
 
Nesta proba, serán referencia para a avaliación aqueles estándares imprescindibles para a 
recuperación indicados no punto primeiro deste documento. 
 
CF=NOTA PROBA ESCRITA . 0,8 + NOTA TRABALLO RECUPERACIÓN . 0,2 
 
No caso de non poder realizarse proba escrita, realizarase unha proba por videoconferencia 
ou proba telemática. 
Comunícase aos alumnos que a proba por videoconferencia pode ser gravada co fin de 
garantir a obxectividade da mesma. 
 
No caso de que a cualificación final obtida nesta proba fose inferior a 5 puntos, o/a alumno/a 
quedará coa materia pendente e terá que recuperala o seguinte curso. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Recuperación, repaso, reforzo:  
Realización de exercicios sobre as unidades impartidas nas 
dúas primeiras avaliacións. 

Ampliación: 
- Realización de cuestións sobre o aparello reprodutor, 

fecundación, parto, métodos anticonceptivos, enfermidades de 
transmisión sexual e fecundación asistida. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A comunicación cos alumnos realízase a través do correo institucional 
do IES complementado coa ferramenta de Google Classroom. Todos 
os alumnos agás 1 (que despois de poñerme en contacto coa familia 
comunica que non ten problemas de conectividade pero non ten a 
vontade de facelo), están conectados á clase. 
Cos exercicios de repaso ou reforzo, o profesor publica a colección de 
exercicios na clase virtual e a teoría necesaria para a súa consulta. 
Realízanse unha vídeo conferencia semanal a través da plataforma  
Cisco Webex Meetings, nela acláranse dúbidas e fanse correccións.  
Os alumnos soben os seus exercicios a Google Classrom e o profesor 
corrixe e fai anotacións os mesmos de forma individualizada. Algúns 
dos alumnos presentan problemas para subir as tarefas á aula virtual, 
estes alumnos entregan ditas tarefas enviándoas o email institucional 
do profesor. 
Progresivamente vaise publicando os resultados das series de 
exercicios, para que os alumnos poidan comprobar como os fixeron. 
A aqueles alumnos que entregaron as tarefas via email, envíaslles a 
corrección ó seu correo institucional do IES. 
 Os alumnos poden preguntar as súas dúbidas, ben a través dunha 
publicación no taboleiro da clase virtual, o ben persoalmente a través 
dun email ao correo institucional do profesor, e o  profesor vai 
respondendo as dúbidas.  
Os alumnos teñen un prazo para facer as entregas das súas tarefas. 
Fóra deste prazo, agás algún caso de forza maior debidamente 
xustificado, non se considerarán entregadas as tarefas. 
 

Materiais e recursos 

Recuperación, repaso, reforzo:  
Colección de exercicios variados proporcionados polo profesor, de 
repaso das avaliación pendentes de cada alumno/a. 

   

Ampliación: 
Colección de cuestións e teoría de consulta, algúns de elaboración 
propia do profesor e outros documentos  proporcionados polo 
mesmo. 
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1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Toda a información ao respecto farase a través do correo 
institucional  e a ferramenta de Google Classroom. Comunicarase aos 
alumnos de xeito individual a través do seu correo institucional se 
teñen a media aritmética das dúas primeiras avaliacións maior, igual 
o menor que 5 puntos coas consecuencias que ten para eles. Se 
durante o proceso, o profesor tivese constancia de que algún dos 
alumnos tivese algún problema de comunicación por este medio, 
buscaríase a maneira de comunicarse por unha vía alternativa. 

Publicidade  
Non obstante, a información que non sexa persoal publicarase na 
páxina web do IES. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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  

 

De acordo coas instrucións do 27 de abril de 2020, as aprendizaxes e competencias imprescindibles que debe desenvolver o 

alumnado da materia que serven de referencia para o deseño das actividades de recuperación, repaso e reforzo son aquelas 

que figuran nos estándares de aprendizaxe das unidades didácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da programación da materia para o 

curso 2019-2020, elaborada durante o primeiro mes do mesmo, considerándose que o grao mínimo de consecución para 

superar a materia corresponde co indicado nas táboas correspondentes para os ditos estándares. 

Así mesmo, de acordo coas ditas instrucións, as aprendizaxes e competencias imprescindibles que debe desenvolver o 

alumnado da materia que serven de referencia para o deseño das actividades de ampliación son aquelas que figuran nos 

seguintes estándares de aprendizaxe das unidades didácticas 10 e 12 da programación da materia para o curso 2019-2020, 

elaborada durante o primeiro mes do mesmo, considerándose que o grao mínimo de consecución corresponde co indicado na 

táboa para os ditos estándares. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 

UD 10. Nomear e formular compostos 
inorgánicos binarios e ternarios segundo 
as normas da IUPAC. 

UD 10. O alumnado debe ser capaz de: Nomear e 
formular compostos inorgánicos ternarios, seguindo 
as normas da IUPAC. (CCL, CMCCT) 

UD 10. Formula e nomea correctamente 
compostos inorgánicos binarios e ternarios 

UD 12.  Establecer as razóns da 
singularidade do carbono e valorar a súa 
importancia na constitución dun elevado 
número de compostos naturais e 
sintéticos. 

UD 12. Explicar os motivos polos que o carbono é o 
elemento que forma maior número de compostos. 
(CMCCT) 

UD 12. Explicar os motivos polos que o carbono 
é o elemento que forma maior número de 
compostos.  

UD 12. Analizar as formas alotrópicas do carbono, 
relacionando a estrutura coas propiedades. 
(CMCCT) 

UD 12. Analizar as formas alotrópicas do 
carbono, relacionando a estrutura coas 
propiedades.  
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UD  12. Identificar e representar 
hidrocarburos sinxelos mediante distintas 
fórmulas, relacionalas con modelos 
moleculares físicos ou xerados por 
computador, e coñecer algunhas 
aplicacións de especial interese. 

UD 12. Identificar e representa hidrocarburos 
sinxelos mediante a súa fórmula molecular, 
semidesenvolvida e desenvolvida. (CMCCT) 

UD 12. Identifica os compostos do carbono, 
escribe as súas fórmulas desenvolvida, 
semidesenvolvida e molecular e recoñece os 
grupos funcionais. 

UD 12. Deducir, a partir de modelos moleculares, as 
fórmulas usadas na representación de 
hidrocarburos. (CMCCT) 

UD 12. Representa hidrocarburos mediante a 
súa fórmula molecular, semidesenvolvida e 
desenvolvida. 

UD 12. Describir as aplicacións de hidrocarburos 
sinxelos de especial interese. (CMCCT) 

UD 12. Recoñece algunhas aplicacións dos 
hidrocarburos de especial interese. 

UD 12. Formula e nomea correctamente 
distintos hidrocarburos sinxelos. 

UD 12. Recoñecer os grupos funcionais 
presentes en moléculas de especial 
interese. 

UD 12. Recoñecer o grupo funcional e a familia 
orgánica a partir da fórmula de alcohois, aldehidos, 
cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e aminas. 
(CMCCT). 

UD 12. Formula compostos oxixenados e 
nitroxenados e identifica o grupo funcional ao 
que corresponden. 
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2. Avaliación e cualificación 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

 Probas escritas 

 Traballo diario 

 Traballo de laboratorio 

 Traballo de investigación 

 Videoconferencias e/ou proba telemática 

 Google Classroom 

Cualificación 
final 

Alumnos cuxa media aritmética da 1ª e 2ª avaliacións sexa igual o maior que 5 puntos: 
 

CF= (
𝑁𝑂𝑇𝐴 1ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁+𝑁𝑂𝑇𝐴 2ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

2
) + 𝑁𝑂𝑇𝐴 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐿𝐿𝑂 𝐴𝑀𝑃𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 .  0,1 

 

Alumnos cuxa media aritmética da 1ª e 2ª avaliacións sexa menor que 5 puntos: 
 

CF=(
𝑁𝑂𝑇𝐴 1ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁+𝑁𝑂𝑇𝐴 2ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

2
) . 0.6 + 𝑁𝑂𝑇𝐴 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐿𝐿𝑂 𝑅𝐸𝐶𝑈𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 . 0,4 

 
  No caso de que a cualificación final(CF) destes alumnos por este procedemento fose inferior 
á media aritmética das avaliacións 1ª e 2ª, a súa cualificación final sería a dita media 
aritmética. 
 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Aqueles alumnos que non obteñan unha cualificación final de xuño igual o maior que 5 
puntos segundo o indicado nos apartados anteriores, terán que realizar a correspondente 
proba de setembro. 
 
Nesta proba, serán referencia para a avaliación aqueles estándares imprescindibles para a 
recuperación indicados no punto primeiro deste documento. 
 
CF=NOTA PROBA ESCRITA . 0,8 + NOTA TRABALLO RECUPERACIÓN . 0,2 
 
No caso de non poder realizarse proba escrita, realizarase unha proba por videoconferencia 
ou proba telemática. 
Comunícase aos alumnos que a proba por videoconferencia pode ser gravada co fin de 
garantir a obxectividade da mesma. 
 
No caso de que a cualificación final obtida nesta proba fose inferior a 5 puntos, o/a alumno/a 
quedará coa materia pendente e terá que recuperala o seguinte curso. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Recuperación, repaso, reforzo:  
Realización de exercicios sobre as unidades impartidas nas dúas 

primeiras avaliacións. 

Ampliación: 
- Realización de exercicios sobre formulación inorgánica e 

orgánica. 
- Visualización de vídeos dos que o profesor proporciona os 

enlaces, e reposta de preguntas sobre o visto neles. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A comunicación cos alumnos realízase a través do correo 
institucional do IES complementado coa ferramenta de Google 
Classroom. Todos os alumnos están conectados á clase. 
Cos exercicios de repaso ou reforzo, o profesor publica a colección 
de exercicios na clase virtual e a teoría necesaria para a súa consulta. 
Realízanse dúas vídeo conferencias semanais a través da plataforma  
Cisco Webex Meetings, nelas acláranse dúbidas e fanse correccións.  
Os alumnos soben os seus exercicios a Google Classrom e o profesor 
corrixe e fai anotacións os mesmos de forma individualizada. 
Progresivamente vaise publicando os resultados das series de 
exercicios, para que os alumnos poidan comprobar como os fixeron. 
 Os alumnos poden preguntar as súas dúbidas, ben a través dunha 
publicación no taboleiro da clase virtual, o ben persoalmente a 
través dun email ao correo institucional do profesor, e o profesor vai 
respondendo as dúbidas.  
Os alumnos teñen un prazo para facer as entregas das súas tarefas. 
Fóra deste prazo, agás algún caso de forza maior debidamente 
xustificado, non se considerarán entregadas as tarefas. 
 

Materiais e recursos 

Recuperación, repaso, reforzo:  
Colección de exercicios variados proporcionados polo profesor, de 
repaso das avaliación pendentes de cada alumno/a. 
Material o recurso audiovisual que conteña información sobre o que 
se pide. 

Ampliación: 
Colección de exercicios e teoría de consulta, algúns de elaboración 
propia do profesor e outro documentos  proporcionados por lo 
mesmo. 
 Material o recurso audiovisual que conteña información sobre o que 
se pide. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Toda a información ao respecto farase a través do correo 
institucional  e a ferramenta de Google Classroom. Comunicarase 
aos alumnos de xeito individual a través do seu correo institucional 
se teñen a media aritmética das dúas primeiras avaliacións maior, 
igual o menor que 5 puntos coas consecuencias que ten para eles. Se 
durante o proceso, o profesor tivese constancia de que algún dos 
alumnos tivese algún problema de comunicación por este medio, 
buscaríase a maneira de comunicarse por unha vía alternativa. 

Publicidade  
Non obstante, a información que non sexa persoal publicarase na 
páxina web do IES. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 

 

 

De acordo coas instrucións do 27 de abril de 2020, as aprendizaxes e compe-

tencias imprescindibles que debe desenvolver o alumnado da materia que ser-

ven de referencia para o deseño das actividades de recuperación, repaso e re-

forzo son aquelas que figuran nos estándares de aprendizaxe das unidades di-

dácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da programación da materia para o curso 2019-

2020, elaborada durante o primeiro mes do mesmo, considerándose que o 

grao mínimo de consecución para superar a materia corresponde co indicado 

nas táboas correspondentes para os ditos estándares. 

Así mesmo, de acordo coas ditas instrucións, as aprendizaxes e competencias 

imprescindibles que debe desenvolver o alumnado da materia que serven de 

referencia para o deseño das actividades de ampliación son aquelas que figu-

ran nos seguintes estándares de aprendizaxe das unidades didácticas 1, 2, 3, 4, 

5, 6 e 8 da programación da materia para o curso 2019-2020, elaborada du-

rante o primeiro mes do mesmo, considerándose que o grao mínimo de conse-

cución corresponde co indicado na táboa para os ditos estándares. 

 



 
 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Están recollidos no apartado correspon-
dente da programación: 

 Probas escritas 

 Traballo diario 

 Traballo de laboratorio 

 Traballo de investigación 

No último trimestre: 
– Traballo diario. Classroom. 
– Traballo de investigación. 
– Resumos, cuestionarios, exercicios elaborados, 

corrixidos e entregados pola profesora. 

– Sinxelos traballos de investigación. 

– Resolución das fichas de cuestións que se 

entregan cada semana ao alumnado. 

 

Cualificación 
final 

Alumnos cuxa media aritmética da 1ª e 2ª avaliacións sexa igual o maior que 5 puntos: 
 

CF= (
𝑁𝑂𝑇𝐴 1ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁+𝑁𝑂𝑇𝐴 2ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

2
) + 𝑁𝑂𝑇𝐴 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐿𝐿𝑂 𝐴𝑀𝑃𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 .  0,1 

 

Alumnos cuxa media aritmética da 1ª e 2ª avaliacións sexa menor que 5 puntos: 
 

CF=(
𝑁𝑂𝑇𝐴 1ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁+𝑁𝑂𝑇𝐴 2ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

2
) ·  0.6 + 𝑁𝑂𝑇𝐴 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐿𝐿𝑂 𝑅𝐸𝐶𝑈𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 · 0,4 

 
  No caso de que a cualificación final (CF) destes alumnos por este procedemento fose inferior 
á media aritmética das avaliacións 1ª e 2ª, a súa cualificación final sería a dita media aritmé-
tica. 
 

Proba  

extraordinaria 
de setembro 

Aqueles alumnos que non obteñan unha cualificación final de xuño igual o maior que 5 
puntos segundo o indicado nos apartados anteriores, terán que realizar a correspondente 
proba de setembro. 
Nesta proba, serán referencia para a avaliación aqueles estándares imprescindibles para a 
recuperación indicados no punto primeiro deste documento. 
 
CF = NOTA PROBA ESCRITA · 0,8 + NOTA TRABALLO RECUPERACIÓN · 0,2 
 
No caso de non poder realizarse proba escrita, realizarase unha proba por videoconferencia 
ou proba telemática. 
Comunícase aos alumnos que a proba por videoconferencia pode ser gravada co fin de 
garantir a obxectividade da mesma. 
 
No caso de que a cualificación final obtida nesta proba fose inferior a 5 puntos, o/a alumno/a 
quedará coa materia pendente e terá que recuperala o seguinte curso. 

Alumnado de 
materia  

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

Actividades 

Recuperación, repaso, reforzo: 
– Coleccións de fichas con resumos e esquemas elaborados pola 

profesora. 
– Fichas de cuestións e exercicios que o alumnado debe contestar 

valéndose das fichas elaboradas pola profesora. 
– Apoio e reforzo cotián en classroom, xunto co profesor de reforzo. 

Recuperación. 
– Realización das fichas de cuestións en relación á 1ª e á 2ª avaliación, que 

se deben entregar semanalmente. 
– Sinxelos traballos de investigación en relación aos contidos da 1ª  e a 2ª 

avaliación. 
– Apoio e reforzo cotián en classroom en relación ás aprendizaxes e 

competencias imprescindibles. 

Ampliación.  
– Fichas de cuestións dos contidos de ampliación que entregan semanal-

mente. 
– Colección de fichas de resumos e esquemas elaborados pola profesora 

sobre os contidos de ampliación. Serán usadas polos alumnos para 
responder ás fichas que deben entregar. 

– Sinxelos traballos de investigación sobre os contidos de ampliación. 

Metodoloxía  

(alumnado con e sen 
conectividade) 

Potenciamos a metodoloxía activa mediante o envío de abundante material 
elaborado pola profesora, que será a base para resolver as propostas de 
traballo que deben realizar os alumnos semanalmente.  
Fomentamos o traballo grupal e cooperativo respondendo as dúbidas, fa-
cendo as correccións individuais e, así mesmo, grupais en classroom.  
Mantemos activo o grupo estimulando a participación de cada un dos alum-
nos. Desde o comezo desta etapa presentamos un plan de traballo  que se 
revisa cada semana e, se for necesario, se adapta.  
O alumnado recibe toda a información, os materiais e indicacións ao co-
mezo da semana e deben completar as tarefas para entregar o último día 
desa semana. Durante a semana resólvense en classroom dúbidas e aclara-
cións.  
A información titorial facémola en classroom por teléfono a cada alumna/o 
e a cada familia. Facemos un seguimento permanente e cotián. 

Materiais e recursos 

Fichas de esquemas e resumos de cada unidade, elaboradas pola profe-
sora. 
Fichas de cuestións e exercicios, a cumprimentaren polos alumnos. 
Aclaracións en classroom habitual. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 5 CENTRO:IES “AFONSO X O SABIO” 
CURSO: 4º ESO 

MATERIA: CAAP 
 

  

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás  

familias 

A información facémola de forma habitual en classroom, e por 
teléfono a cada alumno e a todas as familias. Tamén a información e 
comunicacións de titoría se colgan habitualmente en classroom, así 
como a comunicación telefónica permanente mantida con todas as 
familias. 

Publicidade  
Non obstante, a información que non sexa persoal publicarase na 
páxina web do IES. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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  

 

De acordo coas instrucións do 27 de abril de 2020, as aprendizaxes e 

competencias imprescindibles que debe desenvolver o alumnado da 

materia que serven de referencia para o deseño das actividades de 

recuperación, repaso e reforzo son aquelas que figuran nos estándares de 

aprendizaxe das unidades didácticas 0, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da programación da 

materia para o curso 2019-20, elaborada durante o primeiro mes do 

mesmo, considerándose que o grao mínimo de consecución para superar 

a materia corresponde co indicado nas táboas correspondentes para os 

ditos estándares. 

Neste apartado, quedan excluídos como referencia para a avaliación os 

estándares correspondentes a todas as unidades da programación non 

impartidas.  

Así mesmo, de acordo coas ditas instrucións, as aprendizaxes e 

competencias imprescindibles que debe desenvolver o alumnado da 

materia que serven de referencia para o deseño das actividades de 

ampliación son aquelas que figuran nos estándares de aprendizaxe das 

unidades didácticas 1, 8, 9, 10, 11 e 12 da programación da materia para o 

curso 2019-20, elaborada durante o primeiro mes do mesmo, 

considerándose que o grao mínimo de consecución corresponde co 

indicado nas táboas correspondentes para os ditos estándares. 
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2. Avaliación e cualificación 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Primeira e segunda avaliación: 
Están recollidos no apartado 
correspondente da programación: 
– Probas escritas 
– Traballo diario 
– Traballo de laboratorio 
– Traballo de investigación 

No último trimestre: 
– Traballo diario en relación as cuestións e exercicios 

propostos. 
– Videoconferencias (semanais) 
– Traballo de investigación. 
– Resumos, cuestionarios e exercicios elaborados e 

corrixidos e entregados pola profesora. 

Cualificación 
final 

Alumnos cuxa media aritmética da 1ª e 2ª avaliacións sexa igual o maior que 5 puntos: 

CF= (
𝑁𝑂𝑇𝐴 1ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁+𝑁𝑂𝑇𝐴 2ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

2
) + 𝑁𝑂𝑇𝐴 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐿𝐿𝑂 𝐴𝑀𝑃𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 .  0,1 

Alumnos cuxa media aritmética da 1ª e 2ª avaliacións sexa menor que 5 puntos: 

CF=(
𝑁𝑂𝑇𝐴 1ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁+𝑁𝑂𝑇𝐴 2ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

2
) . 0.65 + 𝑁𝑂𝑇𝐴 𝑇𝑅 .  0,2 + 𝑁𝑂𝑇𝐴 𝑉𝐶 .  0,15 

 (TR=TRABALLO DE RECUPERACIÓN; VC=VIDEOCONFERENCIA OU PROBA TELEMÁTICA) 
Comunícase aos alumnos que a proba por videoconferencia pode ser gravada co fin de 
garantir a obxectividade da mesma. 
  No caso de que a cualificación final(CF) destes alumnos por este procedemento fose 
inferior á media aritmética das avaliacións 1ª e 2ª, a súa cualificación final sería a dita media 
aritmética. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Aqueles alumnos que non obteñan unha cualificación final de xuño igual o maior que 5 
puntos segundo o indicado nos apartados anteriores, terán que realizar a correspondente 
proba de setembro. 
Nesta proba, serán referencia para a avaliación aqueles estándares imprescindibles para a 
recuperación indicados no punto primeiro deste documento. 
CF = NOTA PROBA ESCRITA . 0,8 + NOTA TRABALLO RECUPERACIÓN . 0,2 
No caso de non poder realizarse proba escrita, realizarase unha proba por videoconferencia 
ou proba telemática. 
Comunícase aos alumnos que a proba por videoconferencia pode ser gravada co fin de 
garantir a obxectividade da mesma. 
No caso de que a cualificación final obtida nesta proba fose inferior a 5 puntos, o/a 
alumno/a quedará coa materia pendente e terá que recuperala o seguinte curso. 

Alumnado de 
materia 

pendente  

(FeQ 1º BAC) 

Criterios de avaliación: 
Os criterios de avaliación serán os correspondentes ás unidades reflexadas no plan de 
recuperación que foi entregado aos alumnos e ás súas familias durante a 1ª avaliación (a 
descrición dos ditos criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e graos mínimos de 
consecución atópase na programación do departamento correspondente ao curso 2018-
2019, que é cando os alumnos coa materia pendente cursaron a materia). 

Criterios de cualificación: 
CF= NOTA 1ª PE. 0,5 + NOTA TR 1ª PARTE . 0,15 + NOTA VC . 0,2 + NOTA TR 2ª PARTE . 0,15 

(PE=PROBA ESCRITA; TR=TRABALLO DE RECUPERACIÓN; VC=VIDEOCONFERENCIA OU PROBA TELEMÁTICA) 

Comunícase aos alumnos que a proba por videoconferencia pode ser gravada co fin de 
garantir a obxectividade da mesma. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Proba escrita, traballos de recuperación 
(cuestións e problemas sobre as unidades didácticas correspondentes) e videoconferencia 
ou proba telemática. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades 

Recuperación, repaso, reforzo…: 
– Resumos e conxuntos de exercicios elaborados e resoltos pola 

profesora, que serán a base para as cuestións e os exercicios que o 
alumno ha de resolver en relación ás unidades da 1ª e 2ª avaliación. 

– Realización de exercicios das unidades impartidas nas dúas 
primeiras avaliacións e sinaladas neste documento como de 
recuperación. 

Recuperación: 
– Realización de exercicios propostas en relación ás aprendizaxes 

competencias imprescindibles da 1ª e mais da 2ª avaliación. 
– Traballo de investigacións sobre aspectos da Química. 
– Videoconferencias semanais, grupais, interactivas para presentar 

dúbidas, aclaracións e interpelacións acerca das cuestións e 
exercicios sobre contidos mínimos imprescindibles. 

Ampliación: 
– Realización de exercicios das unidades de ampliación reseñadas.  
– Uso de resumos, coleccións de exercicios e cuestións resoltos pola 

profesora como base para fomentar dúbidas e interpelacións sobre 
contidos e resolución dos exercicios que se propoñen. 

– Videoconferencias semanais para explicar contidos das unidades de 
ampliación, propoñer dúbidas e interpelacións acerca dos exercicios 
e cuestións propostas. 

Metodoloxía 
(alumnado con e sen 

conectividade) 

Poténciase unha metodoloxía activa de traballo grupal en rede con 
todos os alumnos,  coordinado pola profesora coa axuda da delegada 
do grupo co fin de potenciar o traballo cooperativo. As dúbidas, 
aclaracións e preguntas de cada alumno pásanse a todos os do grupo 
para fomentar a análise e participación de todos e cada un. O uso do 
correo persoal da profesora e as videoconferencias semanais 
potencian a comunicación en rede. Ao principio da semana enviamos a 
proposta de traballo para ser analizada por cada alumno e por todo o 
grupo. O último día da semana, en videoconferencia, debatemos, 
analizamos e resolvemos dúbidas, cuestións e exercicios propostos; así 
mesmo adiantamos as explicacións necesarias para o traballo da 
semana seguinte. 
No correo electrónico resolvemos dúbidas particulares que  presenta o 
alumnado. Cada semana desenvolvemos un plan de traballo grupal 
que culmina en videoconferencia. As consultas persoais, dúbidas e 
aclaracións fanse por correo electrónico e en casos mesmo 
telefonicamente. 

Materiais e recursos 

1. Resumos e esquemas de cada unidade elaborados pola profesora. 
2. Colección de exercicios e cuestións de maior dificultade resoltos 

pola profesora coas aclaracións que estimamos oportunas. 
3. Exercicios e cuestións propostos pola profesora, dun nivel máis 

sinxelo, que deben resolver todos e cada un dos alumnos. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información faise polo correo electrónico da profesora, o 
institucional, e mediante o uso de videoconferencias semanais, 
ademais dunha comunicación individual ás veces por teléfono. 
As comunicacións grupais realízanse a través do correo da 
delegada de curso, quen llelas transmite a todos os seus 
compañeiros e fai chegar as do grupo a profesora. A profesora 
mantén comunicación permanente coa delegada por correo 
electrónico e por teléfono. É moi destacada tamén a 
coordinación que a delegada mantén co grupo. 

Publicidade  
Non obstante, a información que non sexa persoal publicarase 
na páxina web do IES. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

 

 

De acordo coas instrucións do 27 de abril de 2020, as aprendizaxes e compe-

tencias imprescindibles que debe desenvolver o alumnado da materia que ser-

ven de referencia para o deseño das actividades de recuperación, repaso e re-

forzo son aquelas que figuran nos estándares de aprendizaxe das unidades di-

dácticas 0, 1, 9, 8, 7, 6, 2 e 3 da programación da materia para o curso 2019-

2020, elaborada durante o primeiro mes do mesmo, considerándose que o 

grao mínimo de consecución para superar a materia corresponde co indicado 

nas táboas correspondentes para os ditos estándares. 

Neste apartado, quedan excluídas como referencia para a avaliación as 

unidades 4 e 5. 

Así mesmo, de acordo coas ditas instrucións, as aprendizaxes e competencias 

imprescindibles que debe desenvolver o alumnado da materia que serven de 

referencia para o deseño das actividades de ampliación son aquelas que figu-

ran nos estándares de aprendizaxe das unidades 4 e 5 da programación da ma-

teria para o curso 2019-2020, elaborada durante o primeiro mes do mesmo; 

considerándose que o grao mínimo de consecución corresponde co indicado na 

táboa para os ditos estándares.  
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2. Avaliación e cualificación 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Están recollidos no apartado corres-
pondente da programación: 
– Probas escritas. 
– Traballo diario. 
– Traballo de laboratorio. 
– Traballo de investigación. 
 

No último trimestre: 
– Traballo diario sobre os exercicios e cuestións 

propostos. 
– Traballo de laboratorio (teórico). 
– Traballo de investigación. 
– Videoconferencias semanais. 
– Resumos, cuestionarios, exercicios elaborados, corrixi-

dos e entregados pola profesora. 

Cualificación 
final 

Alumnos cuxa media aritmética da 1ª e 2ª avaliacións sexa igual ou maior que 5 puntos: 
 

CF= (
𝑁𝑂𝑇𝐴 1ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁+𝑁𝑂𝑇𝐴 2ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

2
) + 𝑁𝑂𝑇𝐴 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐿𝐿𝑂 𝐴𝑀𝑃𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 .  0,1 

 

Alumnos cuxa media aritmética da 1ª e 2ª avaliacións sexa menor que 5 puntos: 
 

CF=(
𝑁𝑂𝑇𝐴 1ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁+𝑁𝑂𝑇𝐴 2ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

2
) . 0.65 + 𝑁𝑂𝑇𝐴 𝑇𝑅 .  0,2 + 𝑁𝑂𝑇𝐴 𝑉𝐶 .  0,15 

 
 (TR=TRABALLO DE RECUPERACIÓN; VC=VIDEOCONFERENCIA OU PROBA TELEMÁTICA) 
 
Comunícase aos alumnos que a proba por videoconferencia pode ser gravada co fin de 
garantir a obxectividade da mesma. 
 
 No caso de que a cualificación final(CF) destes alumnos por este procedemento fose inferior á 
media aritmética das avaliacións 1ª e 2ª, a súa cualificación final sería a dita media aritmética. 
 

Proba  

extraordinaria 
de setembro 

Aqueles alumnos que non obteñan unha cualificación final de xuño igual ou maior que 5 pun-
tos segundo o indicado nos apartados anteriores, terán que realizar a correspondente proba 
de setembro. 
Nesta proba serán referencia para a avaliación aqueles estándares imprescindibles para a re-
cuperación indicados no punto primeiro deste documento. 
 
CF=NOTA PROBA ESCRITA . 0,8 + NOTA TRABALLO RECUPERACIÓN . 0,2 
 
No caso de non poder realizarse proba escrita, realizarase unha proba por videoconferencia 
ou proba telemática. 
Comunícase aos alumnos que a proba por videoconferencia pode ser gravada co fin de 
garantir a obxectividade da mesma. 
 
No caso de que a cualificación final obtida nesta proba fose inferior a 5 puntos, o/a alumno/a 
quedará coa materia pendente e terá que recuperala o  curso seguinte. 

Alumnado de 
materia 

 pendente  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliación)  

Actividades  

Recuperación, repaso, reforzo…: 
– Resumos e conxuntos de exercicios elaborados e resoltos pola profesora, que serán a 
base para as cuestións e os exercicios que o alumno ha de resolver en relación ás unida-
des. 1ª e 2ª avaliación. 
– Realización de exercicios das unidades impartidas nas dúas primeiras avaliacións e si-
naladas neste documento como de recuperación. 
– Cuestións e exercicios dos exames CIUG (1ª e 2ª avaliación). 

Recuperación: 
– Realización de exercicios propostas en relación ás aprendizaxes competencias impres-
cindibles da 1ª e mais da 2ª avaliación. 
– Traballo de investigacións sobre aspectos da Física. 
– Videoconferencias semanais, grupais, interactivas para presentar dúbidas, aclaracións e 
interpelacións acerca das cuestións e exercicios sobre contidos mínimos imprescindibles. 

Ampliación: 
– Realización de cuestións e exercicios das unidades de ampliación reseñadas.  
– Uso de resumos, coleccións de exercicios e cuestións resoltos pola profesora como 
base para fomentar dúbidas e interpelacións sobre contidos e resolución dos exercicios 
que se propoñen. 
– Videoconferencias semanais para explicar contidos das unidades de ampliación, propo-
ñer dúbidas e interpelacións acerca dos exercicios e cuestións propostas. 
– Cuestións e exercicios dos exames CIUG  das unidades de ampliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con  

e sen  

conectividade) 

Poténciase unha metodoloxía activa de traballo grupal en rede con todos os alumnos,  
coordinado pola profesora coa axuda da delegada do grupo co fin de potenciar o traballo 
cooperativo. As dúbidas, aclaracións e preguntas de cada alumno pásanse a todos os do 
grupo para fomentar a análise e participación de todos e cada un. O uso do correo per-
soal da profesora e as videoconferencias semanais potencian a comunicación en rede. Ao 
principio da semana enviamos a proposta de traballo para ser analizada por cada alumno 
e por todo o grupo. O último día da semana, en videoconferencia, debatemos, analiza-
mos e resolvemos dúbidas, cuestións e exercicios propostos; así mesmo adiantamos as 
explicacións necesarias para o traballo da semana seguinte. 
No correo electrónico resolvemos dúbidas particulares que  presenta o alumnado. Cada 
semana desenvolvemos un plan de traballo grupal que culmina en videoconferencia. As 
consultas persoais, dúbidas e aclaracións fanse por correo electrónico e en casos mesmo 
telefonicamente.  

Materiais  

e recursos 

1. Resumos e esquemas de cada unidade elaborados pola profesora. 
2. Colección de exercicios e cuestións de maior dificultade resoltos pola profesora coas 
aclaracións que estimamos oportunas. 
3. Exercicios e cuestións propostos pola profesora, dun nivel máis sinxelo, que deben 
resolver todos e cada un dos alumnos. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e 
ás familias 

A información faise polo correo electrónico da profesora, o institu-
cional, e mediante o uso de videoconferencias semanais, ademais 
dunha comunicación individual ás veces por teléfono. As comunica-
cións grupais realízanse a través do correo da delegada de curso, 
quen llelas transmite a todos os seus compañeiros e fai chegar as do 
grupo a profesora. A profesora mantén comunicación permanente 
coa delegada por correo electrónico e por teléfono. É moi destacada 
tamén a coordinación que a delegada mantén co grupo. 

Publicidade  
A información relevante, non persoal, publícase na páxina web do 
instituto. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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  

 

De acordo coas instrucións do 27 de abril de 2020, as aprendizaxes e competencias imprescindibles que debe desenvolver o 

alumnado da materia que serven de referencia para o deseño das actividades de recuperación, repaso e reforzo son aquelas 

que figuran nos estándares de aprendizaxe das unidades didácticas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 da programación da materia para o 

curso 2019-2020, elaborada durante o primeiro mes do mesmo, considerándose que o grao mínimo de consecución para 

superar a materia corresponde co indicado nas táboas correspondentes para os ditos estándares. 

Neste apartado, queda excluído como referencia para a avaliación, ademais dos estándares correspondentes a calquera das 

outras unidades da programación, o seguinte estándar: 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 

UD 2. Representar isómeros a partir dunha 
fórmula molecular dada. 

UD 2. Distinguir os diferentes tipos de isomería 
representando, formulando e nomeando os 
posibles isómeros, dada unha fórmula molecular. 
CMCCT 

UD 2. Coñece e explica os distintos tipos de 
isomería que poden amosar os compostos do 
carbono, propoñendo exemplos deles a partir 
dunha fórmula molecular o identificando os 
diferentes tipos de isómeros a partir de fórmulas 
desenvolvidas. 

 

Así mesmo, de acordo coas ditas instrucións, as aprendizaxes e competencias imprescindibles que debe desenvolver o 

alumnado da materia que serven de referencia para o deseño das actividades de ampliación son aquelas que figuran nos 

estándares de aprendizaxe das unidades 3, 4, 11 e 12 da programación da materia para o curso 2019-2020, elaborada durante 

o primeiro mes do mesmo, máis o estándar da unidade 2 excluído como referencia para a avaliación das actividades de 

recuperación; considerándose que o grao mínimo de consecución corresponde co indicado nas táboas da dita programación 

para os correspondentes estándares. 
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2. Avaliación e cualificación 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

 Probas escritas 

 Traballo diario 

 Traballo de laboratorio 

 Traballo de investigación 

 Videoconferencia e/ou proba telemática 

 Google Classroom 

Cualificación 
final 

Alumnos cuxa media aritmética da 1ª e 2ª avaliacións sexa igual o maior que 5 puntos: 
 

CF= (
𝑁𝑂𝑇𝐴 1ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁+𝑁𝑂𝑇𝐴 2ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

2
) + 𝑁𝑂𝑇𝐴 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐿𝐿𝑂 𝐴𝑀𝑃𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 .  0,1 

 

Alumnos cuxa media aritmética da 1ª e 2ª avaliacións sexa menor que 5 puntos: 
 

CF=(
𝑁𝑂𝑇𝐴 1ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁+𝑁𝑂𝑇𝐴 2ª 𝐴𝑉𝐴𝐿𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁

2
) . 0.65 + 𝑁𝑂𝑇𝐴 𝑇𝑅 .  0,2 + 𝑁𝑂𝑇𝐴 𝑉𝐶 .  0,15 

 
 (TR=TRABALLO DE RECUPERACIÓN; VC=VIDEOCONFERENCIA OU PROBA TELEMÁTICA) 
 
 Comunícase aos alumnos que a proba por videoconferencia pode ser gravada co fin de 
garantir a obxectividade da mesma.  
 
No caso de que a cualificación final(CF) destes alumnos por este procedemento fose inferior á 
media aritmética das avaliacións 1ª e 2ª, a súa cualificación final sería a dita media aritmética. 
 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Aqueles alumnos que non obteñan unha cualificación final de xuño igual o maior que 5 
puntos segundo o indicado nos apartados anteriores, terán que realizar a correspondente 
proba de setembro. 
Nesta proba, serán referencia para a avaliación aqueles estándares imprescindibles para a 
recuperación indicados no punto primeiro deste documento. 
 
CF=NOTA PROBA ESCRITA . 0,8 + NOTA TRABALLO RECUPERACIÓN . 0,2 
 
No caso de non poder realizarse proba escrita, realizarase unha proba por videoconferencia 
ou proba telemática. 
Comunícase aos alumnos que a proba por videoconferencia pode ser gravada co fin de 
garantir a obxectividade da mesma. 
 
No caso de que a cualificación final obtida nesta proba fose inferior a 5 puntos, o/a alumno/a 
quedará coa materia pendente e terá que recuperala o seguinte curso. 

Alumnado de 
materia 

pendente  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliación)  

Actividades  

Recuperación, repaso, reforzo:  
- Realización de exercicios sobre as unidades sinaladas no punto primeiro deste 

documento como obxecto de recuperación (que se corresponde co impartido 
durante as dúas primeiras avaliacións). 

R     Recuperación:  
- Videoconferencia ou proba telemática na que os alumnos serán interrogados 

sobre diferentes cuestións relativas ás unidades didácticas sinaladas no punto 
primeiro deste documento como obxecto de recuperación. Valorarase cos 
mesmos criterios expostos na programación elaborada no primeiro mes do 
curso 2019-2020. 

Ampliación: 
- Realización de exercicios variados das unidades sinaladas no punto primeiro 

deste documento como obxecto de ampliación (que se corresponde co non 
impartido nas dúas primeiras avaliacións). 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

A comunicación cos alumnos realízase a través do correo institucional do IES 
complementado coa ferramenta de Google Classroom. Todos os alumnos están 
apuntados a súa clase (26). 
Con cada unidade impartida, o profesor proporcionou durante o desenvolvemento das 
clases presenciais, unha colección extensa de exercicios. Como en clase non se fixeron 
todos eles, os alumnos van facendo estes exercicios e repetindo aqueles xa feitos sobre 
os que teñen dúbidas. Van preguntando todas as dúbidas que teñan, ben a través 
dunha publicación no taboleiro da clase virtual, o ben persoalmente a través dun email 
ao correo institucional do profesor. O profesor vai respondendo as dúbidas. 
Simultaneamente, dadas as especiais características deste curso, o profesor vai 
publicando os apuntamentos das unidades non impartidas durante as clases presenciais 
xunto coa correspondente colección de exercicios. Progresivamente (dando tempo para 
que os alumnos vaian avanzando no desenvolvemento da unidade) vai publicando a 
resolución dunha serie de exercicios cunha pequena explicación dos mesmos. Así os 
alumnos poden ver se os fixeron ben ou non e ir preguntando as dúbidas que teñen. 
Unha vez transcorrida a primeira fase, o profesor proporciona ou indica aos alumnos os 
exercicios de recuperación ou ampliación coas indicacións que sexan necesarias. E os 
alumnos teñen un prazo para entregar as tarefas que lles foron encomendadas. Fóra 
deste prazo, agás algún caso de forza maior debidamente xustificado, non se 
considerarán entregadas as tarefas. 
A partir da finalización da primeira unidade impartida durante as clases non presenciais, 
fanse videoconferencias para explicar cuestións que sigan sen estar claras e tratar de 
resolver mellor as dúbidas que persistan, tanto para os alumnos que non teñan que 
recuperar a materia como para os que si teñan que facelo.  
Os alumnos que teñan que recuperar a materia serán convocados a videoconferencias 
ou probas telemáticas individuais ou en grupo co profesor, nas que serán interrogados 
sobre diferentes cuestións relativas ás unidades didácticas sinaladas no apartado 1 
deste documento como referencia para o deseño das actividades de recuperación. 

Materiais e 
recursos 

Apuntamentos de teoría das diferentes unidades didácticas e colección de exercicios 
variados proporcionados polo profesor. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Toda a información ao respecto farase a través do correo 
institucional  e a ferramenta de Google Classroom. Comunicarase 
aos alumnos a través do seu correo institucional e/ou das 
videoconferencias que poidan ter lugar, se teñen a media aritmética 
das dúas primeiras avaliacións maior, igual o menor que 5 puntos 
coas consecuencias que ten para eles. Se durante o proceso, o 
profesor tivese constancia de que algún dos alumnos tivese algún 
problema de comunicación por este medio, buscaríase a maneira de 
comunicarse por unha vía alternativa. 

Publicidade  
Non obstante, a información que non sexa persoal publicarase na 
páxina web do IES. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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  

 

De acordo coas instrucións do 27 de abril de 2020, as aprendizaxes e competencias imprescindibles que debe desenvolver o 

alumnado da materia que serven de referencia para o deseño das actividades de recuperación, repaso e reforzo son aquelas 

que figuran nos resultados de aprendizaxe das unidades didácticas 1, 2, 3, 4 e 6 da programación da materia para o curso 

2019-2020, elaborada durante o primeiro mes do mesmo, considerándose mínimos exixibles para superar a materia os 

indicados nas táboas correspondentes para os ditos resultados de aprendizaxe.  

A unidade didáctica 5 non foi impartida na súa totalidade, polo tanto neste apartado, quedan excluídos como referencia para 

a avaliación os seguintes resultados de aprendizaxe(RA) correspondentes á dita unidade didáctica 5 (tendo en conta as 

matizacións): 

Criterio de avaliación Resultado  de aprendizaxe Contidos básicos 
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 (realizáronse interpretacións cualitativas sinxelas 

 de gráficas non cuantitativas) 

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

 constante 

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

 

 

RA 12.- Relaciona os forzas que 

aparecen en situacións habituais 

cos efectos producidos tendo en 

conta a súa contribución ao 

movemento ou ao repouso e as 

magnitudes postas en xogo. 

 

BC 12.- Influencia 

das forzas sobre o 

estado de 

repouso e de 

movemento dos 

corpos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

Están recollidos no apartado correspondente da programación: 

 Probas escritas 

 Traballo diario 

 Traballo de laboratorio 

 Traballo de investigación 

Ademais do uso de videoconferencias ou outra proba telemática dende o desenvolvemento 
da terceira avaliación. 

Cualificación 
final 

 
A cualificación final(CF) destes alumnos obterase como se indica: 
 

CF = NOTA VIDEOCONFERENCIA . 0.4 + NOTA TRABALLO RECUPERACIÓN . 0,6 
 
Realizarase unha proba por videoconferencia ou outra proba telemática. 
Comunícase aos alumnos que a proba por videoconferencia pode ser gravada co fin de 
garantir a obxectividade da mesma. 
 
No caso de que a cualificación final obtida fose inferior a 5 puntos, o/a alumno/a quedará 
coa materia pendente e terá que recuperala no seguinte curso. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Non hai. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

(Ciencias 
aplicadas I) 

 

Criterios de avaliación: 
Os criterios de avaliación serán os correspondentes ás unidades reflexadas no plan de 
recuperación que foi entregado aos alumnos e ás súas familias durante a 1ª avaliación.  

 
Criterios de cualificación: 
A) Alumno/a que obtivo unha nota igual o superior a 5 puntos na 1ª parte de pendentes 

realizada: 
CF= NOTA 1ª PARTE(P). 0,5 + NOTA TRABALLO DE RECUPERACIÓN(TR) 2ª PARTE. 0,5 
B) Alumno/a que obtivo unha nota inferior a 5 puntos na 1ª parte de pendentes realizada: 

CF=NOTA 1ª P . 0,5 + NOTA TR 1ª PARTE . 0,25 + NOTA TR 2ª PARTE . 0,25 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Proba escrita, lectura dun libro, traballo de 
recuperación (cuestións e problemas sobre as unidades didácticas correspondentes). 
Seguimento da materia: 
Dende Semana Santa elaborouse cos alumnos un plan de seguimento da materia pendente 
que consiste en: 
- Establecemento dun calendario de entregas do traballo de recuperación para a súa 

corrección e reenvío ao alumnado incluíndo a súa reelaboración se é preciso. 
- Realización dunha videoconferencia semanal empregando Google Meet para resolver 

dúbidas. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Os tipos de actividades que se están a realizar son pequenos 

traballos de investigación, cuestións, exercicios e esquemas. Estas 

actividade son personalizadas e distinguimos: 

- actividades de recuperación e repaso sobre as unidades 

impartidas nas dúas primeiras avaliacións e indicadas no 

apartado 1 deste documento. 

- Para o alumnado que presenta que presenta un maior grao de 

dificultade estase a personalizar as actividades cun maior 

reforzo. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Empregamos a plataforma dixital Google Classroom. A metodoloxía 

é a seguinte: 

A través do correo institucional do centro, envíanse as tarefas 

seguindo o horario establecido nas clases presenciais.  

Nestas tarefas, indícase de forma detallada a explicación da teoría, 

a proposta de exercicios e a solución daqueles vistos na clase 

anterior. O medio de comunicación para resolver dúbidas e o envío 

de exercicios é o correo institucional de Google Classroom. 

 A medida que pasaron as semanas fomos adaptando esta 

metodoloxía segundo as necesidades do alumnado. Incluímos 

pequenos vídeos explicativos da teoría e dos exercicios. Para iso 

empregamos a aplicación Screencastify. 

Ademais, co obxectivo de non sobrecargar de tarefas ao alumnado, 

despois de Semana Santa cambiamos a planificación. Empezamos a 

poñer tarefas semanais, da mesma forma: con teoría, proposta de 

exercicios e solución dos anteriores. Para que desta forma eles se 

podan organizar con maior dispoñibilidade de horario. Empregando 

o correo electrónico, respondemos dúbidas de forma máis 

personalizada e recibimos e enviamos os exercicios corrixidos.  Para 

poder explicar, resolver dúbidas de forma xeral e permitir a 

interacción entre o alumnado facemos dúas sesións semanais de 

videoconferencia coa aplicación Google Meet. 

Ademais, co alumnado que presenta maiores dificultades facemos 

videoconferencias individuais, cando o solicitan ou detecto maiores 

dificultades na materia, a modo de reforzo. 

 

Non hai ningún alumnado sen conectividade pero si hai un alumno 

que ten o libro de texto no instituto. Nos vindeiros días esperamos 

que poida recollelo, mentres estamos a enviarlle fotos das 

actividades a realizar e fichas de exercicios.  
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Materiais e recursos 

- colección de exercicios e resumo da teoría elaborada polo 
profesor 

- libro Ciencias aplicadas II (ANAYA) 
- plataformas Google Meet para as videoconferencias 
- vídeos explicativos elaborados coa aplicación Screencastify  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Toda a información ao respecto comunicarase aos alumnos, todos 

maiores de idade, de xeito individual a través do seu correo. Se 

durante o proceso, o profesor tivese constancia de que algún dos 

alumnos tivese algún problema de comunicación por este medio, 

buscaríase a maneira de comunicarse por unha vía alternativa.  

Ademais, de xeito periódico informase á titora do grupo da 

evolución do alumnado e calquera outro asunto de interese. 

Publicidade  
Non obstante, a información que non sexa persoal publicarase na 

páxina web do IES. 


