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Este texto foi redactado polo Departamento de Física e química do IES Antonio             
Fraguas Fraguas tendo en conta as Instrucións publicadas pola Dirección Xeral de            
Educación. Formación Profesional e Innovación Educativa do 27/04/2020, para o          
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020, quedando suxeito a          
posteriores modificacións dacordo a futuras instrucións, así como ás indicacións da           
inspección educativa. 
 
O Departamento de Física e Química propón a realización de actividades para 
poder avaliar e cualificar o final do curso 2019/2020. As actividades programadas 
poden incluir a realización de esquemas, gráficos, resolución de exercicios e 
cuestións, probas online,...  Cada actividade  estará incluida nalgún dos seguintes 
tipos: 
 

● Actividades de repaso (REP): Aquelas relacionadas cos estándares de         
aprendizaxe xa impartidos nas dúas primeiras avaliacións có fin de          
consolidalos e reforzalos. 

● Actividades de recuperación (REC): Aquelas relacionadas cos estándares de 
aprendizaxe xa impartidos nas dúas primeiras avaliacións có fin de que o 
alumnado supere ditos estándares.  

● Actividades de ampliación (AMP): Actividades relacionadas cos estándares        
de aprendizaxe do curso có fin de amplialos e profundizar nos mesmos. 

● Actividades de reforzo (REF): Có fin de adquirir os estándares          
imprescindibles para o desenvolvemento das competencias básicas da área         
de física e química 

O profesorado especificará claramente a qué tipo de tarefa corresponde cada           
actividade proposta ao alumno/a, procurando que sempre esté fácilmente visible o           
seu descriptor. Ademáis deberá de especificalas como: Tarefas para recuperar a 1ª            
avaliación, Tarefas para recuperar a 2ª avaliación e Tarefas para mellorar a nota             
final 

Cualificación do curso 2019-2020: 

Tal como establece a instrucción do dia 27/04/2020 nos criterios de avaliación de             
Bacharelato e ESO, a terceira avaliación terá un caracter diagnóstico e formativo, en             
ningún caso o alumnado verá diminuida a súa nota polo traballo desenvolvido            
durante este terceiro trimestre. En consonancia o Departamento de Física e           
Química acorda que o traballo dos alumnos/as durante este final de curso poderá             
repercutir na nota media dos dous primeiros trimestres con ata un máximo de 2              
puntos. 

Así, tomando como referencia inicial a cualificación media do alumnado durante           
os dous primeiros trimestres: 



● Alumnado cunha cualificación inferior ou igual a 3 : Se realiza correctamente            
as actividades de recuperación propostas acadará unha cualificación de 5,          
ainda que isto supoña nalgún caso un incremento maior aos dous puntos            
indicados anteriormente. 

 

● Alumnado cunha cualificación superior o 3 e inferior o 5: Terán que realizar             
as actividades de recuperación propostas polo profesor/a da materia, e          
poderan realizar as actividades de mellora pero en ningun caso a alzada da             
súa cualificación poderá superar o máximo de 2 puntos. 

 

● Alumnado cunha cualificación superior ou igual a 5: Terán que realizar as            
actividades de mellora pero en ningun caso a alzada da súa cualificación            
poderá superar o máximo de 2 puntos. 

. 

● Alumnado con materias pendentes deste departamento: Este alumnado        
estará obrigado a realizar as actividades propostas polo profesorado na aula           
virtual, e-mail,...para poder superar a materia non avaliada relativa ao 2º           
cuatrimestre. 

Finalmente, o departamento quere indicar por unanimidade que, se previamente ás           
avaliacións finais, os seus membros poideran incorporarse ao instituto xunto aos           
alumnos/as, que tiveran demostrada a imposibilidade de ter realizadas as          
actividades telemáticas de recuperación, se poderían realizar actividades        
presenciais de recuperación para ditos alumnos/as que non acadaron os estándares           
ao longo do curso ata o 13 de marzo. Esta proba conterá cuestións con similar               
dificultade as realizadas nas actividades de recuperación.  

 

 
En Santiago a 30 de abril de 2020 
 
 
 


