
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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. ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

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. 

FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o número 
másico, utilizando o modelo planetario. CCEC, CMCCT 
FQB2.1.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas e a 
súa localización no átomo. CMCCT 
FQB2.1.3. Relaciona a notación co número atómico e o número másico, 
determinando o número de cada tipo de partículas subatómicas básicas. 
CMCCT 

B2.2. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos radioactivos. FQB2.2.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos 
isótopos radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións 
para a súa xestión. CSC, CMCCT 

B2.4. Describir como se unen os átomos para formar estruturas máis 
complexas e explicar as propiedades das agrupacións resultantes. 

FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo 
correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa representación. 
CMCCT 

B2.5. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos 
en substancias de uso frecuente e coñecido. 

FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de 
uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, baseándose na súa 
fórmula química.  CMCCT, CAA, CCL,CD, CSIEE 

B2.6. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC. FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos 
binarios seguindo as normas IUPAC. CCL, CMCCT 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación Procedementos: Corrección de probas, exercicios e traballos propostos na aula virtual. 

Instrumentos: Ficha de alumno, táboas de valoración, rúbricas. 

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso. 

Superadas a 1ª e 2ª avaliación a nota final será a media de estas dúas avaliacións. 

A esta media sumarase ata un punto, pola realización e seguimento de todos os traballos 
propostos na terceira avaliación (facendo as correccións propostas nas correccións.) 

Recuperación das avaliacións: 

Os que non teñan algunha ou todas as avaliacións superadas a este momento, contarán con 
actividades de reforzo e repaso e exames telemáticos. Tendo en conta para a nota final 20% 
traballos (pola realización e seguimento dos mesmos), 80% nota da probas telemática.  

Unha vez superadas estas avaliacións procederase ó calculo da nota final como se indica no 
punto anterior. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

Proba escrita, presencial ou telemática. 

Alumnado de 
materia 
pendente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de avaliación:  

Os reflexados na programación didáctica do curso para o curso 3º ESO. 

Criterios de cualificación: 

Posto que non existe unha proba obxetiva da superación de esta materia, propoño os 
seguinte: 

Realización de boletines de repaso e dúas probas telemáticas. 

Presentación e seguimento do traballo 40%. Probas 60%. 

Procedementos e instrumentos de avaliación.  

Corrección das fichas de traballo de ser o caso corrección de exame. Ficha do alumno. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre( recuperación, repasos, reforzo e no seu caso, ampliación) 

Actividades. Actividades de reforzo da segunda e primeira avaliación para alumnos coa avaliación 
pendente. Boletíns con diferentes exercicios de repaso. 

Actividades de ampliación dos contidos da primeira e segunda avaliación para 
alumnos coa avaliación aprobada. 

Metodoloxía 
(Alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

Todos teñen conectividade polo tanto as actividades colgaranse na aula virtual da 
clase (Classroom). 

Materiais e recursos Boletíns, fichas de traballo, vídeos, xogos. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Na aula virtual da materia. Classroom 

Publicidade Páxina web do centro 

 


