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DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA 

I.E.S. EDUARDO BLANCO AMOR (CULLEREDO) 

CURSO 4º de ESO 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE FÍSICA E QUÍMICA DE 3º DE ESO PENDENTE 

O seu fillo/a actualmente no  grupo de 4º de ESO   ................................................................................................., 

ten pendente a materia de Física e Química de 3º de ESO. O Departamento de Física e Química, seguindo a 

normativa de pendentes, elaborou un plan de traballo para facer un seguemento continuado do/a alumno/a de cara 

a súa cualificación a final de curso. 

Este plan é o que a continuación  expoñemos: 

A. CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1) Recoñecer e identificar as características do método científico. 

2) Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes e expresar os resultados co erro 

correspondente. 

3) Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos interpretativos de diferentes teorías e a 
necesidade da súa utilización  para a interpretación e comprensión da estrutura interna da materia. 

4) Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos radiactivos. 

5) Interpretar a ordenación dos elementos na táboa periódica e recoñecer os máis relevantes a partir 
dos seus símbolos. 

6) Describir cómo se unen os átomos e explicar as propiedades das agrupacións resultantes. 

7) Diferenciar entre átomos e moléculas e entre elementos e compostos en substancias de uso 
frecuente e coñecido. 

8) Formular e nomear compostos binarios seguindo a normas IUPAC. 

9) Describir a nivel molecular o proceso polo que os reactivos se transforman en produtos, en termos 

da teoría de colisións. 

10) Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer reactivos e productos. 

11) Valorar a importancia da industria química na sociedade e a súa influencia no ambiente. 

12) Recoñecer os tipos de cargas eléctricas, o seu papel na costitución da materia e as características 

das forzas que se manifestan entre elas. 

13) Interpretar os fenómenos eléctricos mediante o modelo de carga eléctrica. 

14) Xustificar cualitativamente os fenómnos magnéticos. 

15) Comparar tipos de imáns, analizar o seu comportamento e deducir as características das forzas 
magnéticas e a súa relación coa corrente eléctrica. 

16) Identificar e comparar as fontes de enerxía empregadas na vida diaria. 
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17)  Explicar o fenómeno físico da corrente eléctrica e interpretar o significado das magnitudes 
intensidade de corrente eléctrica, diferencia de potencial e resistencia e as relación entre elas. 

18) Describir a forma en que se xera e electricidade nos distintos tipos de centrais eléctricas e o seu 

transporte aos lugares de consumo. 

B. PROCEDIMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para recuperar a materia dividiremos o curso en dúas partes. Para axudar ao alumnado á preparación de 

cada parcial, lles entregaremos unas actividades de reforzo que serán entregadas, para a súa corrección,  

nos prazos especificados polo profersorado. 

Os criterios de cualificación que se aplicarán para superar cada avaliación parcial serán os seguintes: 

1) 80 %  correspoderá á cualificación obtida na proba escrita que se realizará de cada parte. 

2) 20 %  correspoderá á correcta realización das actividades de reforzo. 

             Para poder aplicar esta ponderación, o alumnado, non poderá obter nas probas escritas unha cualificación 
inferior a 4.     

A cualificación na avaliación final ordinaria de maio, obterase facendo a media aritmética das 

cualificacións obtidas en cada parcial. Non se poderá aprobar a materia se alguna das cualificacións 
parciais é inferior a 5 puntos, aínda que a media  aritmética sexa superior a 5 puntos. 

Aqueles alumnos/as que non superen unha das dúas probas recuperarán, na proba escrita de maio, 
exclusivamente a parte que teñan suspensa.  

Aqueles alumnos/as que non superen ningúnha das dúas probas deberán realizar a proba escrita global na 

convocatoria ordinaria de maio. 

Aqueles alumnos que non superen a avaliación ordinaria de maio, deberán presentarse à proba escrita 
global que se lles realizará na convocatoria extraordinaria de setembro.                                                                                                                                                                                                                                              

C. MATERIA AVALIABLE 

Materia que entrará en cada exame parcial:  

1ª proba ( Dia 24  Hora 9:20  Xaneiro) 

1) A Ciencia e a Medida: Método científico; etapas. Magnitudes e S.I. de unidades. Notación                                                                 

científica e cifras significativas. Erros.  

2) O Átomo: Estrutura atómica. Modelos atómicos. Isótopos e as súas aplicación. 

3) Elementos e Compostos: Sistema Periódico. Elementos e compostos. Unión entre átomos. 

Moléculas e cristais. Formulación e nomenclatura de compostos binarios. Masas atómicas e 

moleculares. 

            2ª proba (Dia 25  Hora 9:20  Abril) 

1) Reaccións Químicas: Reacción química. Cálculos estequiométricos sinxelos. Lei de 

conservación da masa. Velocidade de reacción. 
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2) Forzas Eléctricas e Magnéticas: Carga eléctrica. Forza eléctrica. Forza magnética. Imáns. 

Electroimán. Experimento de Oersted e Faraday.     

3) Electricidade e Electrónica: Electricidade e circuitos. Lei de Ohm.Dispositivos electrónicos de 

uso frecuente. 

4) A Enerxía: Fontes de enerxía. Tipos de enerxía. Aspectos industriais da enerxía.                                                                                                                                     

Materia que entrará no exame global:      (Dia 9  Hora 9:20  Maio) 

A totalidade da materia da 1ª e a 2ª proba. 

D. ACTIVIDADES DE REFORZO 

O seguemento do alumnado farase a través duns traballos escritos que o profesor entregará aos 

alumnos/as periódicamente  e o alumno/a realizará e entregará nas datas especificadas en cada 

documento. Para o apoio do alumnado  os primeiros recreos dos Luns e Martes o profesor estará a 

disposición dos alumnos/as para axudalos a facer os traballos e explicalles as dúbidas que poideran 

ter. 

E. PROFESOR/A DE REFERENCIA E HORARIO DE ATENCIÓN AO ALUMNO/A 

O/a profesor/a de referencia do seu fillo/a para o seguemento da materia pendente de Física e Química de 3º de 

ESO é Pilar Baluja Araújo a quen poderá dirixirse para consultar calquera dúbida no seguinte horario: Luns e 

Martes no 2º recreo. 

É importante sinalar que, independentemente dos avisos referentes ao plan de traballo, procedimentos de 

avaliación e datas de probas e recollida de actividades que o Departamento faga aos alumnos/as pendentes, 

estes deberán mirar sempre no taboleiro de anuncios habilitado para tal fin, e na páxina web, onde se 

centralizará e actualizará toda a información e, se fose necesario por algún motivo, os cambios de horas ou 

datas necesarios.  

En Culleredo, a …..................................... 

(Cortar pola línea de puntos y devolver asinado ao profesorado correspondente)  

:………………………………………………………………………………………………...... 

D/Dª………………………………………………………………………………..….pai/nai/titor/a legal 

do alumno/a ………………………………………………………………………….que cursa no presente ano 

escolar …........-………… de ESO, que ten a asignatura de ….............................. de ……….. de ESO 

pendente, recibín a información remitida polo Departamento de ….....................................referente ao 

plan de traballo da materia pendente que ten o meu fillo/a. 

Nesta información recóllense as actividades y procedementos de avaliación da materia, así como as datas das 

probas, la entrega de actividades de reforzo e o  horario do/a profesor/a de referencia que ten o/a alumno/a. 

En …………………………..a………de………………….de ….............. 

        Asinado.: (Padre/ madre/ tutor) 
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