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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)
1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

5 XEOMETRÍA

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

  Resolvéronse problemas sobre as figuras máis importantes no 
espazo: Prismas, pirámides, cilindro, cono e esfera. 

 Non avaliable non non ningún

 

 

 

1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

7 XEOLOXÍA

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 Describíronse os principais contaminantes da atm e da auga e os 
seus efectos.

 Non avaliable non non ningún
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1 APLICACIÓN DE TÉCNICAS FÍSICAS E QUÍMICAS

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 Recoñeceronse as reaccións químicas que se producen nos procesos biolóxicos
e na industria, argumentando a súa importancia na vida cotiá e describindo os 
cambios que se producen 

  Identificar reaccións químicas principais da vida cotiá, da natureza e da 
industria

probas escritas, orais, prácticas, traballos

 Identificaronse aspectos positivos e negativos do uso da enerxía nuclear, e 
describe os efectos da contaminación xerada na súa aplicación 

  Identificar algúns problemas sobre verteduras nucleares produto de 
catástrofes naturais ou de mala xestión e mal mantemento das centrais 
nucleares 

probas escritas, orais, prácticas, traballos

 

 

Nº Unidade didáctica

2 FORZAS E MOVEMENTO

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 Relacionáronse as forzas que aparecen en situacións habituais cos efectos 
producidos tendo en conta a súa contribución ao movemento ou ao repouso 
dos obxectos e as magnitudes postas en xogo 

 Discriminar movementos cotiáns en función da súa traxectoria e da súa 
celeridade 

 Relacionar os parámetros que definen o movemento rectilíneo uniforme 
utilizando as expresións gráfica e matemática 

probas escritas, orais, prácticas, traballos
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Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

3 A ENERXÍA ELÉCTRICA

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 Identificáronse os aspectos básicos da produción, o transporte e a utilización 
da enerxía eléctrica, e os factores que interveñen no seu consumo, describindo
os cambios producidos e as magnitudes e valores característicos 

 Explicar a importancia do uso e produción da enerxía eléctrica,as súas 
magnitudes e unidades. E describir os distintos modos de producción de 
enerxía eléctrica a partires de outras 

probas escritas, orais, prácticas, traballos

 

 

 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

4 ÁLXEBRA

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 Resolvéronse situacións cotiás aplicando os métodos de resolución de 
ecuacións e de sistemas, valorando a precisión, a simplicidade e a utilidade da 
linguaxe alxébrica 

  Resolver problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante 
ecuacións e sistemas 

probas escritas, orais, prácticas, traballos

Realizáronse problemas sinxelos de diversa índole, a través da súa análise 
contrastada e aplicando as fases do método científico 

  Formuláronse hipóteses sinxelas, a partir de observacións directas ou 
indirectas compiladas por distintos medios  

probas escritas, orais, prácticas, traballos
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Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

5 XEOMETRÍA

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 Realizáronse medidas directas e indirectas de figuras xeométricas presentes en
contextos reais, utilizando os instrumentos, as fórmulas e as técnicas 
necesarias 

  Utilizar fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes, e asignáronse as 
unidades correctas 

probas escritas, orais, prácticas, traballos

 

 

 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

6 GRÀFICAS

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 Interpretáronse gráficas de dúas magnitudes calculando os parámetros 
significativos destas e relacionándoo con funcións matemáticas elementais e 
os principais valores estatísticos 

 Extraer información de gráficas que representen os tipos de funcións asociadas
a situacións reais  relacionados coa estadística.

probas escritas, orais, prácticas, traballos
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Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

7 XEOLOXÍA

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

  Identifica os cambios que se producen no planeta Terra argumentando as súas
causas e tendo en conta as diferenzas entre relevo e paisaxe 

 Identificar tipos de biomoléculas presentes en materiais orgánicos e 
inorgánicos 

probas escritas, orais, prácticas, traballos

 Contribúe ao equilibrio ambiental, analizando e argumentando as liñas básicas 
sobre o desenvolvemento sustentable e propondo accións para a súa mellora 
e a súa conservación 

 Analizar as implicacións positivas dun desenvolvemento sustentable probas escritas, orais, prácticas, traballos

 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

Realización de tarefas  semanais propostas na Aula Virtual e enviadas por correo electrónico  dentro de prazo e se a situación sanitaria o permite probas escritas presenciais.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

Realización dunha proba escrita (presencial ou telemática, dependendo da situación na
que nos atopemos),
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8. Medidas de atención á diversidade

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Realización de tarefas axeitadas ao nivel de coñecementos do alumno  propostas na Aula Virtual e enviadas de forma semanal por correo electrónico.
Atención telemática personalizada para calquera dúbida que poidan ter. 
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