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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

4 A importancia da nutrición para unha boa calidade de vida. Menús e dietas 

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 Elabora menús e dietas equilibradas sinxelas diferenciando os 
nutrientes.

 Realizouse o cálculo sobre balances 
calóricos en situacións habituais do 
contorno 

Si Non  Aplicación de métodos gráficos de  resolución
de problemas 

 Elabora menús e dietas equilibradas sinxelas diferenciando os 
nutrientes.

 Calculouse o metabolismo basal e os 
seus resultados, e representouse nun 
diagrama establecendo comparacións e 
conclusión 

No Non Aplicación de métodos gráficos de  resolución
de problemas 

 Elabora menús e dietas equilibradas sinxelas diferenciando os 
nutrientes.

 Elaboráronse menús para situacións 
concretas, investigando na rede as 
propiedades dos alimentos 

Si Non Técnicas de procura de información coas TIC 

 Elabora menús e dietas equilibradas sinxelas diferenciando os 
nutrientes.

 Diferenciáronse os nutrientes necesarios 
para o mantemento da saúde 

Si Non Recoñecemento de nutrientes presentes nos
alimentos. Alimentación e saúde 
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Nº Unidade didáctica

5  Os órganos e aparellos que nos permiten realizar distintos procesos. Saúde e enfermidade. 

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os 
sistemas ou aparellos aos que pertencen e asociándoos ás funcións
que producen no organismo.

 Describiuse a fisioloxía do proceso de 
reprodución e identificouse a función das 
estruturas anatómicas do aparello 
reprodutor 

Si Non - Fisioloxía do proceso de reprodución:
aparello reprodutor e desenvolvemento

embrionario 

 Diferencia a saúde da doenza relacionando os hábitos da vida coas 
doenzas máis frecuentes e recoñecendo os principios básicos de 
defensa contra elas

 Describíronse os mecanismos 
encargados da defensa do organismo 

Si Non Mecanismos encargados da defensa do
organismo. Sistema inmunitario 

 Diferencia a saúde da doenza relacionando os hábitos da vida coas 
doenzas máis frecuentes e recoñecendo os principios básicos de 
defensa contra elas

 Identificáronse e clasificáronse as 
doenzas infecciosas e non infecciosas 
máis comúns na poboación, e 
recoñecéronse as súas causas, a súa 
prevención e os seus tratamentos 

Si Non .Tipos de doenzas: infecciosas e non
infecciosas; doenzas de transmisión sexual.

Causas, prevención e tratamentos 

 Diferencia a saúde da doenza relacionando os hábitos da vida coas 
doenzas máis frecuentes e recoñecendo os principios básicos de 
defensa contra elas

 Relacionáronse os axentes que causan 
as doenzas infecciosas habituais co 
contaxio producido 

Si Non Tratamento fronte ás doenzas infecciosas.
Vacinas 

 Diferencia a saúde da doenza relacionando os hábitos da vida coas 
doenzas máis frecuentes e recoñecendo os principios básicos de 
defensa contra elas

 Describiuse a acción das vacinas, dos 
antibióticos e doutras achegas da ciencia 
médica para o tratamento e a prevención 
de doenzas infecciosas 

Si Non - Hixiene e prevención de doenzas. Vacinas 

Páxina 3 de 17



 Diferencia a saúde da doenza relacionando os hábitos da vida coas 
doenzas máis frecuentes e recoñecendo os principios básicos de 
defensa contra elas

 Recoñeceuse o papel das campañas de 
vacinación na prevención de doenzas 
infecciosas 

Si Non Hábitos de vida saudables relacionados coas
doenzas máis frecuentes e con situacións

cotiás 

 Diferencia a saúde da doenza relacionando os hábitos da vida coas 
doenzas máis frecuentes e recoñecendo os principios básicos de 
defensa contra elas

 Describiuse o tipo de doazóns e os 
problemas que se producen nos 
transplantes 

Si Non Transplantes e doazóns 

Diferencia a saúde da doenza relacionando os hábitos da vida coas 
doenzas máis frecuentes e recoñecendo os principios básicos de 
defensa contra elas

 Recoñecéronse situacións de risco para a
saúde relacionadas co contorno 
profesional máis próximo 

Si Non Hábitos de vida saudables relacionados coa
alimentación 

 Diferencia a saúde da doenza relacionando os hábitos da vida coas 
doenzas máis frecuentes e recoñecendo os principios básicos de 
defensa contra elas

 Deseñáronse pautas de hábitos 
saudables relacionados con situacións 
cotiás 

Si Non Hábitos de vida saudables relacionados cos
doenzas máis frecuentes e con situacións

cotiás 
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Nº Unidade didáctica

6 O desenvolvemento do coñecemento da materia e da enerxía favorecen os avances tecnolóxicos.

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 Recoñece as instalacións e o material de laboratorio e valóraos 
como recursos necesarios para a realización das actividades 
prácticas.

 Manipuláronse adecuadamente os 
materiais instrumentais do laboratorio 

Non Non Manexo da instrumentación do laboratorio na
realización de actividades prácticas 

 Utiliza o método máis adecuado para a separación de 
compoñentes de mesturas sinxelas en relación co proceso físico ou 
químico en que se basea.

 Aplicáronse de xeito práctico diferentes 
separacións de mesturas por métodos 
sinxelo 

No Non .TO3

Recoñece como a enerxía está presente nos procesos naturais, 
describindo fenómenos simples da vida real.

 Establecéronse grupos de fontes de 
enerxía renovable e non renovable 

Si Non Fontes de enerxía renovables e non
renovables 

Recoñece como a enerxía está presente nos procesos naturais, 
describindo fenómenos simples da vida real.

 Amosáronse as vantaxes e os 
inconvenientes (obtención, transporte e 
utilización) das fontes de enerxía 
renovables e non renovables, utilizando 
as TIC 

Si Non Técnicas de procura de información coas TIC 

Recoñece como a enerxía está presente nos procesos naturais, 
describindo fenómenos simples da vida real.

Aplicáronse cambios de unidades de 
enerxía 

Si Non Enerxía, calor e temperatura. S 6 Unidades
máis habituais 
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Recoñece como a enerxía está presente nos procesos naturais, 
describindo fenómenos simples da vida real.

Amosouse, en diferentes sistemas, a conservación da enerxía Si Non Formas de enerxía e a súa  transformación- Lei
de conservación da enerxía 

Recoñece como a enerxía está presente nos procesos naturais, 
describindo fenómenos simples da vida real.

Describíronse procesos relacionados co 
mantemento do organismo e da vida nos que se
aprecia claramente o papel da enerxía 

Si Non Pe 19

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

Os mínimos exixibles será aqueles que permitan adquirir as competencias para o aprendizaxe permanente e que o alumnado sexa capaz de recoñecer as características básicas dos 
fenómenos relacionados coa actividade humana e mellorar as súas habilidades intelectuais.

 Contidos mínimos:

 Resultados de aprendizaxe: 

1. Resolve problemas matemáticos de índole cotiá, describindo os tipos de números que se utilizan e realizando correctamente as operacións matemáticas adecuadas.

Contidos básicos:
 -Utilización dos números e as súas operacións na resolución de problemas.
 -Recoñecemento e diferenciación dos distintos tipos de números. Representación na recta real.
 -Utilización da xerarquía das operación e o uso de parénteses en cálculos que impliquen as operacións de suma, resta, produto, división e potencia. 
-Interpretación e utilización dos números reais e as operacións en diferentes contextos, elixindo a notación adecuada en cada caso. 
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
-Proporcionalidade directa e inversa. Aplicación á resolución da vida cotiá. 
-As porcentaxes.

 
Resultados de aprendizaxe: 

2. Recoñece as instalacións e o material de laboratorio, valorándoos como recursos necesarios para a realización das prácticas.

 Contidos básicos: 
-Recoñecemento de materiais e instalación de laboratorio. 
-Normas xerais de traballo no laboratorio. 
-Material de laboratorio. Tipos e utilidade dos mesmos. 
-Normas de seguridade. 

Resultados de aprendizaxe: 
3. Identifica compoñentes e propiedades da materia nas diferentes formas nas que se presenta na natureza, medindo as magnitudes que as caracterizan en unidades do Sistema 
Métrico Decimal.

 Contidos básicos: 
-Recoñecemento das formas da materia. 
-Unidades de lonxitude: o metro, múltiplos e submúltiplos. 
-Unidades de capacidade: o litro, múltiplos e submúltiplos. 
-Unidades de masa: o gramo, múltiplos e submúltiplos. 
-Materia. Propiedades da materia. Sistemas materiais 
-Sistemas materiais homoxéneos e heteroxéneos. 
-Clasificación da materia segundo o seu estado de agregación e composición. 
-Cambios de estado da materia. Temperatura de fusión e de ebulición. Concepto de temperatura. 

Resultados de aprendizaxe: 

4. Utiliza o método máis adecuado para a separación dos compoñentes dunha mestura, relacionándoo co proceso físico ou químico en que se basea.
Contidos básicos:
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 -Diferenza entre sustancias puras e mesturas.
-Diferenza entre elementos e compostos. 
-Diferenza entre mesturas e compostos.
 

Resultados de aprendizaxe: 

5. Recoñece que a enerxía está presente nos procesos naturais, describindo algún fenómeno da vida real.

Contidos básicos:
 -Enerxía, calor e temperatura. Unidades. 

Resultados de aprendizaxe: 

6. Localiza as estructuras anatómicas, discriminando os sistemas ou aparellos aos que pertencen e asociándoos ás funcións que producen no organismo.

Contidos básicos:
 -Localización de estruturas anatómicas. 
-Niveis de organización da materia viva.
 -Proceso de nutrición: en que consiste, que aparellos ou sistemas interveñen, función de cada un deles, integración dos mesmos. 
-Proceso de excreción: en que consiste, que aparellos ou sistemas interveñen, función de cada un deles, integración dos mesmos. 
-Proceso de relación: en que consiste, que aparellos ou sistemas interveñen, función de cada un deles, integración dos mesmos. 

Resultados de aprendizaxe: 

7. Diferenza a saúde da enfermidade, relacionando os hábitos de vida coas enfermidades máis frecuentes e recoñecendo os principios básicos de defensa contra as mesmas.

 Contidos básicos: 
- Diferenciación entre saúde e enfermidade.
-A saúde e a enfermidade.

Resultados de aprendizaxe:

8. Elabora menús e dietas equilibradas, cotexando os nutrientes que conteñen e adaptándoos aos distintos parámetros corporais.
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Contidos básicos: 
-Alimentación e saúde. Hábitos alimenticios saudables.
 -Educación en hábitos alimentarios saudables. 

Resultados de aprendizaxe: 

9. Resolve problemas mediante ecuacións, suscitando as situacións que os definen mediante a linguaxe alxébrico e aplicando os métodos de resolución adecuados.

Contidos básicos: 
-Resolución de ecuacións.
-Tradución de situacións da linguaxe verbal ao alxébrico. 
-Transformacións de expresións alxébricas. 
 -Resolución de ecuacións de primeiro grado cunha incógnita. 
-Resolución de problemas mediante a utilización de ecuacións .

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Para aprobar a avaliación  final do módulo  deberase obter unha nota de 5 ou máis puntos, que no caso dos alumnos que teñan a 1ª e 2ª avaliacións aprobadas calcularase facendo a 
media desas dúas avaliacións e tendo en conta a nota global das tarefas  de repaso e reforzo entregadas no período de suspensión de clases presenciais polo Covid -19 so para 
incrementar esa nota. 
No caso dos alumnos que teñan algunha das  avaliacións  1ª ou 2ª suspensas a nota da avaliación final será a nota máis alta entre estas dúas opcións: 
A) Media da nota da 1ª avaliación , 2ª avaliación, nota global das tarefas de repaso e  reforzo que  me teñen que entregar de xeito obrigatorio no tempo de suspensión de clases polo 
Covid-19, e nota de exame presencial ou virtual se  houbese posibilidade de facelos.
B) Media da nota global dos traballos obrigatorios en período de suspensión de clases polo Covid-19 e proba presencial ou virtual se has houbese.

Non se repetirá un exame si a falta non está xustificada oficialmente.

Para a obtención da nota global das tarefas de repaso e reforzo teranse en conta os seguintes aspectos:
-En tódalas tarefas de repaso e reforzo  valorarase o uso do vocabulario, a formulación dos exercicios, a limpeza e a orde, a utilización correcta das magnitudes e unidades, etc.
 -O atraso na entrega de traballos, cadernos e prácticas poderá supoñer a xuízo do profesor, o recorte na cualificación ou ser cualificados coa nota mínima segundo as circunstancias. 
Será o profesor da materia o que fixe devanditos criterios. 
-A asistencia e participación  nas clases virtuais de repaso e reforzo realizadas semanalmente no tempo de suspensión de clase polo Covid- 19 para preparación das tarefas de repaso e 
reforzo.
-A motivación e interese pola materia  e pola resolución das tarefas de repaso e reforzo medido en preocupación por estar conectado co profesor polos diversos canles postos por este 
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a disposición do alumnado durante a suspensión das clases presenciais.
O mal uso das instalacións e equipos, poderá supoñer a xuízo do profesor, a suspensión da actividade a realizar. Igualmente, o profesor tomará todas aquelas medidas correctoras de 
tipo organizativo que considere oportunas para asegurar o desenvolvemento normal da clase. 

Para o alumnado de 2º de ciclo co módulo de Ciencias Aplicadas I suspenso a nota final será a mellor das seguintes:
- 40% media de probas 1ª e 2ª se esta se pode realizar + 60% nota global de tarefas ha realizar de xeito obrigatorio polo alumno antes da suspensión das clases presenciais e despois.
Se non fose posible realizar a 2ª proba sería 40% da 1ª + 60% de nota global de tarefas.
-40% segunda proba se se pode realizar+ 60% nota global tarefas. 
Se non fose posible realizar a segunda proba a nota sería a nota global das tarefas obrigatorias a realizar  polo alumno durante o curso.
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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 Todos os números que utilizamos na vida cotiá 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 
elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

 Identificáronse os tipos de números e utilizáronse para interpretar 
adecuadamente a S 20 información cuantitativa 

- Recoñecemento e diferenciación dos tipos de
números 

x  Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 
elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

 Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante 
algoritmos S 35 de lapis e calculadora (física ou informática) 

- Utilización da xerarquía das operacións 

x  Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 
elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

 Operouse con potencias de expoñente natural e enteiro aplicando as 
propiedades 

Recoñecemento dos tipos de  números.

x  Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 
elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

 Representáronse os números reais sobre a recta numérica - Representación na recta real.

Nº Unidade didáctica

2 A regra de tres e as porcentaxes resólvennos moitos problemas 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 
elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

 Caracterizouse a proporción como expresión matemática Proporcionalidade directa e inversa

x  Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 
elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

 Comparáronse magnitudes establecendo o seu tipo de proporcionalidade Proporcionalidade directa e inversa.
Comparación de magnitudes

 Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 
elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

 Utilizouse a regra de tres para resolver problemas nos que interveñen 
magnitudes S 30 directamente e inversamente proporcionais 

Regra de tres
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 Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 
elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

 Aplicación de porcentaxes a vida cotiá Porcentaxes

Nº Unidade didáctica

3 As ecuacións son unha axuda importante de razoamento e aprendizaxe 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  Resolve situacións cotiás, utilizando expresións alxébricas sinxelas e 
aplicando os métodos de resolución máis axeitados 

 Concretáronse propiedades ou relacións de situacións sinxelas mediante 
expresións 

Transformacións de expresións alxébrica 

x  Resolve situacións cotiás, utilizando expresións alxébricas sinxelas e 
aplicando os métodos de resolución máis axeitados 

 Simplificáronse expresións alxébricas sinxelas utilizando métodos de  
desenvolvemento e extracción de factores.

Desenvolvemento e factorización de
expresións alxébricas .

x  Resolve situacións cotiás, utilizando expresións alxébricas sinxelas e 
aplicando os métodos de resolución máis axeitados 

 Resolvéronse problemas da vida cotiá en que cumpra a formulación e a 
resolución de ecuacións de primeiro grao 

Resolución de ecuacións de 1º grao 



Nº Unidade didáctica

4 A importancia da nutrición para unha boa calidade de vida. Menús e dietas 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os sistemas ou os 
aparellos aos que pertencen e asociándoos ás funcións que producen no 
organismo 

  Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o corpo humano, 
e  asociáronse ao sistema ou ao aparello correspondente 

PE1

x  Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os sistemas ou os 
aparellos aos que pertencen e asociándoos ás funcións que producen no 
organismo .

 Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á súa función, e indicáronse as 
súas  asociacións 

Alimentos e nutrientes. Alimentación e saúde.
Hábitos saudables relacionados coa saúde 

x  Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os sistemas ou os 
aparellos aos que pertencen e asociándoos ás funcións que producen no 

 Describiuse a fisioloxía do proceso de nutrición e identificouse a función das 
estruturas anatómicas dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e 
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organismo . excretor 

x Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os sistemas ou os 
aparellos aos que pertencen e asociándoos ás funcións que producen no 
organismo .

 Utilizáronse ferramentas informáticas para describir adecuadamente 
aparellos e  sistemas 

Técnicas de procura de información coas TIC 

x  Elabora menús e dietas equilibradas sinxelas diferenciando os nutrientes que conteñen 
e adaptándoos aos parámetros corporais e a situacións diversas 

 Recoñeceuse a importancia dunha boa alimentación e do exercicio físico no 
coidado do corpo humano 

Hábitos saudables relacionados coa
alimentación 

x  Elabora menús e dietas equilibradas sinxelas diferenciando os nutrientes que conteñen 
e adaptándoos aos parámetros corporais e a situacións diversas 

 Relacionáronse as dietas coa saúde, diferenciando entre as necesarias para o 
mantemento da saúde e as que poden conducir a unha mingua desta 

Concepto e elaboración de dietas 

Nº Unidade didáctica

5 Os órganos e aparellos que nos permiten realizar distintos procesos. Saúde e enfermidade. 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os sistemas ou os 
aparellos aos que pertencen e asociándoos ás funcións que producen no 
organismo 

 Detallouse como funciona o proceso de relación e identificouse a función das
estruturas anatómicas dos sistemas nervioso e endócrino 

- Fisioloxía do proceso de relación: sistemas
nervioso e endócrino 

x  Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os sistemas ou os 
aparellos aos que pertencen e asociándoos ás funcións que producen no 
organismo 

 Utilizáronse ferramentas informáticas para describir adecuadamente 
aparellos e  sistemas 

Técnicas de procura de información coas TIC 

x  Diferencia a saúde da doenza, relacionando os hábitos de vida coas doenzas 
máis frecuentes e recoñecendo os principios básicos de defensa contra elas 

 Identificáronse situacións de saúde e de doenza para as persoas Hixiene e prevención de doenzas.  Tratamento
fronte ás doenzas infecciosas 

x   Diferencia a saúde da doenza, relacionando os hábitos de vida coas doenzas 
máis frecuentes e recoñecendo os principios básicos de defensa contra elas 

 Deseñáronse pautas de hábitos saudables relacionados con situacións cotiás Hábitos de vida saudables relacionados cos
doenzas máis frecuentes e con situacións

cotiás 
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Nº Unidade didáctica

6 O desenvolvemento do coñecemento da materia e da enerxía favorecen os avances tecnolóxicos. 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se 
presenta na natureza, manexando as súas magnitudes físicas e as súas 
unidades fundamentais en unidades de sistema métrico decimal 

 Describíronse as propiedades da materia PE 1

x  Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se 
presenta na natureza, manexando as súas magnitudes físicas e as súas 
unidades fundamentais en unidades de sistema métrico decimal 

 Practicáronse os cambios de unidades de lonxitude, masa e capacidade PE 2

x   Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se 
presenta na natureza, manexando as súas magnitudes físicas e as súas 
unidades fundamentais en unidades de sistema métrico decimal 

 Identificouse a equivalencia entre unidades de volume e capacidade PE3

x   Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se 
presenta na natureza, manexando as súas magnitudes físicas e as súas 
unidades fundamentais en unidades de sistema métrico decimal 

 Efectuáronse medidas en situacións reais utilizando as unidades do sistema 
métrico decimal e utilizando a notación científica 

TO 2

Nº Unidade didáctica

6 O desenvolvemento do coñecemento da materia e da enerxía favorecen os avances tecnolóxicos. 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se 
presenta na natureza, manexando as súas magnitudes físicas e as súas 
unidades fundamentais en unidades de sistema métrico decimal 

 Identificouse a denominación dos cambios de estado da materia PE 4

x  Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se 
presenta na natureza, manexando as súas magnitudes físicas e as súas 

 Identificáronse, con exemplos sinxelos, diferentes sistemas materiais 
homoxéneos e heteroxéneos 

PE 5
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unidades fundamentais en unidades de sistema métrico decimal 

x   Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se 
presenta na natureza, manexando as súas magnitudes físicas e as súas 
unidades fundamentais en unidades de sistema métrico decimal 

 Identificáronse os estados de agregación nos que se presenta a materia e  utilizáronse 
modelos cinéticos para explicar os cambios de estado 

PE 6

x   Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se 
presenta na natureza, manexando as súas magnitudes físicas e as súas 
unidades fundamentais en unidades de sistema métrico decimal

 Recoñecéronse os estados de agregación dunha substancia dada a súa 
temperatura  de fusión e de ebulición 

PE 8

Nº Unidade didáctica

6 O desenvolvemento do coñecemento da materia e da enerxía favorecen os avances tecnolóxicos. 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se 
presenta na natureza, manexando as súas magnitudes físicas e as súas 
unidades fundamentais en unidades de sistema métrico decimal 

 Establecéronse diferenzas entre ebulición e evaporación utilizando exemplos
sinxelos 

PE 9

x  Utiliza o método máis adecuado para a separación de compoñentes de 
mesturas sinxelas en relación co proceso físico ou químico en que se basea 

  Identificouse e describiuse o que se considera substancia pura e mestura PE 10

x   Recoñece como a enerxía está presente nos procesos naturais, describindo 
fenómenos simples da vida real 

 Identificáronse situacións da vida cotiá nas que se pon de manifesto a 
intervención  da enerxía 

Manifestacións da enerxía na natureza: fontes
de enerxía e procesos en que esta intervén 

x  Recoñece como a enerxía está presente nos procesos naturais, describindo 
fenómenos simples da vida real 

 Recoñecéronse diversas fontes de enerxía  Fontes de enerxía renovables e non S 6
renovables 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

PROCEDEMENTO DE RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS PENDENTES DURANTE O CURSO:

Para aprobar a materia será necesario obter un mínimo de 5 puntos na cualificación final. Se un alumno ten todas as avaliacións aprobadas durante o curso presencial 1ª, 2ª avaliacións
obterá como cualificación final a media das notas obtidas durante o curso e ademais terei en conta a nota global das tarefas de repaso, reforzo ou ampliación realizadas polo alumno 
no tempo de suspensión de clases presenciais polo Covid -19, sempre para beneficiar ao alumno. 
Para poder realizar a media das diferentes avaliacións será necesario ter un mínimo de 5 puntos en cada unha das mesmas. 1ª e 2ª

Para os alumnos con algunha das 1ª ou 2ª avaliacións suspensas é obrigatorio que fagan e me entreguen as tarefas de repaso e reforzo que realizamos desde o tempo de suspensión 
de clases presenciais polo Covid_19.  E se fose posible deben realizar unha proba presencial ou virtual de recuperación das partes suspensas. De non poderse realizar ditas probas as 
tarefas de repaso e reforzo serán as que  me permitan avaliar a recuperación ou non das partes suspensas de cada alumno. Aplicando os criterios de cualificación descritos no punto 5.

 PROCEDEMENTO PARA A RECUPERACIÓN DAS PARTES NON SUPERADAS DO CURSO ANTERIOR: Os alumnos de 2º de ciclo que teñan suspenso o módulo de Ciencias Aplicadas I  deben 
entregar os traballos de reforzo e recuperación que lles correspondan xunto cunha proba final presencial ou virtual se é posible. A cualificación será tal se indica no punto 5.

As actividades de recuperación  e repaso están baseadas nos contidos traballados no aula de cada unidade didáctica.

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

Non teño ningún caso de alumnado nesta situación
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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

Pódese atender á diversidade do alumnado a través das seguintes estratexias: 
-Realizaranse agrupamentos flexibles e ritmos diferentes de traballo, sen discriminación. 
-Asúmense as diferenzas no interior do grupo e propóñense exercicios de diversa dificultade de execución.
 -Distínguense os exercicios que se consideran realizables pola maioría de alumnos. 
-Utilizarase o material didáctico complementario necesario.
 -Facilítase a avaliación individualizada na que se fixan as metas que o alumno debe alcanzar a partir de criterios derivados da súa propia situación inicial. 
-Graduarase a dificultade do exercicio práctico técnico a resolver.
 -Guiarase en maior ou menor medida o proceso de solución. 
-Curso Moodle  no aula virtual  para subir material  do módulo de Ciencias Aplicadas I, tanto as tarefas que deben realizar e entregarme  como apuntes, vídeos  ou enlaces web de 
contidos relacionados cos obxectivos  non acadados do módulo. 
-Facer tarefas de recuperación das partes das unidades didácticas correspondentes aos obxectivos programados  non acadados, e se é posible unha proba final presencial se hai volta ás
aulas ou mediante vídeo conferencia na plataforma webex.  
-Clases por vídeo conferencia na plataforma webex para repasar contidos e poder preparar as tarefas de cada semana.
- Apuntes de repaso para que teñan material para estudar e preparar tarefas.
- Atención de posibles dúbidas do alumnado mediante o correo electrónico.
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