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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

1.1 Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias nos que se basearán as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no
seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores.
a) Estes serán os criterios de avaliación, estándares e competencias sobre os que se traballará co alumnado que non tendo superadas a 1ª ou 2ª avaliación
e a media das dúas non lle da 5 ou máis (traballarán as aprendizaxes da avaliación suspensa), e .o alumnado que non ten superadas nin a 1ª nin a 2ª 
avaliacións (traballarán as aprendizaxes das dúas avaliacións).
b)  Estes serán os criterios de avaliación, estándares e competencias sobre os que se traballará co alumnado que a día de hoxe ten superadas a 1ª e a 2ª 
avaliación ou que tendo unha avaliación suspensa, a media das dúas lle da 5 ou máis. 
Todo o alumnado traballará  sobre as mesmas aprendizaxes e competencias imprescindibles, a diferencia entre uns e outros estará nas actividades que 
desenvolverán, actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores. O alumnado do caso a) tamén poderá
entregar actividades de ampliación.

Física e Química 2º de ESO

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. A actividade científica  (1ª e 2ª Avaliación)

 B1.1. Recoñecer e identificar as características 
do método científico.

 FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar fenómenos 
cotiáns, utilizando teorías e modelos científicos sinxelos.

 CAA
 CCL
 CMCCT

 FQB1.1.2. Rexistra observacións e datos de maneira organizada e rigorosa, e 
comunícaos oralmente e por escrito utilizando esquemas, gráficos e táboas.

 CCL
 CMCCT

 B1.2. Valorar a investigación científica e o seu 
impacto na industria e no desenvolvemento da 
sociedade.

 FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica con algunha aplicación 
tecnolóxica sinxela na vida cotiá. 

 CCEC
 CMCCT

 B1.3. Aplicar os procedementos científicos para 
determinar magnitudes.

 FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, 
preferentemente, o Sistema Internacional de Unidades para expresar os 
resultados. 

 CMCCT

 FQB1.3.2. Expresa os resultados  de medicións correctamente no Sistema 
Internacional de Unidades.

 CSIEE
 CMCCT
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 B1.4. Recoñecer os materiais e os instrumentos 
básicos presentes no laboratorio de física e de 
química, e coñecer e respectar as normas de 
seguridade e de eliminación de residuos para a 
protección ambiental.

 FQB1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes utilizados na 
etiquetaxe de produtos químicos e instalacións, interpretando o seu significado.

 CMCCT
 CCL

 FQB1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a
súa forma de utilización para a realización de experiencias, respectando as 
normas de seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación 
preventivas. 

 CMCCT

 B1.5. Extraer de forma guiada a información 
sobre temas científicos de carácter divulgativo que 
aparece en publicacións e medios de 
comunicación.

 FQB1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada información relevante 
nun texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando 
a linguaxe oral e escrita con propiedade.

 CAA
 CCL
 CMCCT

 FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á 
obxectividade do fluxo de información existente en internet e outros medios 
dixitais.

 CAA
 CD
 CSC

 B1.6. Desenvolver pequenos traballos de 
investigación nos que se poña en práctica a 
aplicación do método científico e a utilización das 
TIC.

 FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema 
obxecto de estudo, aplicando o método científico e utilizando as TIC para a 
procura e a selección de información e presentación de conclusións.

 CAA
 CCEC
 CCL
 CD
 CMCCT
 CSIEE

Bloque 2. A materia (1ª Avaliación/2ª Avaliación)

1ª Avaliación

 B2.1. Recoñecer as propiedades xerais e as 
características específicas da materia, e 
relacionalas coa súa natureza e as súas 
aplicacións.

 FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades características 
da materia, e utiliza estas últimas para a caracterización de substancias.

 CMCCT

 FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais do contorno co uso que se fai
deles.

 CMCCT

 FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do volume e da masa dun  CMCCT
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sólido, realiza as medidas correspondentes e calcula a súa densidade. 

 B2.2. Xustificar as propiedades dos estados de 
agregación da materia e os seus cambios de 
estado, a través do modelo cinético-molecular.

 FQB2.2.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos 
estados de agregación dependendo das condicións de presión e temperatura en
que se ache. 

 CMCCT

 FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos.  CMCCT

 FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á 
interpretación de fenómenos cotiáns.

 CMCCT

 FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha substancia os 
seus puntos de fusión e ebulición, e identifícaa utilizando as táboas de datos 
necesarias.

 CMCCT

 B2.3. Establecer as relacións entre as variables 
das que depende o estado dun gas a partir de 
representacións gráficas ou táboas de resultados 
obtidas en experiencias de laboratorio ou 
simulacións dixitais. 

 FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en situacións cotiás, en 
relación co modelo cinético-molecular

 CMCCT

 FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e experiencias que 
relacionan a presión, o volume e a temperatura dun gas, utilizando o modelo 
cinético-molecular e as leis dos gases.

 CAA
 CMCCT

2ª Avaliación

 B2.4. Identificar sistemas materiais como 
substancias puras ou mesturas, e valorar a 
importancia e as aplicacións de mesturas de 
especial interese. 

 FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en 
substancias puras e mesturas, e especificaneste último caso se se trata de 
mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou coloides.


 CMCCT

 FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de 
mesturas homoxéneas de especial interese.

 CMCCT

 B2.5. Propor métodos de separación dos 
compoñentes dunha mestura e aplicalos no 
laboratorio.

 FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as 
propiedades características das substancias que as compoñen, describe o 
material de laboratorio adecuado e leva a cabo o proceso. 

 CAA
 CMCCT
 CSIEE

Bloque 3. Os cambios  (2ª Avaliación)
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 B3.1. Distinguir entre cambios físicos e químicos 
mediante a realización de experiencias sinxelas 
que poñan de manifesto se se forman ou non 
novas substancias. 

 FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá
en función de que haxa ou non formación de novas substancias

 CMCCT

 FQB3.1.2. Describe o procedemento de realización de experimentos sinxelos 
nos que se poña de manifesto a formación de novas substancias e recoñece 
que se trata de cambios químicos.

 CMCCT

 B3.2. Caracterizar as reaccións químicas como 
cambios dunhas substancias noutras.

 FQB3.2.1. Identifica os reactivos e os produtos de reaccións químicas 
sinxelas interpretando a representación esquemática dunha reacción química. 

 CMCCT

 B3.3. Recoñecer a importancia da química na 
obtención de novas substancias e a súa 
importancia na mellora da calidade de vida das 
persoas.

 FQB3.3.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da súa 
procedencia natural ou sintética.

 CMCCT
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
O profesor terá que recabar de forma sistemática, ao longo do proceso de ensino-aprendizaxe, evidencias do progreso dos seus 
alumnos e alumnas. Para iso é imprescindible a recollida e rexistro de ditas evidencias de aprendizaxe. 
O profesor realizará o seguimento das actividades propostas e completadas polo alumnado, reflectíndoo nos seus rexistros, de 
forma individualizada, de modo que permita constatar o nivel de desemprego e autonomía, así como a actitude e esforzo 
realizado, e que constituirá o instrumento básico de avaliación.
Á hora de realizar o proceso de avaliación consideraranse as limitacións que poden producirse para o alumnado á variedade de
estilos cognitivos do alumnado e a importancia da competencia de “Aprender a aprender 

Instrumentos:
– Caderno do profesor no que irá recollendo de maneira sistemática os datos observados/recollidos sobre como o alumno vai 
facendo progresos.
– Revisión e análise das tarefas realizadas polo alumnado.
– Titorías individualizadas co alumnado vía correo electrónico
-- Probas obxectivas (non se contemplan, agás que se puidesen levar a cabo, segundo evolucione a situación sanitaria porque 
se retome a actividade presencial).

Cualificación final Na avaliación final do alumnado se terán fundamentalmente en consideración os resultados das dúas primeiras avaliacións e, a 
partir deles, se engadirán só de forma positiva todas as actividades realizadas polo alumnado durante o terceiro trimestre.
A avaliación do alumnado que durante o tempo de actividade educativa presencial non adquirise as aprendizaxes e 
competencias previstos (alumnado con a 1ª ou a 2ª avaliación suspensa e que a media da cualificación delas non da 5 
ou máis ou alumnado coa 1ª e 2ª avaliacións suspensas): Neste caso, durante o terceiro trimestre plantexaránselles 
actividades dirixidas a conseguir as aprendizaxes e competencias correspondentes aos trimestres 1º e 2º, consideradas agora 
como imprescindibles, é dicir, á recuperación das citadas avaliacións. O logro desas aprendizaxes dará lugar á cualificación 
de 5 na avaliación final da materia. Se este alumnado entrega tamén as tarefas correspondentes ás aprendizaxes do 3º 
trimestre, e consegue ás mesmas, poderá ver incrementado ese 5 ata nun 20 %, dependendo do grao de desenvolvemento 
de traballo autónomo por parte do alumnado, (aínda que acompañado e dirixido polo profesor), do nivel de profundización e 
ampliación de novas aprendizaxes e do desenvolvemento competencial.
A avaliación do alumnado que presencialmente sí tiña acadado as aprendizaxes e competencias previstas nas dúas
primeiras avaliacións (alumnado coas dúas avaliacións aprobadas ou alumnado cunha avaliación suspensa que a media
das dúas da 5 ou máis):  Durante o terceiro trimestre plantexaránselles actividades dirixidas á ampliación das aprendizaxes
anteriores. Para este alumnado, a consecución das aprendizaxes e competencias programadas para o 3º trimestre poderá
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supoñer o incremento de ata un 20% á media da 1ª e 2ª avaliacións, dependendo do grao de desenvolvemento de traballo
autónomo por parte do alumnado, (aínda que acompañado e dirixido polo profesor), do nivel de profundización e ampliación de
novas aprendizaxes e do desenvolvemento competencial. 

Proba extraordinaria de
setembro 

Nas datas que se indiquen, realizarase unha proba escrita sobre as aprendizaxes traballadas de forma presencial.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación)

Actividades
Segundo o caso:
Actividades que inclúan problemas numéricos e cuestións teóricas.
Resumes, esquemas e/ou mapas conceptuais

Metodoloxía

Nesta situación de docencia non presencial, tratarase de implicar ao estudante nos procesos de busca de información, reflexión, 
aplicación e comunicación do coñecemento. Valorase como unha oportunidade especial para o desenvolvemento da competencia
aprender a aprender. 
Proporanse distintas tarefas, traballos e actividades que se definirán en base a dous niveis, que se terán en conta posteriormente 
para a avaliación final. 
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias nas dúas primeiras avaliacións: proporánselles 
actividades que lles axuden a adquirilas, consideradas agora como  imprescindibles e así recuperar esas avaliacións, co 
obxectivo de que os alumnos e alumnas poidan continuar o seu itinerario formativo. Tamén poderán entregar as actividades de 
ampliación das aprendizaxes anteriores.
Para o alumnado que presencialmente sí  tiña  acadado as aprendizaxes e competencias previstas: plantexaránselles
actividades dirixidas á ampliación das aprendizaxes anteriores.
Na medida do posible, se ofrecerá ao alumnado unha retroalimentación das tarefas traballadas, de maneira que se favoreza a 
mellora das aprendizaxes e o desenvolvemento e a adquisición das competencias.

Materiais e recursos Aula virtual do IES Eduardo Pondal e correo electrónico (para a atención individualizada ao alumnado)

4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado. 

Correo electrónico dado que todo o alumnado ten unha conta de correo do ieseduardopondal.org e aula virtual.
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Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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