
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.2. Relacionar as propiedades dun elemento coa súa posición na táboa periódica e a súa 
configuración electrónica. 

FQB2.2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos representativos a partir do seu número 
atómico para deducir a súa posición na táboa periódica, os seus electróns de valencia e o seu 
comportamento químico. 

FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases nobres, e xustifica esta clasificación 
en función da súa configuración electrónica. 

B2.4. Interpretar os tipos de enlace químico a partir da configuración electrónica dos elementos 
implicados e a súa posición na táboa periódica. 

FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir a estrutura e a fórmula dos 
compostos iónicos e covalentes. 
FQB2.4.2. Interpreta a información que ofrecen os subíndices da fórmula dun composto segundo se 
trate de moléculas ou redes cristalinas. 

B2.6. Nomear e formular compostos inorgánicos ternarios segundo as normas da IUPAC. FQB2.6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, seguindo as normas da IUPAC. 

B3.4. Recoñecer a cantidade de substancia como magnitude fundamental e o mol como a súa 
unidade no Sistema Internacional de Unidades. 

FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia, a masa atómica ou molecular e a 
constante do número de Avogadro. 

B3.5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros supondo un rendemento completo 
da reacción, partindo do axuste da ecuación química correspondente. 

FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en termos de partículas e moles e, no 
caso de reaccións entre gases, en termos de volumes 

FQB3.5.2. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros e supondo un 
rendemento completo da reacción, tanto se os reactivos están en estado sólido como se están en 
disolución. 

B4.1. Xustificar o carácter relativo do movemento e a necesidade dun sistema de referencia e 
de vectores, para o describir adecuadamente, aplicando o anterior á representación de distintos 
tipos de desprazamento. 

FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, desprazamento e velocidade en distintos 
tipos de movemento, utilizando un sistema de referencia. 

B4.2. Distinguir os conceptos de velocidade media e velocidade instantánea, e xustificar a súa 
necesidade segundo o tipo de movemento 

FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa traxectoria e a súa velocidade 

B4.3. Expresar correctamente as relacións matemáticas que existen entre as magnitudes que 
definen os movementos rectilíneos e circulares. 

FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente 
acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), incluíndo movemento de graves, tendo en conta valores 
positivos e negativos das magnitudes, e expresar o resultado en unidades do Sistema Internacional 
FQB4.4.2. Determina tempos e distancias de freada de vehículos. 

FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en calquera movemento curvilíneo e calcula o 
seu valor no caso do movemento circular uniforme. 

B4.5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen as variables do movemento e relacionar os 
resultados obtidos coas ecuacións matemáticas que vinculan estas variables. 

FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de gráficas posición-tempo e 
velocidade-tempo en movementos rectilíneos. 

B4.6. Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios na velocidade dos corpos e 
representalas vectorialmente. 

FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos que hai cambios na velocidade dun 
corpo. 
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FQB4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a forza normal, a forza de rozamento e a forza centrípeta 
en casos de movementos rectilíneos e circulares. 

B4.7. Utilizar o principio fundamental da dinámica na resolución de problemas nos que 
interveñen varias forzas. 

FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un corpo en movemento nun plano tanto 
horizontal como inclinado, calculando a forza resultante e a aceleración. 

B4.8. Aplicar as leis de Newton para a interpretación de fenómenos cotiáns 

FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de Newton. 

FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia do enunciado da segunda lei. 

FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en situacións de interacción entre 
obxectos. 

B4.12. Recoñecer que o efecto dunha forza non só depende da súa intensidade, senón tamén 
da superficie sobre a que actúa. 

FQB4.12.1. Interpreta fenómenos e aplicacións prácticas nas que se pon de manifesto a relación entre a 
superficie de aplicación dunha forza e o efecto resultante. 

FQB4.12.2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto regular en distintas situacións nas que 
varía a superficie en que se apoia; compara os resultados e extrae conclusións. 

B4.13. Interpretar fenómenos naturais e aplicacións tecnolóxicas en relación cos principios da 
hidrostática, e resolver problemas aplicando as expresións matemáticas destes 

FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados coa presión no interior dun fluído aplicando o principio 
fundamental da hidrostática 

FQB4.13.4. Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio de Pascal, como a prensa hidráulica, o 
elevador, ou a dirección e os freos hidráulicos, aplicando a expresión matemática deste principio á 
resolución de problemas en contextos prácticos. 

FQB4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade de obxectos utilizando a expresión matemática do 
principio de Arquímedes.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Terase en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores  

 O/A alumno/a pode mellorar a súa cualificación coas probas e 
traballos realizados neste último trimestre. 

Instrumentos: 

 Revisión e análise das tarefas realizadas polo alumnado. 

 Titorías individualizadas co alumnado vía correo electrónico 

 Probas obxectivas  que se puidesen levar a cabo, segundo 

evolucione a situación sanitaria presencial ou telemáticamente( vía 

webex ou semellante)  

Cualificación final 

 Alumnado coa parte de Química  aprobada: 

    NOTA MEDIA DA 1ª E DA 2ª AVALiACIÓN (a media das notas reais, sen 
redondear) e terase en conta os traballos de reforzo e ampliación da 
terceira avaliación e a cualificación das posibles probas escritas obxectivas 
(sempre para subir nota)  

Para este alumnado, a consecución das aprendizaxes e competencias 
programadas para o 3º trimestre poderá supoñer o incremento de ata un 
20%  da media da 1ª e 2ª avaliacións, dependendo do grao de 
desenvolvemento do seu traballo autónomo , (aínda que acompañado e 
dirixido polo profesor), do nivel de profundización e ampliación de novas 
aprendizaxes e do desenvolvemento competencial 

 Alumnado coa parte de Química suspensa: 

     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 das ditas aprendizaxes dará 
lugar á cualificación de 5 na avaliación final da materia. 

 Se este alumnado tamén entrega  as tarefas solicitadas, correspondentes 
ás aprendizaxes do 3º trimestre, e consegue ás mesmas, poderá ver 
incrementado ese 5 ata nun 20 %, dependendo do grao de 
desenvolvemento do seu traballo autónomo , (aínda que acompañado e 
dirixido polo profesor), do nivel de profundización e ampliación de novas 
aprendizaxes e do desenvolvemento competencial 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
A proba extraordinaria de setembro será presencial se é posible. Nela 
entrarán únicamente os contidos e estándares mínimos e imprescindibles.. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Os mínimos esixibles ao alumnado coa materia de Física e Química de 
3ºESO pendente son os mesmos que traballaron na dita materia no curso 
18/19, e  que se recollen na programación didáctica sen adaptación. 
Seguiranse tamén os mesmos obxectivos e criterios de avaliación. 

Os contidos son os referidos ás UD (séguese a nomenclatura de UD do curso 
pasado, que foi a que utilizou o alumnado): Unidade 1: Ciencia e a medida;: 
Unidade 2: O átomo; Unidade 3: Elementos e compostos; Unidade 4: 
Formulación inorgánica; Unidade 3: A reacción química; Unidade 4: Forzas 
eléctricas e magnéticas; Unidade 5: A enerxía; Unidade 6: Circuitos 
eléctricos 

Criterios de cualificación: 

Se a situación permite retomar a actividade presencial, realizarase unha 
proba escrita nas datas que se indiquen, o cal constituirá o 80% da 
cualificación e o 20% restante a cualificación dos boletíns. 

Se non se retoma a actividade presencial, a cualificación corresponderá na 
súa totalidade aos boletíns de exercicios, o 2º dos cales está pendente de 
entrega, a data de entrega do mesmo se lle comunicará ao alumnado por 
correo electrónico con tempo suficiente. 

Os criterios de cualificación e  corrección da proba escrita son os mesmos 
que os aplicados ás outras probas escritas.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Na programación estaba previsto a realización dunha proba escrita no mes 
de maio e a recollida de dous boletíns de exercicios (o 1º no mes de xaneiro 
de 2020 e o 2º no momento da proba escrita). Adáptase da forma seguinte: 

Se a situación sanitaria permite retomar a actividade presencial, realizarase 
unha proba escrita nas datas que se indiquen, o cal constituirá o 80% da 
cualificación e o 20% restante a cualificación dos boletíns. 

Se non se retoma a actividade presencial, a cualificación corresponderá na 
súa totalidade aos boletíns de exercicios, o 2º dos cales está pendente de 
entrega, a data de entrega do mesmo se lle comunicará ao alumnado por 
correo electrónico con tempo suficiente. 

O alumnado que non aprobe a materia na avaliación de xuño, poderá 
presentarse a unha proba escrita extraordinaria no mes de setembro 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Lectura comprensiva de apuntes e exercicios resoltos relativos 
aos estándares de aprendizaxe indicados no apartado 1 deste 
documento 

 Actividades que inclúan problemas numéricos e cuestións 
teóricas.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Proporanse distintas tarefas que se definirán en base a dous niveis 
segundo,  teñan ou non , superadas as dúas primeiras avaliacións, e  
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. Neste caso de Química 

 Para o alumnado que presencialmente sí tiña acadado as 
aprendizaxes e competencias previstas: plantexaránselles 
actividades dirixidas á ampliación da materia, neste caso de 
Física. 

Nos dous niveis, indicaráse a parte teórica que se vai traballar e 
complementarase con cuestión teóricas e problemas numéricos. 

As dúbidas que lles xurdan durante o traballo e estudo  consúltanmas  
por correo e, de ser preciso, poderíase concretar posibles 
videoconferencias individuais ou de pequeno grupo con quen o solicite 

 

Materiais e recursos 

1. Correo electrónico 
2. Aula virtual  
3. Videoconferencia  
4. Libro de texto 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Correo electrónico dado que todo o alumnado ten unha conta de 
correo do ieseduardopondal.org 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro, dentro da sección do 
departamento de física e química 


