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1. Criterios de avaliación, 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 e  reforzo 
que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.
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).

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. A actividade científica (1ª Avaliación, 2ª Avaliación e 3º Trimestre)

 B1.1. Realizar interpretacións, predicións e 
representación de fenó
menos químicos a partir dos datos 
dunha investigación científica, e obter conclusións.

 QUB1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a investigación científica 
traballando tanto individualmente como en grupo, formulando preguntas, 
identificando problemas, recollendo datos mediante a observación ou a 
experimentación, analizando e comunicando os resultados, e desenvolvendo 
explicacións mediante a realización dun informe final.

 CAA
 CCL
 CMCCT
 CSC
 CSIEE

 B1.2. Aplicar a prevención de riscos no laboratorio de 
química e coñecer a importancia dos fenómenos químicos
e as súas aplicacións aos individuos e á sociedade.

 QUB1.2.1.Utiliza o material e os instrumentos de laboratorio empregando as 
normas de seguridade adecuadas para a realización de experiencias 
químicas. 

 CMCCT
 CSC

 B1.3. Empregar axeitadamente as tecnoloxías da 
información e da comunicación para a procura de 
información, o manexo de aplicacións de simulación de 
probas de laboratorio, a obtención de datos e a 
elaboración de informes.

 QUB1.3.1. Elabora información e relaciona os coñecementos químicos 
aprendidos con fenómenos da natureza, e as posibles aplicacións e 
consecuencias na sociedade actual.

 CCL
 CD
 CMCCT
 CSC

 QUB1.3.2. Localiza e utiliza aplicacións e programas de simulación de 
prácticas de laboratorio.

 CD
 CMCCT

 QUB1.3.3. Realiza e defende un traballo de investigación utilizando as 
tecnoloxías da información e da comunicación.

 CCL
 CD
 CMCCT
 CSIEE

 B1.4. Deseñar, elaborar, comunicar e defender informes 
de carácter científico, realizando unha investigación 
baseada na práctica experimental.

 QUB1.4.1. Analiza a información obtida principalmente a través de internet, 
identificando as principais características ligadas á fiabilidade e á 
obxectividade do fluxo de información científica.

 CAA
 CD
 CMCCT
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 QUB1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nunha 
fonte de información de divulgación científic,a e transmite as conclusións 
obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade.

 CAA
 CCL
 CMCCT

1ª Avaliación

Bloque 2. Orixe e evolución dos compoñentes do Universo

 B2.1. Analizar cronoloxicamente os modelos atómicos 
ata chegar ao modelo actual, discutindo as súas 
limitacións e a necesidade dun novo.

 QUB2.1.1. Explica as limitacións dos distintos modelos atómicos en relación 
cos feitos experimentais que levan asociados.

 CCEC
 CMCCT

 QUB2.1.2. Calcula o valor enerxético correspondente a unha transición 
electrónica entre dous niveis dados, en relación coa interpretación dos 
espectros atómicos.

 CMCCT

 B2.2. Recoñecer a importancia da teoría 
mecanocuántica para o coñecemento do átomo.

 QUB2.2.1. Diferencia o significado dos números cuánticos segundo Bohr e a 
teoría mecanocuántica que define o modelo atómico actual, en relación co 
concepto de órbita e orbital.

 CMCCT

 B2.3. Explicar os conceptos básicos da mecánica 
cuántica: dualidade onda-corpúsculo e incerteza.

 QUB2.3.1. Determina lonxitudes de onda asociadas a partículas en 
movemento para xustificar o comportamento ondulatorio dos electróns.

 CMCCT

 QUB2.3.2. Xustifica o carácter probabilístico do estudo de partículas 
atómicas a partir do principio de indeterminación de Heisenberg. 

 CMCCT

 B2.4. Describir as características fundamentais das 
partículas subatómicas, diferenciando os tipos.

 QUB2.4.1. Coñece as partículas subatómicas e os tipos de quarks presentes
na natureza íntima da materia e na orixe primixenia do  Universo, explicando 
as características e a clasificación destes.

 CMCCT

 B2.5. Establecer a configuración electrónica dun átomo 
en relación coa súa posición na táboa periódica.

 QUB2.5.1. Determina a configuración electrónica dun átomo, coñecida a súa 
posición na táboa periódica e os números cuánticos posibles do electrón 
diferenciador.

 CMCCT

 B2.6. Identificar os números cuánticos para un electrón 
segundo no orbital en que se atope.

 QUB2.6.1. Xustifica a reactividade dun elemento a partir da estrutura 
electrónica ou a súa posición na táboa periódica.

 CMCCT

 B2.7. Coñecer a estrutura básica do sistema periódico 
actual, definir as propiedades periódicas estudadas e 
describir a súa variación ao longo dun grupo ou período.

 QUB2.7.1. Argumenta a variación do raio atómico, potencial de ionización, 
afinidade electrónica e electronegatividade en grupos e períodos, comparando 
as devanditas propiedades para elementos diferentes.

 CMCCT

 B2.8. Utilizar o modelo de enlace correspondente para   QUB2.8.1. Xustifica a estabilidade das moléculas ou dos cristais formados   CMCCT

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 13 CENTRO: IES EDUARDO PONDAL
CURSO: 2º BAC

MATERIA: QUÍMICA



explicar a formación de moléculas, de cristais e de 
estruturas macroscópicas, e deducir as súas propiedades.

empregando a regra do octeto ou baseándose nas interaccións dos electróns 
da capa de valencia para a formación dos enlaces.

 B2.9. Construír ciclos enerxéticos do tipo Born-Haber 
para calcular a enerxía de rede, analizando de forma 
cualitativa a variación de enerxía de rede en diferentes 
compostos

 QUB2.9.1. Aplica o ciclo de Born-Haber para o cálculo da enerxía reticular de
cristais iónicos.

 CMCCT

 QUB2.9.2. Compara a fortaleza do enlace en distintos compostos iónicos 
aplicando a fórmula de Born-Landé para considerar os factores dos que 
depende a enerxía reticular

 CMCCT

 B2.10. Describir as características básicas do enlace 
covalente empregando diagramas de Lewis e utilizar a 
TEV para a súa descrición máis complexa.

 QUB2.10.1. Determina a polaridade dunha molécula utilizando o modelo ou 
a teoría máis axeitados para explicar a súa xeometría.

 CMCCT

 QUB2.10.2. Representa a xeometría molecular de distintas substancias 
covalentes aplicando a TEV e a TRPECV.

 CMCCT

 B2.11. Empregar a teoría da hibridación para explicar o 
enlace covalente e a xeometría de distintas moléculas.

 QUB2.11.1. Dálles sentido aos parámetros moleculares en compostos 
covalentes utilizando a teoría de hibridación para compostos inorgánicos e 
orgánicos.

 CMCCT

 B2.12. Coñecer as propiedades dos metais empregando
as diferentes teorías estudadas para a formación do 
enlace metálico.

 QUB2.12.1. Explica a condutividade eléctrica e térmica mediante o modelo 
do gas electrónico, aplicándoo tamén a substancias semicondutoras e 
supercondutoras.

 CMCCT

 B2.13. Explicar a posible condutividade eléctrica dun 
metal empregando a teoría de bandas.
 B2.19. Modelo do gas electrónico e teoría de bandas. 

 QUB2.13.1. Describe o comportamento dun elemento como illante, condutor 
ou semicondutor eléctrico, utilizando a teoría de bandas.
 QUB2.13.2. Coñece e explica algunhas aplicacións dos semicondutores e 

supercondutores, e analiza a súa repercusión no avance tecnolóxico da 
sociedade.

 CMCCT

 CMCCT

 B2.14. Recoñecer os tipos de forzas intermoleculares e 
explicar como afectan as propiedades de determinados 
compostos en casos concretos.

 QUB2.14.1. Xustifica a influencia das forzas intermoleculares para explicar 
como varían as propiedades específicas de diversas substancias en función 
das devanditas interaccións.

 CMCCT

 B2.15. Diferenciar as forzas intramoleculares das 
intermoleculares en compostos iónicos ou covalentes.

 QUB2.15.1. Compara a enerxía dos enlaces intramoleculares en relación 
coa enerxía correspondente ás forzas intermoleculares, xustificando o 
comportamento fisicoquímico das moléculas. 

 CMCCT

2ª Avaliación

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave
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Bloque 3. Reaccións químicas 

 B3.1. Definir velocidade dunha reacción e aplicar a 
teoría das colisións e do estado de transición utilizando o 
concepto de enerxía de activación.

 QUB3.1.1.Obtén ecuacións cinéticas reflectindo as unidades das magnitudes
que interveñen.

 CMCCT

 B3.2. Xustificar como a natureza e a concentración dos 
reactivos, a temperatura e a presenza de catalizadores 
modifican a velocidade de reacción.

 QUB3.2.1. Predí a influencia dos factores que modifican a velocidade dunha 
reacción

 CMCCT

 QUB3.2.2. Explica o funcionamento dos catalizadores en relación con 
procesos industriais e a catálise encimática, analizando a súa repercusión no 
medio e na saúde.

 CMCCT
 CSC

 B3.3. Coñecer que a velocidade dunha reacción química
depende da etapa limitante segundo o seu mecanismo de 
reacción establecido.

 QUB3.3.1. Deduce o proceso de control da velocidade dunha reacción 
química identificando a etapa limitante correspondente ao seu mecanismo de 
reacción.

 CMCCT

 B3.4. Aplicar o concepto de equilibrio químico para 
predicir a evolución dun sistema.

 QUB3.4.1. Interpreta o valor do cociente de reacción comparándoo coa 
constante de equilibrio, prevendo a evolución dunha reacción para alcanzar o 
equilibrio.

 CMCCT

 QUB3.4.2. Comproba e interpreta experiencias de laboratorio onde se poñen
de manifesto os factores que inflúen no desprazamento do equilibrio químico, 
en equilibrios homoxéneos e heteroxéneos.

 CAA
 CMCCT

 B3.5. Expresar matematicamente a constante de 
equilibrio dun proceso no que interveñen gases, en 
función da concentración e das presións parciais.

 QUB3.5.1. Acha o valor das constantes de equilibrio, Kc e Kp, para un 
equilibrio en diferentes situacións de presión, volume ou concentración
 QUB3.5.2. Calcula as concentracións ou presións parciais das substancias 

presentes nun equilibrio químico empregando a lei de acción de masas, e 
deduce como evoluciona o equilibrio ao variar a cantidade de produto ou 
reactivo.

 CMCCT

 CMCCT

 B3.6. Relacionar Kc e Kp en equilibrios con gases, 
interpretando o seu significado, e resolver problemas de 
equilibrios homoxéneos en reaccións gasosas.

 QUB3.6.1.Utiliza o grao de disociación aplicándoo ao cálculo de 
concentracións e constantes de equilibrio Kc e Kp.

 CMCCT

 B3.7. Resolver problemas de equilibrios heteroxéneos, 
con especial atención aos de disolución-precipitación.

 QUB3.7.1. Relaciona a solubilidade e o produto de solubilidade aplicando a 
lei de Guldberg e Waage en equilibrios heteroxéneos sólido-líquido, e aplícao 
experimentalmente como método de separación e identificación de mesturas 
de sales disolvidos. 

 CMCCT
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 B3.8. Aplicar o principio de Le Chatelier a distintos tipos 
de reaccións tendo en conta o efecto da temperatura, a 
presión, o volume e a concentración das substancias 
presentes, predicindo a evolución do sistema.

 QUB3.8.1. Aplica o principio de Le Chatelier para predicir a evolución dun 
sistema en equilibrio ao modificar a temperatura, a presión, o volume ou a 
concentración que o definen, utilizando como exemplo a obtención industrial 
do amoníaco.

 CMCCT

 B3.9. Valorar a importancia do principio de Le Chatelier 
en diversos procesos industriais.

 QUB3.9.1. Analiza os factores cinéticos e termodinámicos que inflúen nas 
velocidades de reacción e na evolución dos equilibrios para optimizar a 
obtención de compostos de interese industrial, como por exemplo o amoníaco.

 CMCCT

 B3.10. Explicar como varía a solubilidade dun sal polo 
efecto dun ión común.

 QUB3.10.1. Calcula a solubilidade un sal interpretando como se modifica ao 
engadir un ión común, e verifícao experimentalmente nalgúns casos 
concretos.

 CMCCT

 B3.11. Aplicar a teoría de Brönsted para recoñecer as 
substancias que poden actuar como ácidos ou bases.

 QUB3.11.1. Xustifica o comportamento ácido ou básico dun composto 
aplicando a teoría de Brönsted-Lowry dos pares de ácido-base conxugados. 

 CMCCT

 B3.12. Determinar o valor do pH de distintos tipos de 
ácidos e bases.

 QUB3.12.1. Identifica o carácter ácido, básico ou neutro, e a fortaleza ácido-
base de distintas disolucións segundo o tipo de composto disolvido nelas, e 
determina teoricamente e experimentalmente o valor do pH destas. 

 CMCCT

 B3.13. Explicar as reaccións ácido-base e a importancia 
dalgunha delas, así como as súas aplicacións prácticas.

 QUB3.13.1. Describe o procedemento para realizar unha volumetría ácido-
base dunha disolución de concentración descoñecida, realizando os cálculos 
necesarios. 

 CMCCT

 B3.14. Xustificar o pH resultante na hidrólise dun sal.  QUB3.14.1. Predí o comportamento ácido-base dun sal disolvido en auga 
aplicando o concepto de hidrólise, e escribr os procesos intermedios e os 
equilibrios que teñen lugar.

 CAA
 CMCCT

 B3.15. Utilizar os cálculos estequiométricos necesarios 
para levar a cabo unha reacción de neutralización ou 
volumetría ácido-base.

 QUB3.15.1. Determina a concentración dun ácido ou unha base valorándoa 
con outra de concentración coñecida, establecendo o punto de equivalencia da
neutralización mediante o emprego de indicadores ácido-base (faino no 
laboratorio no caso de ácidos e bases fortes).

 CMCCT

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 7 DE 13 CENTRO: IES EDUARDO PONDAL
CURSO: 2º BAC

MATERIA: QUÍMICA



1.2- Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias nos que se basearán as actividades de ampliación que se desenvolvan 
durante o terceiro trimestre.

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. 
Tamén poderá traballar estas aprendizaxes o alumnado que teña unha avaliación suspensa e a media das dúas non lle dea 5 ou máis e o alumnado que 
teña as dúas avaliacións suspensas.

3º Trimestre

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Equilibrio redox

 B3.17. Determinar o número de oxidación dun elemento 
químico identificando se se oxida ou reduce nunha 
reacción química.

 QUB3.17.1.Define oxidación e redución en relación coa variación do número 
de oxidación dun átomo en substancias oxidantes e redutoras. 

 CMCCT

 B3.18. Axustar reaccións de oxidación-redución 
utilizando o método do ión-electrón e facer os cálculos 
estequiométricos correspondentes.

 QUB3.18.1. Identifica reaccións de oxidación-redución empregando o 
método do ión-electrón para axustalas.

 CMCCT

 B3.19. Comprender o significado de potencial estándar 
de redución dun par redox, utilizándoo para predicir a 
espontaneidade dun proceso entre dous pares redox.

 QUB3.19.1. Relaciona a espontaneidade dun proceso redox coa variación de
enerxía de Gibbs, considerando o valor da forza electromotriz obtida.

 CMCCT

 QUB3.19.2. Deseña unha pila coñecendo os potenciais estándar de 
redución, utilizándoos para calcular o potencial xerado formulando as 
semirreacións redox correspondentes, e constrúe unha pila Daniell. 

 CMCCT

 QUB3.19.3. Analiza un proceso de oxidación-redución coa xeración de 
corrente eléctrica representando unha célula galvánica. 

 CMCCT

 B3.20. Realizar cálculos estequiométricos necesarios 
para aplicar ás volumetrías redox.

 QUB3.20.1. Describe o procedemento para realizar unha volumetría redox, 
realizando os cálculos estequiométricos correspondentes

 CMCCT

 B3.21. Determinar a cantidade de substancia depositada
nos eléctrodos dunha cuba electrolítica empregando as 
leis de Faraday.

 QUB3.21.1. Aplica as leis de Faraday a un proceso electrolítico 
determinando a cantidade de materia depositada nun eléctrodo ou o tempo 
que tarda en facelo, e compróbao experimentalmente nalgún proceso dado. 

 CMCCT
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 B3.22. Coñecer algunhas das aplicacións da electrólises
como a prevención da corrosión, a fabricación de pilas de 
distintos tipos (galvánicas, alcalinas e de combustible) e a 
obtención de elementos puros.

 QUB3.22.1. Representa os procesos que teñen lugar nunha pila de 
combustible, escribindo as semirreaccións redox e indicando as vantaxes e os 
inconvenientes do uso destas pilas fronte ás convencionais

 CMCCT
 CSC

 QUB3.22.2. Xustifica as vantaxes da anodización e a galvanoplastia na 
protección de obxectos metálicos.

 CMCCT

Bloque 4. Síntese orgánica e novos materiais 

 B4.1. Recoñecer os compostos orgánicos, segundo a 
función que os caracteriza. 

 QUB4.1.1. Relaciona a forma de hibridación do átomo de carbono co tipo de 
enlace en diferentes compostos representando graficamente moléculas 
orgánicas sinxelas. 

 CMCCT

 B4.2. Formular compostos orgánicos sinxelos con varias
funcións.

 QUB4.2.1. Diferencia, nomea e formula hidrocarburos e compostos 
orgánicos que posúen varios grupos funcionais.

 CMCCT

 B4.3. Representar isómeros a partir dunha fórmula 
molecular dada.

 QUB4.3.1. Distingue os tipos de isomería representando, formulando e 
nomeando os posibles isómeros, dada unha fórmula molecular.

 CMCCT

 B4.4. Identificar os principais tipos de reaccións 
orgánicas: substitución, adición, eliminación, 
condensación e redox.

 QUB4.4.1. Identifica e explica os principais tipos de reaccións orgánicas 
(substitución, adición, eliminación, condensación e redox), predicindo os 
produtos, se é necesario.

 CMCCT

 B4.5. Escribir e axustar reaccións de obtención ou 
transformación de compostos orgánicos en función do 
grupo funcional presente.

 QUB4.5.1. Desenvolve a secuencia de reaccións necesarias para obter un 
composto orgánico determinado a partir de outro con distinto grupo funcional, 
aplicando a regra de Markovnikov ou de Saytzeff para a formación de distintos 
isómeros. 

 CMCCT

 B4.7. Determinar as características máis importantes 
das macromoléculas.

 QUB4.7.1. Recoñece macromolécu las de orixe natural e sintética.  CMCCT

 B4.8. Representar a fórmula dun polímero a partir dos 
seus monómeros, e viceversa. 

 QUB4.8.1. A partir dun monómero, deseña o polímero correspondente e 
explica o proceso que tivo lugar

 CMCCT

 B4.9. Describir os mecanismos máis sinxelos de 
polimerización e as propiedades dalgúns dos principais 
polímeros de interese industrial.

 QUB4.9.1. Utiliza as reaccións de polimerización para a obtención de 
compostos de interese industrial como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, 
poliamidas e poliésteres, poliuretanos e baquelita.

 CMCCT

 B4.10. Coñecer as propiedades e a obtención dalgúns 
compostos de interese en biomedicina e, en xeral, nas 
ramas da industria.

 QUB4.10.1. Identifica substancias e derivados orgánicos que se utilizan 
como principios activos de medicamentos, cosméticos e biomateriais, e valora 
a repercusión na calidade de vida.

 CMCCT
 CSC
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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.
1º. 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 ara 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.
2º. 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  a  avanzar  nas  aprendizaxes
plantexadas para o terceiro trimestre. Paraa este alumnado, a consecución das aprendizaxes e competencias programadas
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para o 3º trimestre poderá 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

Avaliación de  materia
pendentes

Criterios de avaliación:
Os mínimos esixibles aos alumnos de 2º de Bacharelato coa materia de Física e Química de 1º de Bacharelato pendente serán 
os mesmos que traballaron en Física e Química de 1º de Bacharelato no curso 18/19, e que son os que se recollen recollen na 
programación didáctica sen adaptación. Seguiranse tamén os mesmos obxectivos e criterios de avaliación.
Os contidos son os referidos ás UD: Unidade 0: A medida; Unidade 1: Identificación de sustancias; Unidade 2: Os gases; Unidade
3: Disolucións;  Unidade 4: Reaccións químicas; Unidade 5:  Termodinámica química Unidade 6:  Química do carbono; Anexo
Formulación  inorgánica;  Unidade  7:  O  movemento;  Unidade  8:  Tipos  de  movemento;  Unidade  9:  As  forzas;  Unidade  10:
Dinámica; Unidade 11: Traballo e enerxía; Unidade 12: Forzas e enerxía

Criterios de cualificación:
Se a situación sanitaria permite retomar a actividade presencial, realizarase unha proba escrita nas datas que se indiquen, o 
cal constituirá o 90% da cualificación e o 10% 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 (Hai que ter en conta que todos os alumnos nesta situación, son alumnos do mesmo profesor, que é o xefe de 
departamento, o cal outorga flexibildade para adaptarse ás circunstancias. A pesar de ter que atender telematicamente a uns 140 
alumnos en total).
Os criterios de cualificación e de corrección da proba escrita son os mesmos que os aplicados as 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 o previsto 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 90% da cualificación e o 10% 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 
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suficiente.
O alumnado que non aprobe a materia na avaliación de xuño, poderá presentarse a unha proba escrita extraordinaria no mes de 
setembro.

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

Actividades
Apuntes
Boletíns de exercicios que inclúan problemas numéricos e cuestións teóricas e, solucionarios dos mesmos
Prácticas virtuais

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 correspondentes ás aprendizaxes do 3º trimestre.
Para  o  alumnado  que  presencialmente  sí  tiña  acadado  as  aprendizaxes  e  competencias  previstas:
plantexaránselles actividades dirixidas a avanzar  nas aprendizaxes  plantexadas para o terceiro trimestre, que inclúen
contidos traballados de forma presencial (antes da declaración do estado de alarma) e non presencial, necesarios para
a continuidade do proceso formativo do alumnado
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

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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