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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Instrumentos de avaliación 
Resolver problemas da vida cotiá nos 
que se precise a formulación e a 
resolución de ecuacións de primeiro grao 
aplicando técnicas de manipulación 
alxébricas, gráficas ou recursos 
tecnolóxicos, valorando e contrastando 
os resultados obtidos. 

Formula alxebricamente unha situación 
da vida cotiá mediante ecuacións e  
resólveas e interpreta criticamente o 
resultado obtido 

 
 
CMCCT 

 
 
Actividades 

Expresar verbalmente, de xeito razoado, 
o proceso seguido na resolución dun 
problema. 

Expresa verbalmente, de xeito razoado, o 
proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor 
adecuados. 

 
CMCCT 

 
Actividades 

Utilizar procesos de razoamento e 
estratexias de resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios e 
comprobando as solucións obtidas. 

Analiza e comprende o enunciado dos 
problemas (datos, relacións entre os 
datos, e contexto do problema). 

 
CMCCT 

 
Actividades 

Afondar en problemas resoltos 
formulando pequenas variacións nos 
datos, outras preguntas, outros contextos, 
etc. 

Afonda nos problemas logo de 
resolvelos, revisando o proceso de 
resolución, e os pasos e as ideas 
importantes, analizando a coherencia da 
solución ou procurando outras formas de 
resolución. 

 
 
CMCCT 

 
 
Actividades 

Identificar e comparar asfontes de 
enerxíaempregadas na vida diaria nun 
contexto global queimplique aspectos 
económicos eambientais. 

Compara as principaisfontes de enerxía 
de consumo humano a partir da 
distribución xeográfica dos seus recursos 
e os efectos ambientais. 

 
CMCCT 

 
Actividades 

Recoñecer as forzas que aparecen na 
natureza e os fenómenos asociados a 
elas. 

Realiza un informe,empregando as TIC, 
a partir de observa-ciónsou busca guiada 
de información que relacione as forzas 
que están na natureza e os fenómenos 
asociados a elas 

 
CMCCT 
CSC 

 
 
Actividades 

    



 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Os recollidos na programación. 

Instrumentos: Para o primeira e segunda avaliación os recollidos na programación. 
Para o terceiro trimestre os recollidos no presente documento no cadro que inclúe os estándares avaliables, 
criterios de avaliación... 

Cualificación final 

A cualificación final do curso será a maior das seguintes opcións: 
• Media aritmética das cualificacións da primeira e segunda avaliación.  
• Media ponderada: 

1º Avaliación 45%, 2º Avaliación 45% e 3º trimestre 10a 

Proba extraordinaria de 
setembro 

De non superar a materia os alumnos terán dereito a unha convocatoria extraordinaria no mes de Setembro nunha 
modalidade de exame similar aos realizados no curso. 
 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: Os contidos na programación. 
 
 
 

Criterios de cualificación: Os contidos na programación. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Os contidos na programación.  
O exame realizarase a través da aula virtual posto que todos os alumnos teñen acceso a este recurso. 
 



 

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

Actividades  Están recollidas na aula virtual no curso correspondente 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Para o primeiro e segundo trimestre os recollidos na programación. 
No terceiro trimestre, agás unha alumna coa que non tivemos ningún tipo de contacto,  todos empregaron os medios dos que 
dispoñían para manter o contacto coa profesora. 
Para manter a comunicación empregáronse os seguintes métodos: 
Aula virtual 
Correo electrónico 
EDMODO 
Conexión telefónica 

Materiais e recursos 

Aula virtual 
Correo electrónico 
EDMODO 
Teléfono 
Outros: páxinas web, libros dixitais... 
 


