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1. Estándares de aprendizaxe 
 

Bloque catro: O movemento e as forzas 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO COMPETENCIA 
CLAVE 

▪ B4.1. 
Forzas: 
efectos. 

▪ B4.2. 
Medida das 
forzas. 

▪ B4.1. Recoñecer o 
papel das forzas 
como causa dos 
cambios no 
estado de 
movemento e das 
deformacións. 

▪ FQB4.1.1. En 
situacións da vida 
cotiá, identifica as 
forzas que 
interveñen e 
relaciónaas cos 
seus 
correspondentes 
efectos na 
deformación ou 
na alteración do 
estado de 
movemento dun 
corpo.  

Indica en algunha situación 
da vida cotiáas forzas que 
interveñen e relaciónaas cos 
seus correspondentes efectos 
na deformación ou na 
alteración do estado de 
movemento dun corpo. 

▪ CMCCT 

▪ B4.3. 
Velocidade 
media. 

▪ B4.2. Establecer a 
velocidade dun 
corpo como a 
relación entre o 
espazo percorrido 
e o tempo 
investido en 
percorrelo. 

▪ FQB4.2.1. 
Determina, 
experimentalmen
te ou a través de 
aplicacións 
informáticas, a 
velocidade media 
dun corpo, 
interpretando o 
resultado.  

Utilizando datos de espacio e 
tempo calcula en diferentes 
problemas a 
velocidadeduncorpo e 
interpreta o resultado.  

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 
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▪ FQB4.2.2. Realiza 
cálculos para 
resolver 
problemas 
cotiáns utilizando 
o concepto de 
velocidade media.  

Soluciona varios problemas 
sobre velocidade.  

▪ CMCCT 

▪ B4.4. 
Velocidade 
media. 

▪ B4.5. 
Velocidade 
instantánea 
e 
aceleración. 

▪ B4.3. Diferenciar 
entre velocidade 
media e 
instantánea a 
partir de gráficas 
espazo/tempo e 
velocidade/temp
o, e deducir o 
valor da 
aceleración 
utilizando estas 
últimas. 

▪ FQB4.3.2. 
Xustifica se un 
movemento é 
acelerado ou non 
a partir das 
representacións 
gráficas do espazo 
e da velocidade 
en función do 
tempo. 

Resolve mediante a 
utilización de 
representacións gráficas o 
tipo de movemento de que 
se trata.  

▪ CMCCT 

▪ B4.7. O 
rozamento 
e os seus 
efectos. 

▪ B4.5. 
Comprender o 
papel que xoga o 
rozamento na 
vida cotiá. 

▪ FQB4.5.1. Analiza 
os efectos das 
forzas de 
rozamento e a 
súa influencia no 
movemento dos 
seres vivos e os 
vehículos.  

Resolvealgúns problemas 
sobre forzas de rozamentos e 
analiza a súa influencia no 
movemento dos seres vivos e 
os vehículos.   

▪ CMCCT 
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Bloque 5. Enerxía 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO COMPETENCIA 
CLAVE 

▪ B5.1. 
Enerxía: 
unidades. 

▪ B5.1. Recoñecer 
que a enerxía é a 
capacidade de 
producir 
transformacións 
ou cambios. 

▪ FQB5.1.1. 
Argumenta que a 
enerxía pode 
transferirse, 
almacenarse ou 
disiparse, pero 
non crearse nin 
destruírse, 
utilizando 
exemplos. 

Define enerxía e expón 
exemplos concretos nos que 
se identifiquen  as 
propiedades desta. 

▪ CMCCT 

  ▪ FQB5.1.2. 
Recoñece e 
define a enerxía 
como unha 
magnitude e 
exprésaa na 
unidade 
correspondente 
do Sistema 
Internacional. 

Resolve algún problemas 
sobre enerxía e utilizando as 
unidades  do SI. 

▪ CMCCT 

▪ B5.2. Tipos 
de enerxía. 

▪ B5.3. 
Transforma
cións da 
enerxía. 

▪ B5.4. 
Conservació
n da 
enerxía. 

▪ B5.2. Identificar os 
tipos de enerxía 
postos de 
manifesto en 
fenómenos 
cotiáns e en 
experiencias 
sinxelas realizadas 
no laboratorio. 

▪ FQB5.2.1. 
Relaciona o 
concepto de 
enerxía coa 
capacidade de 
producir 
cambios, e 
identifica os 
tipos de enerxía 
que se poñen de 
manifesto en 
situacións cotiás, 
explicando as 
transformacións 
dunhas formas 
noutras. 

Identifica os tipos de enerxía, 
os cambios que produce nos 
corpos e as diferentes 
formas nas que se pode 
transformar . 

▪ CMCCT 
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▪ B5.8. 
Efectos da 
enerxía 
térmica. 

▪ B5.4. Interpretar 
os efectos da 
enerxía térmica 
sobre os corpos en 
situacións cotiás e 
en experiencias de 
laboratorio.  

▪ FQB5.4.1. Explica 
o fenómeno da 
dilatación a 
partir dalgunha 
das súas 
aplicacións como 
os termómetros 
de líquido, 
xuntas de 
dilatación en 
estruturas, etc. 

Describe físicamente o 
fenómeno de dilatación que 
se produce no 
funcionamento de algún 
aparato cotiá.  

▪ CMCCT 

▪ B5.9. 
Fontes de 
enerxía.  

▪ B5.10. 
Aspectos 
industriais 
da enerxía. 

▪ B5.5. Valorar o 
papel da enerxía 
nas nosas vidas, 
identificar as 
fontes, comparar 
o seu impacto 
ambiental e 
recoñecer a 
importancia do 
aforro enerxético 
para un 
desenvolvemento 
sustentable. 

▪ FQB5.5.1. 
Recoñece, 
describe e 
compara as 
fontes 
renovables e non 
renovables de 
enerxía, 
analizando con 
sentido crítico o 
seu impacto 
ambiental. 

Enumere 3 fontes de enerxia 
renovable e 3 fontes de 
enerxía non renovable 
analizando con sentido 
crítico o seu impacto 
ambiental. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 



 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 9 CENTRO:IES EDUARDO PONDAL 
CURSO:2º EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBRIGATORIA 
MATERIA:FÍSICA E QUÍMICA 

 

 

 2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Teremos  en conta os resultados acadados no 1º e 2ºtrimestre e 
diferenciaremos os seguintes casos 
a) O alumnado ten superadas os dous primeiros trimestres: 

 Daránselle boletíns de repaso do primeiro e segundo trimestre e de 
ampliación do terceiro trimestre para mellorar a súa cualificación. 

b) O alumnado non ten superados un ou os  dous primeiros: 
 Daránselle boletíns para poder superar ditos trimestres. 

Tamén se lle dará a posibilidade de realizar boletíns e probas do material 
de ampliación para subir a nota se o desexan. 

Instrumentos: 
Levaranse a cabo mediante unha lista de cotexo a comprobación da 
realización ou non dos traballos propostos. 
Contemplase a posibilidade en xuño de levar a cabo unha proba telemática 
de recuperación para os que non superen a materia. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso obterase atendendo as seguintes opcións: 
 Media aritmética das cualificacións do primeiro e segundo trimestre.  
 Media ponderada: 

1º trimestre 40%, 2º trimestre 40% e 3º trimestre 20% 
Para o alumnado con trimestres suspensos, a nota destes,  para aplicar as 
medias anteriores, será a obtida mediante os traballos de recuperación. 

 

Proba 
extraordinaria de 

xuño 

De non superar as avaliacións suspensas, os alumnos terán dereito a unha 
proba telemática no mes de xuño nunha modalidade de exame similar aos 
realizados no curso a través da aula virtual. 
Os criterios e estándares desta proba serán os referidos ás dúas primeiras 
avaliacións contemplados na programación de inicio de curso,cun peso 
establecido no apartado anterior e considerarase aprobado unha nota 
final superior ou igual a 5. 
 

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 preferiblemente presencial. 
Os criterios e estándares desta proba serán os referidos ás dúas primeiras 
avaliacións. 
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3.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) 

No terceiro trimestre non tivemos alumnos sen conectividade aínda 
que non todos empregaron os medios dos que dispoñían para manter 
o contacto co profesor. 
Para manter a comunicación empregáronse os seguintes métodos: 
Videoconferencias por webex 
Aula virtual 
 

Materiais e recursos 

Aula virtual 
Cisco Webex 
Outros: páxinas web, libros dixitais... 
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4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 Aula virtual do centro. 
Titorías 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 
Aula virtual do centro. Curso de 2º ESO. Física e química. 


