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1. Estándares de aprendizaxe 
 

                        Unidade 4. As reaccións químicas (UD5 EDEBÉ ON) 

 B3.1. Reacción 
química.  

 B3.1. Describir a 
nivel molecular o 
proceso polo que 
os reactivos se 
transforman en 
produtos, en 
termos da teoría 
de colisións.  

 FQB3.1.1. 
Representa e 
interpreta unha 
reacción química 
a partir da teoría 
atómico-
molecular e a 
teoría de 
colisións. 

 Sabe representar e 
interpretar unha 
reacción química 
a partir da teoría 
atómico-
molecular e a 
teoría de 
colisións. 

 CMCCT 

 B3.2. Cálculos 
estequiométric
os sinxelos. 

 B3.3. Lei de 
conservación da 
masa.  

 B3.2. Deducir a lei 
de conservación 
da masa e 
recoñecer 
reactivos e 
produtos a través 
de experiencias 
sinxelas no 
laboratorio ou de 
simulacións 
dixitais. 

 FQB3.2.1. Recoñece 
os reactivos e os 
produtos a partir 
da representación 
de reaccións 
químicas sinxelas, 
e comproba 
experimentalment
e que se cumpre a 
lei de 
conservación da 
masa. 

 É quen de 
recoñecer os 
reactivos e os 
produtos a partir 
da representación 
de reaccións 
químicas sinxelas, 
e comprobar 
experimentalmen
te que se cumpre 
a lei de 
conservación da 
masa. 

 CMCCT 

 FQB3.2.2. Realiza os 
cálculos 
estequiométricos 
necesarios para a 
verificación da lei 
de conservación 
da masa en 
reaccións 
químicas sinxelas. 

 Pode realizar os 
cálculos 
estequiométricos 
necesarios 
(usando factores 
de conversión) 
para a verificación 
da lei de 
conservación da 
masa en reaccións 
químicas sinxelas.  

 CMCCT 

 B3.4. Velocidade 
de reacción. 

 B3.3. Comprobar 
mediante 
experiencias 
sinxelas de 
laboratorio a 

 FQB3.3.1. Propón o 
desenvolvemento 
dun experimento 
sinxelo que 
permita 

 É capaz de 
propoñer o 
desenvolvemento 
dun experimento 
sinxelo que 

 CMCCT 
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influencia de 
determinados 
factores na 
velocidade das 
reaccións 
químicas. 

comprobar o 
efecto da 
concentración dos 
reactivos na 
velocidade de 
formación dos 
produtos dunha 
reacción química, 
e xustifica este 
efecto en termos 
da teoría de 
colisións.  

permita 
comprobar o 
efecto da 
concentración dos 
reactivos na 
velocidade de 
formación dos 
produtos dunha 
reacción química, 
e xustifica este 
efecto en termos 
da teoría de 
colisións. 

 FQB3.3.2. Interpreta 
situacións cotiás 
en que a 
temperatura 
inflúa 
significativamente 
na velocidade da 
reacción. 

 Sabe interpretar 
situacións cotiáns 
en que a 
temperatura 
infúla 
significativamente 
na velocidade de 
reacción. 

 CMCCT 

 
Unidade 5. As forzas na natureza (UD8 EDEBÉ ON) 

 B4.1. Carga 
eléctrica. 

 B4.2. Forza 
eléctrica. 

 B4.1. Coñecer os 
tipos de cargas 
eléctricas, o seu 
papel na 
constitución da 
materia e as 
características das 
forzas que se 
manifestan entre 
elas. 

 FQB4.1.1. Explica a 
relación entre as 
cargas eléctricas e 
a constitución da 
materia, e asocia 
a carga eléctrica 
dos corpos cun 
exceso ou defecto 
de electróns.  

 Pode explicar a 
relación entre as 
cargas eléctricas e 
a constitución da 
materia, e asociar 
a carga eléctrica 
dos corpos cun 
exceso ou defecto 
de electróns. 

 CMCCT 

 FQB4.1.2. Relaciona 
cualitativamente a 
forza eléctrica que 
existe entre dous 
corpos coa súa 
carga e a distancia 
que os separa, e 
establece 
analoxías e 
diferenzas entre 

 É capaz de 
relacionar 
cualitativamente 
a forza eléctrica 
que existe entre 
dous corpos coa 
súa carga e a 
distancia que os 
separa, e pode 
establecer 

 CCEC 
 CMCCT 
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as forzas 
gravitatoria e 
eléctrica. 

analoxías e 
diferenzas entre 
as forzas 
gravitatoria e 
eléctrica. 

 B4.1. Carga 
eléctrica. 

 B4.2. Interpretar 
fenómenos 
eléctricos 
mediante o 
modelo de carga 
eléctrica e valorar 
a importancia da 
electricidade na 
vida cotiá. 

 FQB4.2.1. Xustifica 
razoadamente 
situacións cotiás 
nas que se poñan 
de manifesto 
fenómenos 
relacionados coa 
electricidade 
estática. 

 Sabe xustificar 
razoadamente 
situacións cotiás 
nas que se poñan 
de manifesto 
fenómenos 
relacionados coa 
electricidade 
estática. 

 CMCCT 

 B4.3. Imáns. 
Forza 
magnética. 

 B4.3. Xustificar 
cualitativamente 
fenómenos 
magnéticos e 
valorar a 
contribución do 
magnetismo no 
desenvolvemento 
tecnolóxico. 

 FQB4.3.1. Recoñece 
fenómenos 
magnéticos 
identificando o 
imán como fonte 
natural do 
magnetismo, e 
describe a súa 
acción sobre 
distintos tipos de 
substancias 
magnéticas. 

 É capaz de 
recoñecer 
fenómenos 
magnéticos,  
identificar o imán 
como fonte 
natural do 
magnetismo, e 
describir a súa 
acción sobre 
distintos tipos de 
substancias 
magnéticas. 

 CMCCT 

 B4.4. 
Electroimán. 

 B4.5. 
Experimentos 
de Oersted e 
Faraday. 

 B4.4. Comparar os 
tipos de imáns, 
analizar o seu 
comportamento e 
deducir mediante 
experiencias as 
características das 
forzas magnéticas 
postas de 
manifesto, así 
como a súa 
relación coa 
corrente eléctrica. 

 FQB4.4.1. 
Comproba e 
establece a 
relación entre o 
paso de corrente 
eléctrica e o 
magnetismo, 
construíndo un 
electroimán.  

 É capaz de 
comprobar e 
establecer a 
relación entre o 
paso de corrente 
eléctrica e o 
magnetismo, 
construíndo un 
electroimán. 

 CMCCT 

 FQB4.4.2. 
Reproduce os 
experimentos de 
Oersted e de 
Faraday no 
laboratorio ou 

 É capaz de 
reproducir os 
experimentos de 
Oersted e de 
Faraday no 
laboratorio ou 

 CD 
 CMCCT 
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mediante 
simuladores 
virtuais, 
deducindo que a 
electricidade e o 
magnetismo son 
dúas 
manifestacións 
dun mesmo 
fenómeno.  

mediante 
simuladores 
virtuais, 
podendo deducir 
que a 
electricidade e o 
magnetismo son 
dúas 
manifestacións 
dun mesmo 
fenómeno. 
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 2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

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 o alumnado que non supere a materia.  

Cualificación final 

A cualificación final do curso obterase atendendo as seguintes opcións: 
 Media aritmética das cualificacións da primeira e segunda 

avaliación.  
 Media ponderada: 

1º Avaliación 40%, 2º Avaliación 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 a materia 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 cun peso establecido no apartado anterior. E considerarase 
aprobado unha nota igual o superior 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. 
Os criterios e estándares desta proba serán os referidos ás dúas primeiras 
avaliacións. 

Alumnado con 
materias 

pendentes 

Teremos en conta os resultados acadados no 1º e 2º cuadrimestre da 
seguinte forma: 
Primeiro cuadrimestre: teremos en conta os resultados obtidos tanto das 
probas escritas como dos traballos entregados. 
Segundo cuadrimestre: teremos en conta os traballos entregados para 
superar o segundo cuadrimestre. 

 

Contémplase a posibilidade en maio de levar a cabo un exame telemático 
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de recuperación para o alumnado que non supere a materia nos 
cuadrimestres.  

Cualificación final 
pendentes 

A cualificación final do curso será a media aritmética: 
 Media aritmética das cualificacións do primeiro e segundo 

cuadrimestre.  
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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) 

Para o primeiro e segundo trimestre os recollidos na programación. 
No terceiro trimestre non tivemos alumnos sen conectividade aínda que non 
todos empregaron os medios dos que dispoñían para manter o contacto coa 
profesora. 
Para manter a comunicación empregáronse os seguintes métodos: 
Videoconferencias por webex 
Aula virtual 
Correo electrónico 

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. 
Titorias  

Publicidade  
Publicación na páxina web do centro. 
Aula virtual do centro. Curso de 4º Educación Secundaria Obrigatoria. 
Física e Química 


