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Na seguinte táboa detállanse os estándares definidos como competencias imprescindibles. 
En tachado son os estándares NON considerados como imprescindibles: 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
1.1. Parte de MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Expresar verbalmente, de 
forma razoada, o proceso seguido na 
resolución dun problema. 

MAB1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido 
na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

B1.2. Utilizar procesos de 
razoamento e estratexias de 
resolución de problemas, realizando 
os cálculos necesarios e 
comprobando as solucións obtidas. 

MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, 
relacións entre os datos, e contexto do problema). 
MAB1.2.2. Valora a información  dun enunciado e relaciónaa co número 
de solucións do problema. 
MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas para resolver, valorando a súa utilidade e 
eficacia. 
MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na 
resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución 
de problemas. 

B1.3. Describir e analizar situacións 
de cambio, para encontrar patróns, 
regularidades e leis matemáticas, en 
contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, valorando a súa 
utilidade para facer predicións. 

MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en 
situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos. 
MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar simulacións 
e predicións sobre os resultados esperables, valorando a súa eficacia e 
idoneidade. 

B1.4. Afondar en problemas resoltos 
formulando pequenas variacións nos 
datos, outras preguntas, otros  
contextos, etc. 

MAB1.4.1. 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. 
MAB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando 
os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros problemas 
parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e 
establecendo conexións entre o problema e a realidade. 

B1.5. Elaborar e presentar informes 
sobre o proceso, resultados e 
conclusións obtidas nos procesos de 
investigación. 

MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido ademais das 
conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, 
xeométrica e estatísticoprobabilística). 

B1.6. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da 
realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos 
ou probabilísticos) a partir da 
identificación de situacións 
problemáticas da realidade. 

MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles 
de conter problemas de interese. 
MAB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o 
mundo matemático, identificando o problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos 
necesarios. 
MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que 
permitan a resolución dun pro blema ou duns problemas dentro do 
campo das matemáticas. 
MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto 
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da realidade 
MAB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para 
valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras 
que aumenten a súa eficacia. 

B1.7. Valorar a modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas da realidade 
cotiá, avaliando a eficacia e as 
limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos. 

MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os 
seus resultados, valorando outras opinións. 

B1.8. Desenvolver e cultivar as 
actitudes persoais inherentes ao 
quefacer matemático. 

MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en 
matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica 
razoada). 
MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o 
esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación. 
MAB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude 
axeitada para cada caso. 
MAB1.8.4. Desenvolve actitudes  de curiosidade e indagación, xunto con 
hábitos de formular e formularse preguntas e buscar respostas 
axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución de 
problemas. 
MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en 
equipo. 

B1.9. Superar bloqueos e 
inseguridades ante a resolución de 
situacións descoñecidas. 

MAB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de 
investigación e de matematización ou de modelización, valorando as 
consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e 
utilidade. 

B1.10. Reflexionar sobre as decisións 
tomadas e aprender diso para 
situacións similares futuras. 

MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos 
desenvolvidos, valorando a potencia e sinxeleza das ideas claves, 
aprendendo para situacións futuras similares. 

B1.11. Empregar as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, 
facendo representacións gráficas, 
recreando situacións matemáticas 
mediante simulacións ou analizando 
con sentido crítico situacións diversas 
que axuden á comprensión de 
conceptos matemáticos ou á 
resolución de problemas. 

MAB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas 
para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos 
cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos 
manualmente. 
MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións 
gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso 
seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 
MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas 
tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas. 
MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas 
estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación de 
maneira habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando 
e seleccionando información 

MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de 
procura, análise e selección de información relevante, coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 
MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos 
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salientable en internet ou noutras 
fontes, elaborando documentos 
propios, facendo exposicións e 
argumentacións destes, e 
compartíndoos en ámbitos 
apropiados para facilitar a 
interacción. 

contidos traballados na aula. 

MAB1.12.3. Usa adecuadamente os medios tecnolóxicos para estruturar 
e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das 
actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso 
educativo e establecendo pautas de mellora. 
MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e 
tarefas. 

B2.1. Utilizar números naturais, 
enteiros, fraccionarios e decimais, e 
porcentaxes sinxelas, as súas 
operacións e as súas propiedades, 
para recoller, transformar e 
intercambiar información, e resolver 
problemas relacionados coa vida 
diaria. 

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, 
fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e 
interpretar axeitadamente a información cuantitativa. 
MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de 
números mediante as operación elementais e as potencias de 
expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das 
operacións. 
MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas 
operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados, 
representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando 
sexa necesario, os resultados obtidos. 

B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e 
novos significados dos números en 
contextos de paridade, divisibilidade 
e operacións elementais, mellorando 
así a comprensión do concepto e dos 
tipos de números 

MAB2.2.1. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente 
enteiro e aplica as regras básicas das operacións con potencias. 
MAB2.2.2. Realiza operacións de conversión entre números decimais e 
fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para 
aplicalo na resolución de problemas. 
MAB2.2.3. Utiliza a notación científica e valora o seu uso para simplificar 
cálculos e representar números moi grandes. 

B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, 
a competencia no uso de operacións 
combinadas como síntese da 
secuencia de operacións aritméticas, 
aplicando correctamente a xerarquía 
das operacións ou estratexias de 
cálculo mental. 

MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, 
decimais e fraccionarios, con eficacia, mediante o cálculo mental, 
algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, 
utilizando a notación máis axeitada e respectando a xerarquía das 
operacións. 

B2.4. Elixir a forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita ou con 
calculadora), usando estratexias que 
permitan simplificar as operacións 
con números enteiros, fraccións, 
decimais e porcentaxes, e estimando 
a coherencia e a precisión dos 
resultados obtidos. 

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar 
cálculos exactos ou aproximados, valorando a precisión esixida na 
operación ou no problema. 

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios 
e decimais, decidindo a forma máis axeitada (mental, escrita ou con 
calculadora),  coherente e precisa. 

B2.5. Utilizar diferentes estratexias 
(emprego de táboas, obtención e uso 
da constante de proporcionalidade, 
redución á unidade, etc.) para obter 
elementos descoñecidos nun 
problema a partir doutros coñecidos 
en situacións da vida real nas que 
existan variacións porcentuais e 
magnitudes directa ou inversamente 
proporcionais. 

MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade 
numérica (como o factor de conversión ou cálculo de porcentaxes) e 
emprégaas para resolver problemas en situacións cotiás. 
MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece que interveñen 
magnitudes que non son directa nin inversamente proporcionais. 
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B2.6. Analizar procesos numéricos 
cambiantes, identificando os patróns 
e leis xerais que os rexen, utilizando a 
linguaxe alxébrica para expresalos, 
comunicalos e realizar predicións 
sobre o seu comportamento ao 
modificar as variables, e operar con 
expresións alxébricas. 

MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de 
cantidades variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou 
regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera con elas. 
MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de 
procesos numéricos recorrentes ou cambiantes, exprésaas mediante a 
linguaxe alxébrica e utilízaas para facer predicións. 
MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxébricas notables e as propiedades 
das operacións para transformar expresións alxébricas. 

B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica 
para simbolizar e resolver problemas 
mediante a formulación de ecuacións 
de primeiro e segundo grao, e 
sistemas de ecuacións, aplicando 
para a súa resolución métodos 
alxébricos ou gráficos, e contrastando 
os resultados obtidos. 

MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), se un 
número ou uns números é ou son solución desta. 

MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante 
ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas de ecuacións lineais 
con dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido. 

B3.1. Recoñecer o significado 
aritmético do teorema de Pitágoras 
(cadrados de números e ternas 
pitagóricas) e o significado 
xeométrico (áreas de cadrados 
construídos sobre os lados), e 
empregalo para resolver problemas 
xeométricos. 

MAB3.1.1. Comprende os significados aritmético e xeométrico do 
teorema de Pitágoras e utilízaos para a procura de ternas pitagóricas ou 
a comprobación do teorema, construíndo outros polígonos sobre os 
lados do triángulo rectángulo. 
MAB3.1.2. Aplica o teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes 
descoñecidas na resolución de triángulos e áreas de polígonos regulares, 
en contextos xeométricos ou en contextos reais. 

B3.2. Analizar e identificar figuras 
semellantes, calculando a escala ou 
razón de semellanza e a razón entre 
lonxitudes, áreas e volumes de 
corpos semellantes. 

MAB3.2.1. Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de semellanza 
e a razón de superficies e volumes de figuras semellantes. 
MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver problemas da vida cotiá sobre 
planos, mapas e outros contextos de semellanza. 
MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar simulacións 
e predicións sobre os resultados esperables, valorando a súa eficacia e 
idoneidade. 

B3.3. Analizar corpos xeométricos 
(cubos, ortoedros, prismas, 
pirámides, cilindros, conos e esferas) 
e identificar os seus elementos 
característicos (vértices, arestas, 
caras, desenvolvementos planos, 
seccións ao cortar con planos, corpos 
obtidos mediante seccións, simetrías, 
etc.). 

MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de corpos xeométricos 
utilizando a linguaxe xeométrica axeitada. 

MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos, a partir 
de cortes con planos, mentalmente e utilizando os medios tecnolóxicos 
axeitados. 
MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir dos seus 
desenvolvementos planos e reciprocamente. 

B3.4. Resolver problemas que leven 
consigo o cálculo de lonxitudes, 
superficies e volumes do mundo 
físico, utilizando propiedades, 
regularidades e relacións dos 
poliedros. 

MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas 
e volumes de corpos xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica e 
alxébrica axeitadas. 

B4.1. Manexar as formas de 
presentar unha función (linguaxe 
habitual, táboa numérica, gráfica e 
ecuación), pasando dunhas formas a 

MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de representación dunha función a 
outras, e elixe a máis adecuada en función do contexto. 
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outras e elixindo a mellor delas en 
función do contexto. 

B4.2. Comprender o concepto de 
función, e recoñecer, interpretar e 
analizar as gráficas funcionais. 

MAB4.2.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función. 

MAB4.2.2. Interpreta unha gráfica e analízaa, recoñecendo as súas 
propiedades máis características. 

B4.3. Recoñecer, representar e 
analizar as funcións lineais, e 
utilizalas para resolver problemas. 

MAB4.3.1. Recoñece e representa unha función lineal a partir da 
ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén a pendente da recta 
correspondente. 
MAB4.3.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou táboa de 
valores. 
MAB4.3.3. Escribe a ecuación correspondente á relación lineal existente 
entre dúas magnitudes, e represéntaa. 
MAB4.3.4. Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose en recursos 
tecnolóxicos, identifica o modelo matemático funcional (lineal ou afín) 
máis axeitado para explicalas, e realiza predicións e simulacións sobre o 
seu comportamento. 

B5.1. Formular preguntas axeitadas 
para coñecer as características de 
interese dunha poboación e recoller, 
organizar e presentar datos 
relevantes para respondelas, 
utilizando os métodos estatísticos 
apropiados e as ferramentas 
axeitadas, organizando os datos en 
táboas e construíndo gráficas, 
calculando os parámetros relevantes, 
e obtendo conclusións razoables a 
partir dos resultados obtidos. 

MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos dunha poboación de variables 
cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as súas 
frecuencias absolutas, relativas, e  acumuladas, e represéntaos 
graficamente. 
MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo mediano), a 
moda (intervalo modal), e o rango, elixe o máis axeitado, e emprégaos 
para interpretar un conxunto de datos e para resolver problemas. 

MAB5.1.3. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en medios 
de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. 

B5.2. Utilizar ferramentas 
tecnolóxicas para organizar datos, 
xerar gráficas estatísticas, calcular 
parámetros relevantes e comunicar 
os resultados obtidos que respondan 
ás preguntas formuladas 
previamente sobre a situación 
estudada. 

B5.2.1. Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas para organizar 
datos, xerar gráficos estatísticos e calcular as medidas de tendencia 
central, o rango. 

MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para 
comunicar información resumida e relevante sobre unha variable 
estatística analizada. 

B5.3. Diferenciar os fenómenos 
deterministas dos aleatorios, 
valorando a posibilidade que ofrecen 
as matemáticas para analizar e facer 
predicións razoables acerca do 
comportamento dos aleatorios a 
partir das regularidades obtidas ao 
repetir un número significativo de 
veces a experiencia aleatoria, ou o 
cálculo da súa probabilidade. 

B5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos 
deterministas. 

B5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso a experimentación. 

MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio a partir do 
cálculo exacto da súa probabilidade ou a aproximación desta mediante a 
experimentación. 

B5.4. Inducir a noción de 
probabilidade a partir do concepto de
frecuencia relativa e como medida de 

MB5.4.1. Describe experimentos aleatorios sinxelos e enumera todos os 
resultados posibles, apoiándose en táboas, recontos ou diagramas en 
árbore sinxelos. 
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incerteza asociada aos fenómenos 
aleatorios, sexa ou non posible a 
experimentación. 

MB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non 
equiprobables. 
MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos 
sinxelos mediante a regra de Laplace, e exprésaa en forma de fracción e 
como porcentaxe. 

1.2. Parte de Física e Química 

B1.1. Recoñecer e identificar as 
características do método científico. 

FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar fenómenos 
cotiáns, utilizando teorías e modelos científicos sinxelos. 

FQB1.1.2. Rexistra observacións e datos de maneira organizada e 
rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito utilizando esquemas, 
gráficos e táboas. 

B1.2. Valorar a investigación 
científica e o seu impacto na industria 
e no desenvolvemento da sociedade. 

FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica con algunha aplicación 
tecnolóxica sinxela na vida cotiá. 

B1.3. Aplicar os procedementos 
científicos para determinar 
magnitudes. 

FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá 
empregando o material e os instrumentos apropiados, e expresa os 
resultados correctamente no Sistema Internacional de Unidades. 

B1.4. Recoñecer os materiais e os 
instrumentos básicos presentes no 
laboratorio de física e de química, e 
coñecer e respectar as normas de 
seguridade e de eliminación de 
residuos para a protección ambiental. 

FQB1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes utilizados 
na etiquetaxe de produtos químicos e instalacións, interpretando o seu 
significado. 

FQB1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e 
coñece a súa forma de utilización para a realización de experiencias, 
respectando as normas de seguridade e identificando actitudes e 
medidas de actuación preventivas. 

B1.5. Extraer de forma guiada a 
información sobre temas científicos 
de carácter divulgativo que aparece 
en publicacións e medios de 
comunicación. 

FQB1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada información 
relevante nun texto de divulgación científica, e transmite as conclusións 
obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade. 

FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á 
obxectividade do fluxo de información existente en internet e outros 
medios dixitais. 

B1.6. Desenvolver pequenos traballos 
de investigación nos que se poña en 
práctica a aplicación do método 
científico e a utilización das TIC. 

FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema 
obxecto de estudo, aplicando o método científico e utilizando as TIC 
para a procura e a selección de información e presentación de 
conclusións. 
FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en 
equipo. 

B1.3. Aplicar os procedementos 
científicos para determinar 
magnitudes. 

FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, 
preferentemente, o Sistema Internacional de Unidades para expresar os 
resultados. 

B2.1. Recoñecer as propiedades 
xerais e as características específicas 
da materia, e relacionalas coa súa 

FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades 
características da materia, e utiliza estas últimas para a caracterización 
de substancias. 



8 
 

natureza e as súas aplicacións. FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais do contorno co uso que 
se fai deles. 

FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do volume e da masa 
dun sólido, realiza as medidas correspondentes e calcula a súa 
densidade. 

B2.2. Xustificar as propiedades dos 
estados de agregación da materia e 
os seus cambios de estado, a través 
do modelo cinético-molecular. 

FQB2.2.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos 
estados de agregación dependendo das condicións de presión e 
temperatura en que se ache. 
FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos. 
FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á 
interpretación de fenómenos cotiáns. 
FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha substancia 
os seus puntos de fusión e ebulición, e identifícaa utilizando as táboas 
de datos necesarias. 

B2.3. Establecer as relacións entre as 
variables das que depende o estado 
dun gas a partir de representacións 
gráficas ou táboas de resultados 
obtidas en experiencias de 
laboratorio ou simulacións dixitais. 

FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en situacións cotiás, en 
relación co modelo cinéticomolecular. 

FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e experiencias que 
relacionan a presión, o volume e a temperatura dun gas, utilizando o 
modelo cinéticomolecular e as leis dos gases. 

B2.4. Identificar sistemas materiais 
como substancias puras ou mesturas, 
e valorar a importancia e as 
aplicacións de mesturas de especial 
interese. 

FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en 
substancias puras e mesturas, e especifica neste último caso se se trata 
de mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou coloides. 
FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de 
mesturas homoxéneas de especial interese. 

FQB2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, 
describe o procedemento seguido e o material utilizado, determina a 
concentración e exprésaa en gramos/litro. 

B2.5. Propor métodos de separación 
dos compoñentes dunha mestura e 
aplicalos no laboratorio. 

FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as 
propiedades características das substancias que as compoñen, describe 
o material de laboratorio adecuado e leva a cabo o proceso. 

B3.1. Distinguir entre cambios físicos 
e químicos mediante a realización de 
experiencias sinxelas que poñan de 
manifesto se se forman ou non novas 
substancias. 

FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida 
cotiá en función de que haxa ou non formación de novas substancias. 
FQB3.1.2. Describe o procedemento de realización de experimentos 
sinxelos nos que se poña de manifesto a formación de novas substancias 
e recoñece que se trata de cambios químicos. 
FQB3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas. 

B3.2. Caracterizar as reaccións 
químicas como cambios dunhas 
substancias noutras. 

FQB3.2.1. Identifica os reactivos e os produtos de reaccións químicas 
sinxelas interpretando a representación esquemática dunha reacción 
química. 

B3.3. Recoñecer a importancia da 
química na obtención de novas 
substancias e a súa importancia na 
mellora da calidade de vida das 
persoas. 

FQB3.3.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da súa 
procedencia natural ou sintética. 

FQB3.3.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria química 
coa súa contribución á mellora da calidade de vida das persoas. 
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B3.4. Valorar a importancia da 
industria química na sociedade e a 
súa influencia no ambiente. 

FQB3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, 
para mitigar os problemas ambientais de importancia global. 

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. 
FQB4.1.2. Establece a relación entre o alongamento producido nun 
resorte e as forzas que produciron eses alongamentos, e describe o 
material para empregar e o procedemento para a súa comprobación 
experimental. 
FQB4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu correspondente 
efecto na deformación ou na alteración do estado de movemento dun 
corpo. 
FQB4.1.4. Describe a utilidade do dinamómetro para medir a forza 
elástica e rexistra os resultados en táboas e representacións gráficas, 
expresando o resultado experimental en unidades do Sistema 
Internacional. 

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

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

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

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

FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das 
representacións gráficas do espazo e da velocidade en función do 
tempo. 

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. 

B4.4. Valorar a utilidade das 
máquinas simples na transformación 
dun movemento noutro diferente, e 
a redución da forza aplicada 
necesaria. 

FQB4.4.1. Interpreta o funcionamento de máquinas mecánicas simples 
considerando a forza e a distancia ao eixe de xiro, e realiza cálculos 
sinxelos sobre o efecto multiplicador da forza producido por estas 
máquinas. 

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. 

B4.6. Considerar a forza gravitatoria 
como a responsable do peso dos 
corpos, dos movementos orbitais e 
dos niveis de agrupación no Universo, 
e analizar os factores dos que 
depende. 

FQB4.6.1. Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que existe 
entre dous corpos coas súas masas e a distancia que os separa. 

FQB4.6.2. Distingue entre masa e peso calculando o valor da aceleración 
da gravidade a partir da relación entre esas dúas magnitudes. 

FQB4.6.3. Recoñece que a forza de gravidade mantén os planetas 
xirando arredor do Sol, e á Lúa arredor do noso planeta, e xustifica o 
motivo polo que esta atracción non leva á colisión dos dous corpos. 

B4.7. Identificar os niveis de 
agrupación entre corpos celestes, 

FQB4.7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co tempo 
que tarda en chegar á Terra desde obxectos celestes afastados e coa 
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desde os cúmulos de galaxias aos 
sistemas planetarios, e analizar a 
orde de magnitude das distancias 
implicadas. 

distancia á que se atopan eses obxectos, interpretando os valores 
obtidos. 

B4.8. Recoñecer os fenómenos da 
natureza asociados á forza 
gravitatoria. 

FQB4.8.1. Realiza un informe, empregando as tecnoloxías da 
información e da comunicación, a partir de observacións ou da procura 
guiada de información sobre a forza gravitatoria e os fenómenos 
asociados a ela. 

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. 

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

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. 

B5.3. Relacionar os conceptos de 
enerxía, calor e temperatura en 
termos da teoría cinético-molecular, 
e describir os mecanismos polos que 
se transfire a enerxía térmica en 
situacións cotiás. 

FQB5.3.1. Explica o concepto de temperatura en termos do modelo 
cinético-molecular, e diferencia entre temperatura, enerxía e calor. 

FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta de temperatura 
e relaciona as escalas celsius e kelvin. 

FQB5.3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía 
recoñecéndoos en situacións cotiás e fenómenos atmosféricos, e 
xustifica a selección de materiais para edificios e no deseño de sistemas 
de quecemento. 

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. 
FQB5.4.2. Explica a escala celsius establecendo os puntos fixos dun 
termómetro baseado na dilatación dun líquido volátil. 
FQB5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns e experiencias 
nos que se poña de manifesto o equilibrio térmico asociándoo coa 
igualación de temperaturas. 

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. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

 Boletíns de recuperación: Recuperación 1ª parte.
Recuperación 2ª parte. 

 Probas de recuperación: Recuperación na aula virtual do 
centro. 

 Tarefas entregables: Actividades entregables a través da aula 
virtual do centro. 

Instrumentos: 
Boletíns, tarefas e probas: Corrección segundo plantilla de corrección 
automática ou manual a través da aula virtual do centro.  

Cualificación final 

É necesario ter presente que a avaliación na ESO ten carácter 
continuo, polo tanto a última avaliación ten máis peso ao incluír 
estándares das anteriores. 
Durante o período de teledocencia proporase ao alumnado a 
realización de tarefas entregables na aula virtual do centro. Estas 
tarefas serán avaliadas sobre 10 puntos. 
 
A nota final do curso será a mellor nota das dúas: 

 A suma do 70% da nota media ponderada da 1ª e 2ª
avaliación (cun 33% e un 66% respectivamente) máis o 30% 
das tarefas entregables. 

 A nota media ponderada da 1ª e 2ª avaliación (cun 33% e un 
66% respectivamente). 

 
Para o caso dos alumnos que da forma anterior non superen a 
materia facilitarse unha serie de boletíns de recuperación 
entregables e unha proba de recuperación na aula virtual. 
Neste caso a nota final será a suma do 35% dos boletíns de 
recuperación, 35% da proba de recuperación e 30% das tarefas 
entregables en teledocencia. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Mantense tal e como aparece reflexado na PD pero cos estándares 
de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 



12 
 

  

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

Actividades  
As actividades céntranse en exercicios e tarefas na aula virtual. 
Ofreceranse diferente tipos de actividades para garantir as 
competencias imprescindibles da materia. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
 
A metodoloxía de traballo será activa e participativa, realizando 
seguimento persoalizado do alumnado a través da aula virtual do 
centro na participación nos foros de traballo, nas videoconferencias  
e na realización das actividades, facilitando diariamente apoio ante 
as dificultades polas canles de comunicación co alumnado. 
 
Alumnado sen conectividade: 
 
A metodoloxía de traballo será o máis activa e participativa posible, 
facilitando semanalmente as actividades ao alumnado polos medios 
de comunicación definidos no seguinte apartado, e recibindo con 
esta periodicidade as tarefas do alumnado para a súa avaliación e 
cualificación. Dase resposta diariamente ás dúbidas ou cuestións 
que se plantexen e estréitase a comunicación coas familias. 

Materiais e recursos 

Materiais: 
Libro de texto, material dixital/papel e audiovisual de elaboración 
propia. 
 
Recursos: 
Ordenador/tableta/móbil e conexión a Internet. 
 
Plataformas de comunicación: 
As facilitadas polo centro e a conselleira como a aula virtual do centro, 
o correo electrónico, webex... 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Información ao alumnado e familias: A aula virtual do centro, o 
correo electrónico, webex, titorías... 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro e na aula virtual 
do centro. 


