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Centro educativo 
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Ciclo formativo 
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Código Nome 
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Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Réxime xeral-ordinario Presencial 1º FP Básica 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Carlos Montes Pedreira 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

Os resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación afectados, e polo tanto non desenrolados, do terceiro trimestre son os seguintes: 

 Da unidade didáctica 9, A materia e as súas propiedades, os 

 CA2.1. Identificáronse as técnicas experimentais que se vaian realizar. 

 CA2.2. Manipuláronse adecuadamente os materiais instrumentais do laboratorio. 

 CA2.3. Tivéronse en conta as condicións de hixiene e seguridade para as técnicas experimentais que se vaian realizar. 

 CA3.4. Efectuáronse medidas en situacións reais utilizando as unidades do sistema métrico decimal e utilizando a notación científica. 

 CA3.9. Recoñecéronse os estados de agregación dunha substancia dada a súa temperatura de fusión e de ebulición. 

 CA3.10. Establecéronse diferenzas entre ebulición e evaporación utilizando exemplos sinxelos. 

 CA3.2. Practicáronse os cambios de unidades de lonxitude, masa e capacidade. 

 CA4.1. Identificouse e describiuse o que se considera substancia pura e mestura. 

 CA4.2. Establecéronse as diferenzas fundamentais entre mesturas e compostos. 

 CA4.3. Discrimináronse os procesos físicos e químicos. 

 CA4.4. Seleccionáronse, dunha listaxe de substancias, as mesturas, os compostos e os elementos químicos. 

 CA4.5. Aplicáronse de xeito práctico diferentes separacións de mesturas por métodos sinxelos. 

 CA4.6. Describíronse as características xerais básicas de materiais en relación coas profesións, utilizando as TIC. 

 CA4.7. Traballouse en equipo na realización de tarefas. 

 Todos os criterios da unidade didáctica 10 Enerxía e Traballo, e dicir; 

 CA5.1. Identificáronse situacións da vida cotiá nas que se pon de manifesto a intervención da enerxía. 

 CA5.2. Recoñecéronse diversas fontes de enerxía. 

 CA5.3. Establecéronse grupos de fontes de enerxía renovable e non renovable. 

 CA5.4. Amosáronse as vantaxes e os inconvenientes (obtención, transporte e utilización) das fontes de enerxía renovables e non renovables, utilizando as TIC. 

 CA5.5. Aplicáronse cambios de unidades de enerxía. 

 CA5.6. Amosouse, en diferentes sistemas, a conservación da enerxía. 

 CA5.7. Describíronse procesos relacionados co mantemento do organismo e da vida nos que se aprecia claramente o papel da enerxía. 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Identifica correctamente os distintos tipos de números e as súas operacións e propiedades. 

Resolve correctamente cálculos aplicando as normas de xerarquía de operacións. 

Diferenza entre números primos e compostos e descompón en factores números compostos. 

Obtén o máximo común divisor e mínimo  común múltiplo de distintos números. 

Obtén fraccións equivalentes. 

Identifica os distintos tipos de números decimais. 

Opera con fraccións e números decimais. 

Opera con potencias de expoñente natural e enteiro e con raíces aplicando as súas propiedades. 

Utiliza a notación científica para representar números moi grandes ou moi pequenos e operar con eles 

Resolve problemas de proporcionalidade directa e inversa. 

Utiliza a regra de tres para resolver problemas nos que interveñen magnitudes directamente e inversamente proporcionais. 

Resolve problemas de porcentaxes e tanto por cento. 

Aplica  o xuro simple e composto en actividades cotiás 

Simplifica expresións alxébricas  aplicando factor común. Identidades notables. 

Sabe sumar, restar e multiplicar polinomios. 

Obtén valores numéricos a partir de expresións alxébricas. 

Resolve ecuacións de primeiro grao sinxelas de modo alxébrico e gráfico   

Resolve problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante ecuacións de primeiro grado.     

Obtén termos das sucesións a partir do termo xeral. 

Recoñece entre progresións aritméticas e xeométricas  sinxelas e obtén o seu termo xeral. 
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Describe os distintos niveis de organización da materia viva. A célula animal. A célula vexetal 

Identifica e describe os órganos que configuran o corpo humano, e asóciaos ao sistema ou ao aparello correspondente. 

Relaciona cada órgano, sistema e aparello á súa función, e indicar as súas asociacións 

Describe a fisioloxía do proceso de nutrición e identifica a función das estruturas dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio, excretor e urinario. 

Describe os compoñentes da sangue. 

Describe os mecanismos encargados da defensa do organismo. 

Describe a fisioloxía do proceso de reprodución e identifica a función das estruturas anatómicas do aparello reprodutor. 

Detalla como funciona o proceso de relación e identifica a función das estruturas anatómicas dos sistemas nervioso e endócrino. 

Describe e identifica as estruturas do sistema locomotor; esqueleto e músculos. 

Identifica situacións de saúde e de doenza para as persoas. 

Identifica propiedades fundamentais da materia 

Identificáronse os estados de agregación nos que se presenta a materia e utilizáronse modelos cinéticos para explicar os cambios de estado. 

Identificouse a denominación dos cambios de estado da materia. 

Identificáronse, con exemplos sinxelos, diferentes sistemas materiais homoxéneos e heteroxéneos. 

Recoñece a Importancia da alimentación para unha vida saudable. 
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6. Cualificación final e Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

O alumno pode mellorar a súa cualificación final mediante actividades, tarefas ou probas de repaso ou de ampliación referidas aos mínimos exixibles reali-
zadas neste último trimestre. 

O alumno que non ten superadas as avaliacións anteriores poderá facelo mediante a realización das tarefas e probas de recuperación. 
As tarefas e probas de nivel realizáranse a través da aula virtual do centro ou telematicamente a través de videoconferencias Webex ou entregadas a tra-

vés correo corporativo do profesor, ou de darse o caso presencialmente. 
A proba extraordinaria de setembro será presencial se é posible. Nela entrarán unicamente os contidos e estándares mínimos exixibles dados anteriormen-

te. 
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Cualificación final 

A cualificación final do curso calcularase do seguinte xeito: 

1. Para o alumnado coa primeira e a segunda avaliación aprobadas de xeito presencial a cualificación será a media 
desas dúas avaliacións, ou a media da primeira, a segunda e o traballo feito no terceiro trimestre se desa maneira o alumna-
do mellora a súa cualificación. 

A nota final será a máis alta e favorable para o alumno entre a media aritmética de A e B ( (A+B)/2) e a media de A, B e C 
((A+B+C)/3). 

Sendo A= Nota da 1ª avaliación, B= Nota da 2ª avaliación e C= Media aritmética entre as tarefas de repaso e ampliación 
e probas de nivel imprescindible do terceiro trimestre. 

2. Para o alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación 

suspensas presencialmente a cualificación obterase da seguinte forma: 
a) O alumno superara as avaliacións suspensas se a media aritmética das dúas primeiras avaliacións e igual ou maior a 

5, da cordo as seguintes porcentaxes por avaliación; 70% Probas de recuperación e 30% tarefas actividade de recupe-
ración.  

b) Unha vez aprobadas as dúas primeiras avaliacións aplicaranse os criterios do apartado 1.   


