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

Neste módulo o peche afectou dúas semana antes de acabar o período lectivo correspondente polo que o resultados de aprendizaxe e criterios de avalia-
ción se manteñen excepto todos os da unidade didactica 3 A paisaxe 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Sabe sumar, restar e multiplicar polinomios. 

Obtén valores numéricos a partir de expresións alxebrébricas.  

Resolve ecuacións de primeiro grao sinxelas de modo alxébrico e gráfico   

Resolve problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante ecuacións.     

Utiliza instrumentos apropiados para medir ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos e de figuras xeométricas, interpretando as escalas de medida   

Utiliza as fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes, e asignáronse as unidades correctas   

Expresa a ecuación da recta de diversas formas   

Representa graficamente a función cuadrática aplicando métodos sinxelos para a súa representación   

Representa graficamente a función exponencial   

Extrae información de gráficas que representen os tipos de funcións asociadas a situacións reais   

Utiliza o vocabulario adecuado para a descrición de situacións relacionadas co azar e coa estatística   

Elabora e interpretáronse táboas e gráficos estatísticos   

Analiza características da distribución estatística obtendo medidas de centralización e de dispersión   

Aplica as propiedades dos sucesos e a probabilidade   

Resolve problemas cotiáns mediante cálculos de probabilidade sinxelos 

Formula hipóteses sinxelas, a partir de observacións directas ou indirectas compiladas por distintos medios   

Analiza diversas hipóteses e emitiuse una primeira aproximación á súa explicación   
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Traballa en equipo na formulación da solución   

Compila os resultados dos ensaios de verificación e reflectíronse nun documento de xeito coherente   

Verifica a dispoñibilidade do material básico utilizado nun laboratorio   

Identifica e medíronse magnitudes básicas (masa, peso, volume, densidade, temperatura, etc.)   

Identifica tipos de biomoléculas presentes en materiais orgánicos e inorgánicos   

Describíronse a célula e os tecidos animais e vexetais mediante a súa observación a través de instrumentos ópticos   

Elabora informes de ensaios onde se inclúa a xustificación, o procedemento seguido, os resultados obtidos e as conclusións   

Aplica as normas de traballo no laboratorio   

Identifica reaccións químicas principais da vida cotiá, da natureza e da industria   

Describe as manifestacións de reaccións químicas   

Describe os compoñentes principais dunha reacción química e a intervención da enerxía nela   

Recoñece algunhas reaccións químicas tipo (combustión, oxidación, descomposición, neutralización, síntese, aeróbica e anaeróbica)   

Identifica os compoñentes e o proceso de reaccións químicas sinxelas mediante ensaios de laboratorio   

Elabora informes utilizando as TIC sobre as industrias máis salientables (alimentaria, cosmética e de reciclaxe), describindo de forma sinxela os procesos que teñen lugar nelas 

Aplica as normas de seguridade no traballo de laboratorio   

Relaciona entre si a distancia percorrida, a velocidade, o tempo e a aceleración, expresándoas en unidades de uso habitual   

Representa vectorialmente determinadas magnitudes como a velocidade e a aceleración 

Relaciona os parámetros que definen o movemento rectilíneo uniforme utilizando as expresións gráfica e matemática   

Realiza cálculos sinxelos de velocidades en movementos con aceleración constante 

Describe a relación causa e efecto en distintas situacións, para atopar a relación entre forzas e movementos   

Aplica as leis de Newton en situacións da vida cotiá   

Identifica e manexa as magnitudes físicas básicas para ter en conta no consumo de electricidade na vida cotiá   
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Analiza os hábitos de consumo e de aforro eléctrico e establecéronse liñas de mellora neles 

Clasifica as centrais eléctricas e describiuse a transformación enerxética nelas   

Analiza as vantaxes e as desvantaxes das centrais eléctricas   

Describe basicamente as etapas da distribución da enerxía eléctrica desde a súa xénese á persoa usuaria   

Traballa en equipo na compilación de información sobre centrais eléctricas en España 

Identifica os elementos básicos dun circuíto sinxelo en relación cos existentes na vida cotiá 

Calcula magnitudes eléctricas elementais no contorno habitual de consumo 

  

En base a isto, os criterios de cualificación que se seguirán serán os seguintes: o peso das pr obas escritas será do 70% con respecto á cualificación final de trimestre, mentres que o 

30% restante correspóndese coa valoración do traballo do alumno/a durante as sesións na aula.  
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

O alumno terá que superar todos os criterios de avaliación das unidades 1,2,4, 

No mes de xuño o alumno terá unha proba escrita (ou telemática se se mantén o estado de alarma e non pode acceder ao centro).A data da proba se avisará 
persoalmente  e publicarase na paxina da aula virtual e/ou do centro  a lo menos 5 días antes da súa realización. 


