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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 Utilizar correctamente os materiais e produtos del laboratorio.
 Cumprir e  respectar as normas de seguridade e hixiene do laboratorio
 Contrastar algunhas hipóteses baseándose na experimentación, recompilación 

de datos  e análises de resultados.
 Aplicar as técnicas e o instrumental apropiado para identificar magnitudes.
 Preparar disolucións de diversa índole, utilizando estratexias prácticas.
 Separar os compoñentes dunha mestura Utilizando as técnicas instrumentais 

apropiadas.
 Predicir que tipo biomoléculas están presentes nos distintos tipos de alimentos.
 Determinar que técnicas habituais de desinfección hai que utilizar segundo  o 

uso que se faga do material instrumental.
 Precisar as fases e procedementos habituais de desinfección de materiais de uso

cotiá nos establecementos sanitarios, de imaxe persoal, de tratamentos de 
benestar e nas industrias e locais relacionados coas industrias alimentarias e as  
súas aplicacións

 Analizar os procedementos instrumentais que se utilizan en diversas industrias 
como a alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imaxe  persoal, etc.

 Contrastar as posibles aplicacións científicas nos campos profesionais 
directamente relacionados co seu entorno.

 Utilizar ensaios de laboratorio relacionados coa química ambiental, coñecer que 
é unha medida de pH e o seu manexo para controlar o medio ambiente.

 Precisar as fases procedimentais que interveñen no el tratamento de residuos.
 Precisar en que consiste a contaminación e categorizar os tipos máis 

representativos.
 Contrastar en que consisten os distintos efectos medioambientais tales como a 

chuvia ácida, o efecto invernadoiro, a destrución de la capa de ozono  e o 
cambio climático.

 Precisar os efectos contaminantes que se derivan da actividade industrial e 
agrícola, principalmente sobre o solo

 Precisar os axentes contaminantes da auga e informar sobre o tratamento da 
depuración das mesmas. Recompilar datos de observación e experimentación 
para detectar contaminantes na auga.

 Determina o tipo de instrumental de laboratorio necesario segundo o tipo de 
ensaio que  se vai realizar.

 Recoñece e cumpre as normas de seguridade e hixiene que rexen  nos traballos 
de laboratorio

 Recolle e relaciona datos obtidos por distintos medios para transferir 
información de carácter científico

 Determina e identifica medidas de volume, masa ou temperatura utilizando 
ensaios de tipo físico ou químico.

 Decide que tipo de estratexia práctica é necesario aplicar para o preparado 
dunha disolución concreta

 Establece que tipo de técnicas de separación e purificación de sustancias se 
deben utilizar nalgún caso concreto.

 Discrimina  e recoñece que tipos de alimentos conteñen as diferentes 
biomoléculas

 Describe técnicas e determina o instrumental apropiado para os procesos cotiás 
de desinfección.

 Resolve e aplica os seus coñecementos  sobre medidas de desinfección de 
materiais de uso cotiá en distintos tipos de industrias ou de medios profesionais.

 Relaciona distintos procedementos instrumentais coa súa aplicación no campo 
industrial ou no de servicios.

 Sinala diferentes aplicacións científicas con campos da actividade profesional do 
seu entorno.

 Formula ensaios de laboratorio para coñecer aspectos desfavorables do medio 
ambiente.

 Determina os procesos de tratamento de residuos e valora criticamente a 
recollida selectiva dos mesmos.

 Utiliza o concepto de contaminación aplicado a casos concretos
 Discrimina os distintos tipos de contaminantes da atmosfera, así como o seu 

orixe e efectos
 Categoriza os efectos medioambientais coñecidos como chuvia ácida, efecto 

invernadoiro, destrución da capa de ozono  e o cambio global a nivel climático e 
valora os seus efectos negativos para  o equilibrio do planeta

 Relaciona os efectos contaminantes da actividade industrial e agrícola sobre o 
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solo.
 Discrimina os axentes contaminantes da auga, coñece o seu tratamento e 

deseña algún ensaio sinxelo de laboratorio para a súa detección.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
a) Ata o 13-3-2020 coinciden coa programación inicial.
b) Posterior a esa  data :

Traballo telemático  : 
1. Actividades con  estándares e conceptos da materia mínimos para 

que o alumnado poida continuar co seu proceso formativo nos vin-
deiros cursos.

2. Estándares e conceptos de repaso , consolidación e reforzo das 
dúas primeiras avaliacións.

Instrumentos:
 Ata o 13-3-2020 coinciden coa programación inicial.
 Posterior a esa data:

a) Valoración dos traballos  propostos da materia: cumprimento coas
datas, elaboración parcial ou total, correcta realización.

Cualificación final

Recuperación da materia pendente ata o 13-3-2020  de forma telemática 
con tempo limitado a  2 horas na data sinalada pola Dirección do Centro.

Media aritmética das actividades e probas da primeira e segunda avaliación 

Axuste á alza de ata 1 punto como máximo co traballo realizado dende 14-3-
2020  ata o 11-5-2020.

Axuste á alza de ata 1 punto como máximo co traballo realizado dende 12-5-
2020 ata final de curso.

Proba
extraordinaria de

setembro

Proba escrita con estándares e contidos  recollidos na revisión da 
programación con contidos ata o 13-3-2020.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades  Ampliación con mínimos e moi sinxela de partes do temario .
 Repaso do traballo ata o 13-3-2020

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

 Proposta de exercicios básicos de distintas partes da materia 
expostas na aula virtual. 

 Actividades de repaso propostas na aula virtual.
 De existir alumnado sen conectividade , flexibilizaranse as datas de 

entrega de todos os traballos. Tamén as datas das probas de 
recuperación

Materiais e recursos

 Libro de texto. 
 Aula virtual e correo electrónico.
 Recursos e ferramentas dixitais (vídeos, laboratorios virtuais, 

actividades interactivas, webs específicas....)

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Correo electrónico
Abalar
Aula virtual 

Publicidade Páxina web do centro.
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