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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 Recoñecer e identificar as características do método científico.
 Valorar a investigación científica e o  seu impacto e na industria e no 

desenvolvemento da sociedade
 Coñecer os procedementos científicos para determinar magnitudes.
 Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 

aparece en publicacións e medios de comunicación
 Recoñecer os materiais, e instrumentos básicos presentes no  laboratorio de 

Física e no de Química  . Coñecer e respectar as normas de seguridade  e de 
eliminación de residuos para a protección del medio ambiente.

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

 Recoñecer as propiedades xerais e características específicas da materia e 
relacionalas con a súa natureza e as súas aplicacións.

 Manexar convenientemente o material de laboratorio para medir magnitudes  
expresalas nas unidades adecuadas

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

 Establecer as relacións entre as variables das que depende o estado dun gas a 
partir de representacións gráficas e/ou táboas de resultados obtidos en 
experiencias de laboratorio ou simulacións por ordenador

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

 Propoñer métodos de separación dos compoñentes dunha mestura.
 Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos interpretativos das 

distintas teorías, así como a necesidade da súa utilización para a interpretación 
e comprensión da estrutura interna da materia.

 Identificar os elementos químicos a partir do número atómico. Utilizar o 
número másico

 Saber como obter ións e isótopos a partir dos átomos correspondentes
 Interpretar a ordenación dos elementos na táboa periódica e recoñecer os máis

relevantes a partir dos seus símbolos

 Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiás utilizando teorías e modelos 
científicos.

 Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, e 
comunícaos de forma oral e escrita utilizando esquemas  e  táboas.

 Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá. .
 Establece relacións  entre magnitudes e unidades utilizando, preferentemente, 

o Sistema Internacional de Unidades.
 Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun texto de 

divulgación científica,  e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe 
oral e escrita con propiedade

 Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes utilizados no etiquetado de 
produtos químicos e instalacións, interpretando o seu significado.

 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.

 Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de 
estudio aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a busca  e 
selección de información e presentación de conclusións.

 Participa, valora, xestiona y respecta o traballo individual e en equipo
 Distingue entre propiedades xerais  e propiedades características da materia, 

utilizando estas últimas para a caracterización de sustancias.
 Relaciona propiedades dos materiais do noso entorno co uso que se fai deles.
 Describe a determinación experimental do volume  e da masa dun sólido e 

calcula s súa densidade.
 Utiliza os instrumentos adecuados para medir masas, lonxitudes, tempos e 

temperaturas, e expresa os resultados nas unidades adecuadas.
 Xustifica que unha sustancia pode presentarse en distintos estados de 

agregación en función  das condicións de presión e temperatura nas que se 
atope.

 Explica as propiedades dos gases, líquidos e sólidos e os cambios de estado 
utilizando o modelo cinético-molecular.

 Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos estados de 
agregación dependendo das condicións de presión e temperatura nas que se 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 7 CENTRO:IES ELVIÑA
                                                CURSO: 2º ESO 
                                                MATERIA : FÍSICA E QUÍMICA 



 Coñecer como se unen os átomos para formar estruturas máis complexas e 
explicar as propiedades das agrupacións resultantes

 Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos en 
sustancias de uso frecuente  coñecido

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

 Caracterizar as reacciones químicas como cambios de unhas substancias 
noutras.

 Describir a nivel molecular o proceso polo cal os reactivos se transforman en 
produtos en termos da teoría de colisións

 Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer  reactivos e produtos a través 
de experiencias sinxelas no laboratorio e/ou de simulacións por ordenador.

 Comprobar mediante experiencias sinxelas de laboratorio a influencia de 
determinados factores na velocidade das reacciones químicas.

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

 Valorar a importancia da industria química na sociedade e a súa influencia no 
medio ambiente

atope.
 Explica as propiedades dos gases, líquidos e sólidos utilizando o modelo 

cinético-molecular.
 Describe e interpreta os cambios de estado da materia utilizando o modelo 

cinético-molecular e aplicalo á interpretación de fenómenos cotiás.
 Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha sustancia os seus puntos de

fusión e ebulición e identificala usando as táboas de datos necesarias.
 Xustifica o comportamento dos gases en situacións cotiás relacionándoo co 

modelo cinético-molecular.
 Interpreta gráficas, táboas de resultados e experiencias que relacionan a P, o  V 

e a T dun gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leis de los gases.
 Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotiá en substancias puras e 

mesturas, especificando neste último caso se se trata de mesturas 
homoxéneas, heteroxéneas ou coloides

 Identifica o disolvente e o soluto o analizar a composición de mesturas 
homoxéneas de especial interese.

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

 Deseña métodos de separación de mesturas segundo as propiedades 
características das sustancias que as compoñen, describindo o material de 
laboratorio adecuado.

 Describe as características das partículas subatómicas básicas e a  súa 
localización no átomo

 Representa o átomo, a partir do número atómico e do número másico, 
utilizando o modelo planetario.

 Coñece e explica o proceso de formación dun ión a partir de átomo 
correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa representación.

 Explica en que consiste un isótopo.
 Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na táboa 

periódica
 Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e  gases nobres coa 

súa posición na táboa periódica e  coa  súa tendencia a formar ións
 Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar moléculas 

interpretando este feito en sustancias de uso frecuente.
 Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de uso 
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frecuente, clasificándoas en elementos ou compostos, baseándose na súa 
expresión química.

 Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá en función de 
que haxa ou non formación de novas substancias.

 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.

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

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

 Recoñecer cales son os reactivos  e os produtos a partir da representación de 
reaccións químicas sinxelas, e comproba experimentalmente que se cumpre a lei 
de conservación da masa.

 Propoñer o desenvolvemento dun experimento sinxelo que permita comprobar 
experimentalmente o efecto da concentración dos reactivos na velocidade de 
formación dos produtos dunha reacción química, xustificando este efecto en 
termos da teoría de colisións.

 Interpretar situacións cotiás nas que a temperatura inflúe xeito significativo na 
velocidade da reacción

 Clasificar algúns produtos de uso cotiá en función de súa procedencia natural ou 
sintética.

 Identificar e asociar produtos procedentes da industria química coa súa 
contribución á  mellora da calidade de vida das persoas.

 Describir o impacto medioambiental do dióxido de carbono, os óxidos de xofre, 
os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto invernadoiro 
relacionándoo cos problemas medioambientais de ámbito global

 Propoñer medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para mitigar os 
problemas medioambientais de importancia global.

 Defender razoadamente a influencia que e desenvolvemento da industria 
química tivo  no progreso da sociedade, a partir de fontes científicas de distinta 
procedencia.
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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 en data indicada polo profesor/a da materia ou, de
existir solapamento con outras materias, en 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
 Exercicios da materia de distintos libros de texto do mesmo nivel
 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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