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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 na industria e no 

desenvolvemento da sociedade.
 Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes e expresar os 

resultados co erro correspondente.
 Recoñecer os materiais e instrumentos básicos presentes no laboratorio de física e 

de química, e describir e respectar as normas de seguridade e de eliminación de 
residuos para a protección ambiental.

 Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 
aparece en publicacións e medios de comunicación

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

 Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos interpretativos de diferentes
teorías e a necesidade da súa utilización para a interpretación e a comprensión da 
estrutura interna da materia.

 Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos radioactivos.
 Interpretar a ordenación dos elementos na táboa periódica e recoñecer os máis 

relevantes a partir dos seus símbolos.
 Describir 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 

substancias de uso frecuente e coñecido.
 Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC.
 Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas sustancias en outras.
 Describir a nivel molecular o proceso polo cal os reactivos transfórmanse en 

produtos en teros da teoría de colisións.
 Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer reactivos e produtos a través de 

experiencias sinxelas no laboratorio ou de simulacións por ordenador.
 Comprobar mediante experiencias sinxelas de laboratorio a influencia de 

determinados factores na velocidade das reaccións químicas.

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

 Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, e 
comunícaos oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráficos, táboas e 
expresións matemáticas.

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

Sistema Internacional de Unidades e a notación científica para expresar os 
resultados correctamente.

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

 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.

 Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun texto de 
divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e
escrita con propiedade.

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

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

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

 Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos isótopos radioactivos,
a problemática dos residuos orixinados e as solucións para a súa xestión.

 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, tomando como 
referencia o gas nobre máis próximo.

 Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo correspondente, 
utilizando a notación adecuada para a súa representación

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 6 CENTRO:IES ELVIÑA
                                                CURSO:3º ESO

             MATERIAFÍSICA E QUÍMICA



 Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar moléculas 
interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e calcula as súas masas 
molares.

 Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de uso frecuente, e 
clasifícaas en elementos ou compostos, baseándose na súa fórmula química.

 Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou 
composto químico de especial interese a partir dunha procura guiada de 
información bibliográfica e dixital.

 Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios seguindo as 
normas IUPAC.

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

 Representa e interpreta unha reacción química a partir da  teoría atómico-
molecular e a teoría de colisións.

 Recoñece 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.

 Propón o desenrolo 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.

 Interpreta situacións cotiás nas que a temperatura inflúe significativamente na 
velocidade de reacción.
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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.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
1ª Parte – Proba da totalidade da materia en xaneiro 2020. 
2ª parte –Proba da totalidade da materia a finais do curso 2020 para o 
alumnado que non superou a materia en xaneiro.

- Realización dun traballo proposto polo departamento cunha data límite 
de entrega do 15-1-2020, que se modifica nesta revisión

Criterios de cualificación:
A nota da materia pendentes calcularase a partir da proba realizada.

 Poderase engadir ata un máximo de 2 puntos polo traballo realizado
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Procedementos e instrumentos de avaliación:
•Proba en maio on-line, na data que sinale a Dirección do centro  con  limite 
de tempo de 2 horas.
•O traballo proposto polo Departamento , de non telo entregado 
anteriormente , poderá entregarse antes do 30-5-2020.

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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