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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 
académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES ENRIQUE MURUAIS 
CURSO: 3º ESO 
MATERIA: FÍSICA e QUÍMICA 
DEPARTAMENTO: FÍSICA E QUÍMICA 
DATA: 12/05/2020 



Programación do Departamento de Física e Química. 

 

 

 

ÍNDICE 

1. RELACIÓN ENTRE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN IMPRESCINDIBLES 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 

 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 3ª AVALIACIÓN Y FINAL 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso 
ampliación) 

4. AVALIACIÓN DE ALUMNOS/AS COA MATERIA SUSPENSA DE CURSOS ANTERIORES 

5. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación do Departamento de Física e Química. 

 

 

 

1. RELACIÓN ENTRE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN IMPRESCINDIBLES. 

 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B4.3 Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán como fonte natural do magnetismo, e 
describe a súa acción sobre distintos tipos de substancias magnéticas. 

B4.4 Comproba e establece a relación entre o paso de corrente eléctrica e o magnetismo, 
construíndo un electroimán. 

B4.4 Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday no laboratorio ou mediante simuladores 
virtuais, deducindo que a electricidade e o magnetismo son dúas manifestacións dun mesmo 
fenómeno. 

B5.1 Analiza o predominio das fontes de enerxía convencionais frontes ás alternativas, e 
argumenta os motivos polos que estas últimas aínda non están suficientemente explotadas. 

B5.2 Interpreta datos comparativos sobre a evolución do consumo de enerxía mundial, e propón 
medidas que poidan contribuír ao aforro individual e colectivo. 

B5.6 Describe o proceso polo que distintas fontes de enerxía se transforman en enerxía eléctrica 
nas centrais eléctricas, así como os métodos de transporte e almacenaxe desta. 
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2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Por mor da situación sanitaria na que nos atopamos, vémonos obrigados a modificar os instrumentos de 
avaliación, que estarán en consonancia cos instrumentos de ensinanza-aprendizaxe levados a cabo durante este 
trimestre. Utilizaremos cuestionarios, test, probas e exames on line; e valorando as tarefas realizadas polo 
alumnado vía telemática; a través da aula virtual e correo electrónico. 

Do mesmo modo realizaranse as diferentes probas de recuperación das avaliacións anteriores, vía telemática, 
ante a imposibilidade de realizalas de maneira presencial. Se foran posibles levalas a cabo de  maneira 
presencial, adoptaríamos esa posibilidade. 
 

2. Avaliación e cualificación 

 

Avaliación 

Procedementos: 

A avaliación e cualificación realizarase sempre sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os 

dous primeiros trimestres do curso, e sobre as actividades de reforzo ou ampliación realizadas 

dende a declaración do estado de alarma. Esta avaliación terá un mero carácter diagnóstico e 

formativo para valorar os avances realizados e os atrasos que se tivesen producido, e así poder 

planificar as medidas de recuperación necesarias para programar o vindeiro curso. 

Instrumentos:  As actividades realizadas durante o período de suspensión da actividade lectiva 

presencial, constarán de diferentes traballos, exercicios, cuestionarios e exames on-line (ou 

exames presenciais se fose posible). 

Atención á diversidade: 

  Continúase con reforzo de PT con certo alumado que xa o viña tendo. 

Cualificación 

final 

A cualificación final da materia calcularase coa media aritmética das cualificacións acadadas polo 

alumnado na 1ª e 2ª avaliación, sempre que ningunha delas sexa inferior a 4. Ao resultado desa 

media, poderáselle sumar ata un máximo de 1 punto en función do traballo desenvolvido no 3º 
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trimestre. 

O alumnado que teña as dúas primeiras avaliacións suspensas, ou unha suspensa, deberá realizar 

a proba extraordinaria de setembro. 

Proba 

extraordinaria 

de setembro 

A proba extraordinaria será unha proba na que se avaliarán todos os contidos do curso traballados 
antes da suspensión das clases (venres 13 de marzo). Haberá preguntas correspondentes aos 
contidos de tódalas unidades, procurando que a puntuación sexa equilibrada entre as dúas 
avaliacións.  
Para dar por superada a avaliación extraordinaria a puntuación acadada na proba deberá ser como 
mínimo de 5 puntos sobre 10. 
 

 

 

 

 

3.  METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 

1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

 

Actividades 

Para o alumnado que non foi quen de adquirir as aprendizaxes e competencias 

imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proporánselle actividades de 

recuperación e reforzo, que lles axuden a adquirir esas competencias, superar a materia e 

continuar co seu proceso formativo. Ditas actividades serán, principalmente, problemas e 

cuestionarios de diagnóstico, a través do aula virtual. 

O alumnado que acadou un resultado satisfactorio na primeira e segunda avaliación 

continuará, na medida do posible,a traballar os contidos correspondentes ao terceiro trimestre, 

facendo fincapé naqueles estándares e competencias imprescindibles que lles permitan 

continuar co seu proceso formativo. 



Programación do Departamento de Física e Química. 

 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen 

conectividade) 

Todo o noso alumnado conta con conectividade. 
Traballarase a través da aula virtual e correo electrónico, e, na medida do posible, por 
videoconferencia a través da plataforma Webex. 

 

Materiais e 

recursos 

    Libro de texto. 
    Recursos dixitais 
    Webs dinámicas. 
    Laboratorios virtuais. 

 

4. AVALIACIÓN DE ALUMNOS/AS COA MATERIA SUSPENSA DE CURSOS ANTERIORES. 

O alumno coa materia suspensa do curso anterior deberá facer un exame, de maneira presencial se é posible, ou 
no seu defecto por vía telemática.  Esta única proba terá un valor do 100% da cualificación, e versará sobre os 
contidos totais do curso pendente. 
 
 

5. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

1. Información e publicidade 

 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado a través da aula virtual na que se traballa, correo electrónico e a 

través das titorías, que manteñen unha comunicación constante coas familias. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


