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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Recoñecer e identificar as características do método científico Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar fenómenos
cotiáns.

Organiza datos en táboas e represéntaos mediante gráficas

B1.3. Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes Recoñece e relaciona as magnitudes físicas  e as súas unidades no SI.

Realiza medicións de magnitudes cotiás.

Expresa  magnitudes  en  diferentes  unidades,  mediante  factores  de
conversión.

B1.5. Extraer de forma guiada a información sobre temas científicos de
caracter  divulagtivo  que  aparece  en  publicacións  e  medios  de
comunicación

Extrae a información relevante dun texto científico.

B1.6. Desenvolver pequenos traballo de investigación nos que se poña en
práctica a aplicación do método científico e a utilización das TIC

Realiza sinxelos traballos experimentais, seguindo o método científico

B2.1. Recoñecer as propiedades xerais e as características específicas da
materia e relacionalas coa súa natureza e as súas aplicacións

Clasifica as propiedades da materia en xerais e específicas.

Determina o volume dun sólido a partir das súas medidas ou a partir do
volume de líquido desplazado.

Determina a densidade dun corpo.

B2.2. Xustificar as propiedades dos estados de agregación da materia e os
seus cambios de estado, a través do modelo cinético molecular

Recoñece os estados de agregación a partir das súas propiedades.

Recoñece os cambios de estado en fenómenos cotiáns.
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Interpreta nunha gráfica as temperaturas onde se producen os cambios
de estado.

B2.3. Establecer as relacións entre as variables das que depende o estado
dun  gas  a  partir  de  representacións  gráficas  ou  táboas  de  resultados
obtidas en experiencias de laboratorio ou simulacións dixitais

Interpreta gráficas de presión, volume e temperatura.

Resolve problemas simples aplicando as leis dos gases.

B2.4. Identificar sistemas materiais como sustancias puras ou mesturas e
valorar a importancia e as aplicacións de mesturas de especial interese.

Clasifica  materiais  do  entorno  segundo  sexan  sustancias  puras  ou
mesturas.

Identifica o soluto e o disolvente nunha disolución.

Explica  como  preparar  unha  disolución  de  soluto  sólido  en  líquido  e
calcula a concentración en g/l.

B3.1. Distinguir entre cambios físicos e químicos mediante a realización
de experiencias sinxelas que poñan de manifesto se se forman ou non
novas sustancias.

Recoñece cambios físicos e químicos en procesos cotiáns.

Explica os cambios de estado que se producen en procesos cotiáns.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 

Cuestións e exercicios baseadas no traballo dos estándares e competencias
imprescindibles que figuran no epígrafe 1.

Cuestións e exercicios de ampliación e afianzamento das competencias clave

Instrumentos:

Valoración de tarefas.

Cualificación final

Para  os  alumnos  que  teñen  as  dúas  primeiras  avaliacións  aprobadas
obterase  mediante  o  cálculo  da  media  aritmética  das  notas  desas
avaliacións.  A  esta  nota  poderase  sumar  ata  1  punto  dividido
proporcionalmente ao número de tarefas de ampliación, sempre e cando as
entreguen,  sexan  orixinais  e  estean  correctamente  solucionadas  ou  coas
correccións feitas cando así se indique.

Os  alumnos  que  non  aprobaron  algunha  das  dúas  primeiras  avaliacións
obterán un 5 en cada unha das avaliacións suspensas sempre que entreguen
as tarefas de reforzo e recuperación debidamente solucionadas, orixinais e
coas  correccións  de erros  feitas,  sempre que así  se  indique.  A  esta nota
poderase  sumar  ata  1  punto  dividido  proporcionalmente  ao  número  de
tarefas de ampliación, sempre e cando as entreguen nas condicións que se
indican no parágrafo anterior. En calquera caso a nota destes alumnos non
será inferior á media das dúas primeiras avaliacións.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Se a situación sanitaria o permite, e fora posible acudir ao centro, farase
unha proba escrita,  na data fixada polo centro, baseada nos estándares e
competencias imprescindibles que figuran no epígrafe 1.

Se o anterior non fora posible, propoñeranse tarefas que os alumnos deben
entregar correctamente solucionadas.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación: 

Representar  datos  mediante  gráficas.  Utilizar  factores  de conversión para
expresar  as  magnitudes  en  diferentes  unidades.  Extraer  información
relevante dun texto científico. Distinguir  propiedades xerais e características
da materia.  Determinar  o volume dun sólido e calcular  a  súa densidade.
Explicar fenómenos cotiáns relacionados cos cambios de estado. Interpretar
gráficas  de  cambio  de  estado.  Resolver  problemas  utilizando  as  leis  dos
gases.  Distinguir  sustancias  puras  e  mesturas.  Calcular  a  concentración
dunha disolución en g/l. Distinguir cambios físicos e químicos. Escribir unha
reacción química identificando reactivos e produtos. Identificar o efecto das
forzas  en  situacións  cotiás.  Establecer  a  relación  entre  a  forza  e  o
alongamento dun resorte. Calcular a velocidade media e a aceleración dun
corpo. Utilizar correctamnete as escalas Celsius e Kelvin. Explicar o concepto
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de enerxía como a capacidade para provocar cambios.  Calcular  a enerxía
cinética, potencial e mecánica. Explicar a transformación da enerxía

Criterios de cualificación: 

Para  os  alumnos  que  aprobaron  a  primeira  e  segunda  avaliación  de
pendentes, a cualificación será a media aritmética das mesmas.

Os  alumnos  que  non  aprobaron  as  dúas  primeiras  avaliacións  obterán
cualificación positiva  sempre que entreguen as tarefas de reforzo asignadas,
debidamente  solucionadas,  orixinais  e  coas  correccións  de  erros  feitas,
sempre que así se indique.

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Valoración de cuestións e exercicios

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 6 DE 8 IES DE FENE
2º ESO

FÍSICA E QUÍMICA



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

ampliación)

Actividades
Actividades de repaso, reforzo e recuperación para todos os alumnos.

Actividades  de  ampliación  de  contidos  para  aqueles  alumnos  que
teñen superadas as dúas primeiras avaliacións

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Nunha  primeira  etapa  propóñense  actividades  de  repaso  e  reforzo
para  todos os  alumnos coa finalidade de afianzar  os  estándares  de
aprendizaxe traballados durante as dúas primeiras avaliacións así como
as competencias clave.

A  partir  de  ahí  debemos  diferenciar  entre  os  alumnos  que  non
superaron algunha ou as dúas primeiras avaliacións e aqueles que sí.
No primeiro caso deben realizar actividades de reforzo para alcanzar os
mínimos  imprescindibles  que  se  detallan  no  primeiro  epígrafe.  No
segundo caso realizarán tarefas de ampliación, sempre pensadas para
afianzar as competencias clave. Os primeiros tamén podenrán realizar
estas tarefas pero deben priorizar as de reforzo. 

En todos os casos teñen o material  necesario na aula virtual.  Estes
materiais  está  adaptados  para  que  resulten  de  fácil  seguimento  e
comprensión para os alumnos.

Non  hai  constancia  de  alumnado  sen  conectividade.  En  caso  de
detectalo  faránselle  chegar  as  tarefas  en  papel  mediante  correo
certificado.

Materiais e recursos

Boletíns  de  actividades,  manuais  de  solucións  e  instruccións,
videotitoriais, simulacións.

Aloxamento de materiais e realización de entregas de traballos na aula
virtual Moodle
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Páxina web do centro

Correo electrónico a familias a través da plataforma SIXA

Correo electrónico dos alumnos (cando dispoñen de conta)

Foros e mensaxería da aulas virtuais Moodle

Teléfono convencional

Publicidade Estas modificacións serán publicadas na páxina web do centro
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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 Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e
modelos científicos 

Constrúe e interpreta gráficas a partir de datos experimentais Organiza datos en táboas e represéntaos mediante gráficas

Utiliza  correctamente  unidades  e  magnitudes,  especialmente  as  do
Sistema Internacional. Expresa medidas en notación científica

Establece  relacións  entre  magnitudes  e  unidades,  utilizando
preferentemente o Sistema Internacional  e a notación científica

Comprende  e  é  capaz  de  explicar  textos  científicos  sinxelos  e  as
conclusións obtidas 

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

Describe o modelo atómico de Dalton, e describe a estructura do átomo
según  o  modelo  de  Rutherford,  diferenciando  nucleo  e  codia  e  as
partículas que hai en ambas partes do átomo 

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

Describe as caracteristicas dos protóns neutróns e electróns en canto a
masa e carga eléctrica, así como a súa posición no átomo 

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

Identifica o átomo segundo o seu número atómico e interpreta o número 
másico, según as características de masa dos protons e neutrons 

Relaciona  a  notación  A  X  co  número  atómico  e  o  número  másico,
determinando o número de cada tipo de partículas subatómicas básicas. 

Coñece o concepto de radioactividade e as características das particulas
radioactivas.  Comprende  o  que  é  un  isótopo  e  a  cualidade  de
radioactividade, así como a problemática dos seus residuos 

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

Coñece a explicacion da ordenacion de elementos na táboa periodica,
según o modelo de Mendeleiev 

Xustifica a  actual  ordenación  dos  elementos  en  grupos  e  períodos  na
táboa periódica
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Identifica  os  átomos  que  comparten  electrons  para  formar  moléculas
covalentes ou redes cristalinas. Comprende o concepto de mol e a partir
de ahí calcula masas atómicas e moleculares 

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

Identifica a fórmula de moléculas e átomos de uso frecuente Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de uso
frecuente, baseándose na súa fórmula química. 

Nomea e formula compostos binarios coa formulación sistemática e Stock Utiliza a linguaxe química para nomear e formular  compostos binarios
seguindo as normas IUPAC. 

Interpreta correctamente a teoría das colisións. Representa as reaccións 
químicas mediante ecuacións químicas 

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

Diferencia reactivos de productos nas reaccións químicas Recoñece  os  reactivos  e  os  produtos  a  partir  da  representación  de
reaccións químicas sinxelas, e comproba a lei de conservación da masa 

Comprende a lei da conservación da masa e axusta ecuacións quimicas
sinxelas 

Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a verificación da lei
de conservación da masa en reaccións químicas sinxelas. 

Describe o impacto que no medio ambiente provoca a emisión do CO2 e 
óxidos de xofre e nitróxeno, así como outros gases de efecto invernadoiro 

Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos de xofre,
os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto invernadoiro, en
relación cos problemas ambientais de ámbito global. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

Cuestións e exercicios baseadas no traballo dos estándares e competencias
imprescindibles que figuran no epígrafe 1.

Cuestións e exercicios de ampliación e afianzamento das competencias clave

Instrumentos:

Valoración de tarefas por escrito e cuestionarios de autocorrección 

Cualificación final

A nota do alumnado cuxa media resultante da 1ª e 2ª avaliación é aprobada,
obterase sumándolle un máximo de 2 puntos dividido proporcionalmente ao
número de tarefas de ampliación e reforzo, sempre e  cando as entreguen,
sexan orixinais  e  estean  correctamente  solucionadas  ou  coas  correccións
feitas cando así se indique.

A nota do alumnado cuxa nota media da 1ª e 2º avaliación non acade o
aprobado obterase a partires dun 50% desa nota media e o outro 50% a
partires  das  tarefas  de  reforzo  e  ampliación  realizadas  no  3º  trimestre,
sempre  e  cando  as  entreguen,  sexan  orixinais  e  estean  correctamente
solucionadas ou coas correccións feitas cando así  se indique. En calquera
caso a nota destes alumnos non será inferior á media das dúas primeiras
avaliacións.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Se a situación sanitaria o permite, e fora posible acudir ao centro, farase
unha proba escrita,  na data fixada polo centro, baseada nos estándares e
competencias imprescindibles que figuran no epígrafe 1.

Se o anterior non fora posible, propoñeranse tarefas que deben entregar
correctamente solucionadas.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Son os que se indican no epígrafe 1

Criterios de cualificación:

Para  o  alumnado  que  aprobou  a  primeira  e  segunda  avaliación  de
pendentes, a cualificación será a media aritmética das mesmas.

Quenes non aprobaron as dúas primeiras avaliacións obterán cualificación
positiva sempre que entreguen as tarefas de reforzo asignadas, debidamente
solucionadas, orixinais e coas correccións de erros feitas, sempre que así se
indique.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Valoración de tarefas por escrito mediante boletíns de exercicios.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,

ampliación)

Actividades
Actividades de repaso, reforzo e recuperación para todo os alumnado.

Actividades de ampliación de contidos para aqueles estudantes que
teñen superadas as dúas primeiras avaliacións

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Nunha  primeira  etapa  propóñense  actividades  de  repaso  e  reforzo
para  todo  o  alumnado  coa  finalidade  de  afianzar  os  estándares  de
aprendizaxe traballados durante as dúas primeiras avaliacións así como
as competencias clave.

A  partir  de  ahí  debemos  diferenciar  entre  quenes  non  acadaron  o
aprobado nas dúas primeiras avaliacións e aqueles que sí. No primeiro
caso  deben  realizar  actividades  de  reforzo  e  voluntariamente  de
ampliación para alcanzar os mínimos imprescindibles que se detallan
no primeiro  epígrafe.  No segundo caso  realizarán  tamén tarefas  de
ampliación, sempre pensadas para afianzar as competencias clave. 

En todos os casos teñen o material  necesario na aula virtual.  Estes
materiais  están  adaptados  pra  que  resulten  de  facil  seguimento  e
comprensión para os alumnos.

Non  hai  constancia  de  alumnado  sen  conectividade.  En  caso  de
detectalo  faránselle  chegar  as  tarefas  en  papel  mediante  correo
certificado.

Materiais e recursos

Boletíns de actividades, manuais de solucións e instruccións. Foros de
dúbidas. 

Aloxamento de materiais e realización de entregas de traballos na aula
virtual Moodle
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Páxina web do centro

Correo electrónico a familias a través da plataforma SIXA

Correo electrónico do alumnado (cando dispoñen de conta)

Foros e mensaxería da aulas virtuais Moodle

Teléfono convencional

Publicidade Estas modificacións serán publicadas na páxina web do centro
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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.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1.  Recoñecer  que a investigación  en ciencia é un  labor  colectivo e
interdisciplinario  en  constante  evolución  e  influído  polo  contexto
económico e político

Analiza textos sobre feitos históricos importantes no que foi relevante o
traballo e a colaboración dos científicos.

B1.3. Comprobar a necesidade de utilizar vectores para a definición de 
determinadas magnitudes

Recoñece  as  magnitudes  vectoriais,  as  representa  e  calcula  a  súa
resultante.

B1.4. Relacionar as magnitudes fundamentais coas derivadas a través de
ecuacións de magnitudes.

Recoñece  as  magnitudes  fundamentais  e  derivadas  e  exprésaas  con
unidades do SI.

B1.5. Xustificar que non é posible realizar medidas sen cometer erros e 
distinguir entre erro absoluto e relativo

Calcula e interpreta o erro absoluto dunha medida

B1.6. Expresar o valor dunha medida usando o redondeo e o número de 
cifras significativas correctas

Calcula o valor dunha medida, partindo dun conxunto de medicións, e o
expresa co número correcto de cifras significativas.

B4.1.  Xustificar o caracter  relativo do movemento e a necesidade dun
sistema de referencia e de vectores,  para o describir  adecuadamente,
aplicando o anterior a distintos tipos de desprazamento

Utiliza un sistema de referencia para interpretar as diferentes posicións
nun movemento

B4.2.  Distinguir  os  conceptos  de  velocidade  media  e  velocidade
instantánea e xustificar a súa necesidade segundo o tipo de movemento

Entende a diferencia entre velocidade media e velocidade instantánea.

B4.3. Expresar correctamente as relacións matemáticas que existen entre
as magnitudes que definen os movementos rectilíneos e circulares

Expresa  correctamente  as  relacións  matemáticas  entre  as  magnitudes
dos movementos rectilíneos (MRU e MRUA)

B4.4. Resolver problemas de movementos rectilíneos e circulares, 
utilizando unha representación esquemática coas magnitudes vectoriais 

Resolve  correctamente  problemas  de  movementos  rectilíneos  (MRU e
MRUA), expresando o resultado en unidades do SI
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implicadas e expresar o resultado nas unidades do SI

B4.5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen as variables do 
movemento partindo de experiencias de laboratorio ou de aplicacións 
virtuais interactivas e relacionar os resultados obtidos coas ecuacións 
matemáticas que vinculan estas variables

Determinar o valor da velocidade e aceleración a partir de gráficas  de
posición-tempo e velocidade-tempo

B4.6.  Recoñecer  o  papel  das  forzas  como  causa  dos  cambios  na
velocidade dos corpos e represéntaas vectorialmente

Identifica os cambios que producen as forzas en fenómenos cotiáns

Representa vectorialmente as forzas peso, normal, e forza de rozamento
en movementos rectilíneos. 

B4.7.  Utilizar  o  principio  fundamental  da  Dinámica  na  resolución  de
problemas nos que interveñen varias forzas.

Calcula a forza resultante sobre un sistema nun plano horizontal e nun
inclinado.

Calcula a aceleración debida á resultante de forzas nun lano horizontal e
nun plano inclinado, utilizando o principio fundamental da Dinámica.

B4.9. Interpretar a expresión matemática da lei de gravitación universal. Aplica  a  lei  de  gravitación  universal  para  calcular  a  forza  entre  dous
obxectos

Aplica a lei de gravitación universal para determinar o peso dos corpos 

B4.10. Comprender que a caída libre dos corpos e o movemento orbital 
son dúas manifestacións da lei de gravitación universal.

Interpreta a caída libre como unha manifestación da lei de gravitación
universal.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 

Cuestións e exercicios baseadas no traballo dos estándares e competencias
imprescindibles que figuran no epígrafe 1.

Cuestións e exercicios de ampliación e afianzamento das competencias clave

Instrumentos:

Valoración de tarefas

Cualificación final

Para  os  alumnos  que  teñen  as  dúas  primeiras  avaliacións  aprobadas
obterase  mediante  o  cálculo  da  media  aritmética  das  notas  desas
avaliacións.  A  esta  nota  poderase  sumar  ata  1  punto  dividido
proporcionalmente ao número de tarefas de ampliación, sempre e cando as
entreguen,  sexan  orixinais  e  estean  correctamente  solucionadas  ou  coas
correccións feitas cando así se indique.

Os  alumnos  que  non  aprobaron  algunha  das  dúas  primeiras  avaliacións
obterán un 5 en cada unha das avaliacións suspensas sempre que entreguen
as tarefas de reforzo e recuperación debidamente solucionadas, orixinais e
coas  correccións  de erros  feitas,  sempre que así  se  indique.  A  esta nota
poderase  sumar  ata  1  punto  dividido  proporcionalmente  ao  número  de
tarefas de ampliación, sempre e cando as entreguen nas condicións que se
indican no parágrafo anterior. A cualificación destes alumnos non poderá ser
inferior á media da 1ª e 2ª avaliacións.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Se a situación sanitaria o permite, e fora posible acudir ao centro, farase
unha proba escrita,  na data fixada polo centro, baseada nos estándares e
competencias imprescindibles que figuran no epígrafe 1.

Se o anterior non fora posible, propoñeranse tarefas que os alumnos deben
entregar correctamente solucionadas.

Avaliación de
materia

pendentes

Nesta materia non hay pendentes
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,

ampliación)

Actividades
Actividades de repaso, reforzo e recuperación para todos os alumnos.

Actividades  de  ampliación  de  contidos  para  aqueles  alumnos  que
teñen superadas as dúas primeiras avaliacións

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Nunha  primeira  etapa  propóñense  actividades  de  repaso  e  reforzo
para  todos os  alumnos coa finalidade de afianzar  os  estándares  de
aprendizaxe traballados durante as dúas primeiras avaliacións así como
as competencias clave.

A  partir  de  ahí  debemos  diferenciar  entre  os  alumnos  que  non
superaron algunha ou as dúas primeiras avaliacións e aqueles que sí.
No primeiro caso deben realizar actividades de reforzo para alcanzar os
mínimos  imprescindibles  que  se  detallan  no  primeiro  epígrafe.  No
segundo caso realizarán tarefas de ampliación, sempre pensadas para
afianzar as competencias clave. Os primeiros tamén podenrán realizar
estas tarefas pero deben priorizar as de reforzo. 

En todos os casos teñen o material  necesario na aula virtual.  Estes
materiais  están  adaptados  para  que  resulten  de  fácil  seguimento e
comprensión para os alumnos.

Non  hai  constancia  de  alumnado  sen  conectividade.  En  caso  de
detectalo  faránselle  chegar  as  tarefas  en  papel  mediante  correo
certificado.

Materiais e recursos

Boletíns  de  actividades,  manuais  de  solucións  e  instruccións,
videotitoriais, simulacións.

Aloxamento de materiais e realización de entregas de traballos na aula
virtual Moodle
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Páxina web do centro

Correo electrónico a familias a través da plataforma SIXA

Correo electrónico dos alumnos

Foros e mensaxería da aulas virtuais Moodle

Videoconferencia

Teléfono convencional

Publicidade Estas modificacións serán publicadas na páxina web do centro
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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.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Entende as diferentes teorías atómicas como a resposta á evolución do
coñecemento científico 

Explica  as  limitacións  dos  distintos  modelos  atómicos  en  relación  cos
feitos experimentais que levan asociados. 

 Coñece o significado dos números cuánticos tanto na teoria de Bohr-
Sommerfield como na teoría mecanocuántica. Diferencia os conceptos de
“órbita” e o de “orbital” 

Diferencia o significado dos números cuánticos segundo Bohr e a teoría
mecanocuántica  que  define  o  modelo  atómico  actual,  en  relación  co
concepto de órbita e orbital.

É quen de expresar a configuración electrónica dos átomos e relacionala
coa posición do elemento na táboa periódica 

Determina  a  configuración  electrónica  dun  átomo,  coñecida  a  súa
posición na táboa periódica e os números cuánticos posibles do electrón
diferenciador. 

Relaciona  a  posición  dun  elemento  na  táboa  periódica  coas  súas
propiedades e o tipo de transformacion que tende a expermimentar 

Xustifica a reactividade dun elemento a partir da estrutura electrónica ou
a súa posición na táboa periódica. 

Explica  e  razoa a  variación  das  propiedades  periódicas  dos  elementos
representativos ao longo dos períodos e a través dos grupos 

Argumenta a variación do raio atómico, potencial de ionización, afinidade
electrónica e electronegatividade en grupos e períodos, comparando as
devanditas propiedades para elementos diferentes. 

Explica a formación do enlace iónico polo balance enerxético exotérmico
de todo o ciclo de procesos enerxéticos implicados 

Aplica o ciclo de Born-Haber para o cálculo da enerxía reticular de cristais
iónicos. 

Xustifica a diferencia de propiedades en compostos  iónicos baseándose
no valor da enerxía de rede, dependente básicamente dos raios iónicos e
das cargas dos ións 

Compara a fortaleza do enlace en distintos compostos iónicos aplicando a
fórmula de Born-Landé para considerar os factores dos que depende a
enerxía reticular. 

Diferencia as moléculas polaras das non polares en relación á 
composición e á xeomería das mesmas 

Determina a polaridade dunha molécula utilizando o modelo ou a teoría
máis axeitados para explicar a súa xeometría. 
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Coñece e aplica a TRPECV a diferentes tipos de moléculas cun átomo 
central e dous ou máis átomos, así como pares electrónicos non 
compartidos, co fin de determinar a xeometría molecular 

 Representa a xeometría molecular  de distintas substancias covalentes
aplicando a TEV e a TRPECV. 

Coñece e aplica a teoría de hibridación, como explicación á xeometría
molecular e ao mesmo tempo á formación de enlaces. Aplica esta teoría
aos compostos do carbono e outros 

Dálles  sentido  aos  parámetros  moleculares  en  compostos  covalentes
utilizando  a  teoría  de  hibridación  para  compostos  inorgánicos  e
orgánicos. 

Explica os diferentes tipos de forzas intermoleculares, en relación coa 
polaridade e tamaño das moléculas 

Xustifica  a  influencia  das  forzas  intermoleculares  para  explicar  como
varían as propiedades específicas de diversas substancias en función das
devanditas interaccións. 

Relaciona  as  propiedades  físicas  das  substancias  coa  intensidade  das
forzas que unen as moléculas ou ións 

Compara a enerxía dos enlaces intramoleculares en relación coa enerxía
correspondente  ás  forzas  intermoleculares,  xustificando  o
comportamento fisicoquímico das moléculas. 

Comprende o concepto de velocidade de reacción e exprésaa coas 
unidades correctas 

Obtén ecuacións cinéticas reflectindo as unidades das magnitudes que
interveñen. 

 É quen de predicir como cambia a velocidade de reacciónpor influencia 
de diferentes factores. 

Predí  a  influencia  dos  factores  que  modifican  a  velocidade  dunha
reacción

Identifica os tipos de catalizadores e a súa función nas reaccións químicas
e bioquímicas 

Explica  o  funcionamento  dos  catalizadores  en  relación  con  procesos
industriais e a catálise encimática, analizando a súa repercusión no medio
e na saúde

Pode predicir a evolución dunha reacción química mediante a 
comparación entre a constante de equilibrio e o cociente de equilibrio 

Interpreta o valor do cociente de reacción comparándoo coa constante
de  equilibrio,  prevendo  a  evolución  dunha  reacción  para  alcanzar  o
equilibrio. 

Calcula os valores das constantes de equilibrio, con datos de presións e 
de concentracións 

Acha o valor das constantes de equilibrio, Kc e Kp, para un equilibrio en
diferentes situacións de presión, volume ou concentración. 
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Emprega a lei de acción de masas para realizar diferentes tipos de 
cálculos relacionados coas costantes de equilibrio e predí como 
evolucionan estes ao variar a masa de productos ou reactivos 

Calcula as concentracións ou presións parciais das substancias presentes
nun equilibrio químico empregando a lei de acción de masas, e deduce
como  evoluciona  o  equilibrio  ao  variar  a  cantidade  de  produto  ou
reactivo.

 Emprega adecuadamente o concepto de grao de disociación nos cálculos
de concentracións e de constantes de equilibrios químicos 

Utiliza o grao de disociación aplicándoo ao cálculo de concentracións e
constantes de equilibrio Kc e Kp

Relaciona a solubilidade dun sal pouco soluble en auga coa constante de 
equilibrio da solubilidade ou produto de solubilidade 

Relaciona a solubilidade e o produto de solubilidade aplicando a lei de
Guldberg e Waage en equilibrios heteroxéneos sólido-líquido, e aplícao
experimentalmente  como  método  de  separación  e  identificación  de
mesturas de sales disolvidos. 

É quen de predecir o desprazamento dunha reacción química en base a 
diferentes tipos de modificacións introducidas no equilibrio, segundo a lei
de Le chatelier 

Aplica o principio de Le Chatelier para predicir a evolución dun sistema en
equilibrio  ao  modificar  a  temperatura,  a  presión,  o  volume  ou  a
concentración  que  o  definen,  utilizando  como  exemplo  a  obtención
industrial do amoníaco. 

Analiza os factores que interveñen na evolución dos equilibrios químicos 
co fin de optimizar a obtención de productos ou ben de minimizar a 
producción de productos non desexados 

Analiza  os  factores  cinéticos  e  termodinámicos  que  inflúen  nas
velocidades de reacción e na evolución dos equilibrios para optimizar a
obtención  de  compostos  de  interese  industrial,  como  por  exemplo  o
amoníaco. 

Fai cálculos de solubilidade e producto de solubilidade tendo en conta a 
presencia de algún ión común e realiza prácticas de precipitación e 
disolución de precipitados 

Calcula a solubilidade dun sal interpretando como se modifica ao engadir
un ión común, e verifícao experimentalmente nalgúns casos concretos. 

Identifica ácidos e bases como substancias que intercambian protóns 
segundo a teoría de Bronsted-Lowry, e como pares ácido/base 
conxugados 

Xustifica o comportamento ácido ou básico dun composto aplicando a
teoría de Brönsted-Lowry dos pares de ácido-base conxugados. 
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 Diferencia entre ácidos e bases fortes e débiles en relación ao grao de 
disociación nos correspondentes equilibrios Coñece o concepto de pH 
nas disolucións e é quen de calculalo a partir de datos de concentración 

Identifica o carácter ácido, básico ou neutro, e a fortaleza ácidobase de
distintas  disolucións  segundo  o  tipo  de  composto  disolvido  nelas,  e
determina teoricamente e experimentalmente o valor do pH destas.

Aplica o concepto de hidrólise a diferentes tipos de sales nos que un dos 
ións pode reacciónar coa auga disolvente 

Predí o comportamento ácido-base dun sal disolvido en auga aplicando o
concepto de hidrólise, e escribe os procesos intermedios e os equilibrios
que teñen lugar. 

Explica a variación do número de oxidación dunha especie como 
intercambio de electróns e relaciona a perda e ganancia de electróns con 
procesos de oxidación e de reducción 

Define  oxidación  e  redución  en  relación  coa  variación  do  número  de
oxidación dun átomo en substancias oxidantes e redutoras. 

Utiliza o método do ión-electron para axustar ecuacións red-ox Identifica reaccións de oxidaciónredución empregando o método do ión-
electrón para axustalas.

Analiza a espontaneidade dun proceso red-ox coa variación da enerxía 
libre de Gibbs, tendo en conta o valor do potencial estandar para dita 
reacción 

Relaciona a espontaneidade dun proceso redox coa variación de enerxía
de Gibbs, considerando o valor da forza electromotriz obtida. 

Representa e analiza os procesos redox dunha pila que xenera corrente 
eléctrica 

Analiza  un  proceso  de  oxidaciónredución  coa  xeración  de  corrente
eléctrica representando unha célula galvánica. 

 Utiliza as leis de Faraday para deteminar a masa de substancia 
depositada nunh electrodo durante unha electrolise 

Aplica  as  leis  de  Faraday  a  un  proceso  electrolítico  determinando  a
cantidade de materia depositada nun eléctrodo ou o tempo que tarda en
facelo, e compróbao experimentalmente nalgún proceso dado.

Relaciona a hibridación do átomo de carbono coa xeometría dos enlaces 
deste elemento 

Relaciona a forma de hibridación do átomo de carbono co tipo de enlace
en  diferentes  compostos  representando  graficamente  moléculas
orgánicas sinxelas. 

Formula e nomea os principais tipos de hidrocarburos e grupos 
funcionais 

Diferencia, nomea e formula hidrocarburos e compostos orgánicos que
posúen varios grupos funcionais. 
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 Diferencia os distintos tipos de isomería estructural e isomería espacial e 
representa os diferentes isómeros de cada tipo 

Distingue os tipos de isomería representando, formulando e nomeando
os  posibles isómeros, dada unha fórmula molecular.

Diferencia os principais tipos de reaccións orgánicas, identificando os 
reactivos e os produtos. 

Identifica  e  explica  os  principais  tipos  de  reaccións  orgánicas
(substitución, adición, eliminación, condensación e redox) predicindo os
produtos, se é necesario

Identifica com tales as macromoléculas biolóxicas e sintéticas Recoñece macromoléculas de orixe natural e sintética. 

Comprende os principios básicos da polimerización por adición e por 
condensación e obtención de polímeros de interese industrial 

Utiliza as reaccións de polimerización para a obtención de compostos de
interese  industrial  como  polietileno,  PVC,  poliestireno,  caucho,
poliamidas e poliésteres, poliuretanos e baquelita. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 

Cuestións e exercicios baseadas no traballo dos estándares e competencias
imprescindibles que figuran no epígrafe 1.

Cuestións e exercicios de ampliación e afianzamento das competencias clave

Instrumentos:

Valoración de tarefas por escrito e cuestionarios de autocorrección

Cualificación final

A nota do alumnado cuxa media resultante da 1ª e 2ª avaliación é aprobada,
obterase sumándolle un máximo de 2 puntos dividido proporcionalmente ao
número de tarefas de ampliación e reforzo, sempre e  cando as entreguen,
sexan orixinais  e  estean  correctamente  solucionadas  ou  coas  correccións
feitas cando así se indique.

A nota do alumnado cuxa nota media da 1ª e 2º avaliación non acade o
aprobado obterase a partires dun 50% desa nota media e o outro 50% a
partires  das  tarefas  de  reforzo  e  ampliación  realizadas  no  3º  trimestre,
sempre  e  cando  as  entreguen,  sexan  orixinais  e  estean  correctamente
solucionadas ou coas correccións feitas cando así  se indique. En calquera
caso a nota destes alumnos non será inferior á media das dúas primeiras
avaliacións.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Se a situación sanitaria o permite, e fora posible acudir ao centro, farase
unha proba escrita,  na data fixada polo centro, baseada nos estándares e
competencias imprescindibles que figuran no epígrafe 1.

Se o anterior non fora posible, propoñeranse tarefas que deben entregar
correctamente solucionadas.

Avaliación de
materia

pendentes
Nesta materia non hai alumnado pendente
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,

ampliación)

Actividades
Actividades de repaso, reforzo e recuperación

Actividades relacionadas cos criterios de avaliación

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

 Explicacións e proposta de tarefas en base aos criterios de avaliación
que permitan continuar coa materia.

En todos os casos teñen o material  necesario na aula virtual.  Estes
materiais  están  adaptados  para  que  resulten  de  fácil  seguimento e
comprensión para os alumnos.

Non  hai  constancia  de  alumnado  sen  conectividade.  En  caso  de
detectalo  faránselle  chegar  as  tarefas  en  papel  mediante  correo
certificado.

Materiais e recursos

Boletíns de actividades, manuais de solucións e instruccións. Foros de
dúbidas. 

Aloxamento de materiais e realización de entregas de traballos na aula
virtual Moodle
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Páxina web do centro

Correo electrónico a familias a través da plataforma SIXA

Correo electrónico do alumnado (cando dispoñen de conta)

Foros e mensaxería da aulas virtuais Moodle

Teléfono convencional

Publicidade Estas modificacións serán publicadas na páxina web do centro
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Calcula a forza e o campo creados por un conxunto de masas puntuais.
Calcula a intensidade do campo gravitatorio na superficie terrestre.

 Diferencia os conceptos de forza e campo, establecendo unha relación 
entre a intensidade do campo gravitatorio e a acelaración da gravidade

Calcula a enerxía de enlace dun corpo e aplica a lei de conservación da 
enerxía para determinar a enerxía posta en xogo no movemento de 
corpos, na posta en órbita de satélites e no cambio de órbita

 Aplica a lei de conservación da enerxía ao movemento orbital de corpos 
como satélites, planetas e galaxias.

Coñece o concepto de velocidade de escape.
Deduce a súa expresión a partir do principio de conservación da enerxía.

 Calcula a velocidade de escape dun corpo aplicando o principio de 
conservación da enerxía mecánica.

Deduce e calcula a velocidade orbital dun corpo a partir da lei 
fundamental da Dinámica. 
Relaciónaa co raio da órbita e co período de rotación..

Deduce a velocidade orbital dun corpo, a partir da lei fundamental da 
Dinámica, e relaciónaa co raio da órbita e a masa do corpo.

Calcula a forza eléctrica que un conxunto de cargas exercen sobre outra 
aplicando a lei de Coulomb e o principio de superposición. 
Deduce a expresión do campo eléctrico

Relaciona os conceptos de forza e campo, establecendo a relación entre 
intensidade do campo eléctrico e carga eléctrica.

Calcula o campo e o potencial creados por un conxunto de cargas 
puntuais.

Utiliza o principio de superposición para o cálculo de campos e potenciais
eléctricos creados por unha distribución de cargas puntuais.

Calcula o traballo necesario para mover unha carga entre dous puntos 
dun campo eléctrico

 Calcula o traballo necesario para transportar unha carga entre dous 
puntos dun campo eléctrico creado por unha ou máis cargas puntuais a 
partir da diferenza de potencial.
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Coñece e aplica o concepto de fluxo das liñas de campo creado por unha 
carga ou distribución de cargas a través dunha superficie.

 Calcula o fluxo do campo eléctrico a partir da carga que o crea e a 
superficie que atravesan as liñas do campo.

Determina o campo creado por unha esfera cargada, no interior, na 
superficie e no exterior da mesma, a partir do teorema de Gauss.

Determina o campo eléctrico creado por unha esfera cargada aplicando o
teorema de Gauss.

Calcula o campo magnético creado por unha corrente rectilínea. Establece nun punto do espazo o campo magnético resultante debido a 
dous ou máis condutores rectilíneos polos que circulan correntes 
eléctricas.

Calcula o campo magnético creado por unha espira. Caracteriza o campo magnético creado por unha espira e por un 
conxunto de espiras.

Determina o campo creado por unha corrente rectilínea a partir da lei de 
Ampere.

Determina o campo que crea unha corrente rectilínea aplicando a lei de 
Ampere e exprésao en unidades do SI

Determina o tipo de movemento que realiza unha partícula cargada 
cando penetra nun campo magnético, aplicando a lei de Lorentz

Describe o movemento que realiza unha carga cando penetra nunha 
rexión onde existe un campo magnético.

Aplica a lei de Lorentz e o segundo principio da Dinámica para calcular o 
raio da órbita que describe unha partícula que se move nun campo 
magnético.

Calcula o raio da órbita que describe unha partícula cargada cando 
penetra cunha velocidade determinada nun campo magnético coñecido 
aplicando a forza de Lorentz.

Calcula e representa a forza que se establece entre dous condutores 
rectilíneos paralelos segundo o sentido da corrente.

Analiza e calcula a forza que se establece entre dous condutores 
paralelos, segundo o sentido da corrente que os percorra, realizando o 
diagrama correspondente.

Calcula o fluxo de liñas de campo magnético a través dunha espira. Establece o fluxo magnético que atraviesa unha espira que se atopa no 
seo dun campo magnético e exprésao no SI
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Calcula a fem inducida pola variación de fluxo. 
Xustifica o sentido da corrente inducida nun circuíto en función da lei de 
Faraday-Lenz.

Calcula a fem inducida nun circuíto e estima a dirección da corrente 
eléctrica aplicando as leis de Faraday  e Lenz.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
Exercicios, cuestión, traballos prácticos.. Resolución de cuestión 
proposta a través da plataforma.

Instrumentos:  
Valoración das tarefas propostas

Cualificación final

Un 35% da nota da primeria avaliación o 35% a nota da segunda
avaliación  e  un  30%  da  nota  das  actividades  de  ampliación  da
terceira  avaliación,  non  podendo  ser  nunca  menor  que  a  nota
media directa das dúas primeira avaliacións.

No caso que teñan que recuperar algunha avaliación e acaden os
mínimos  imprescindibles,  acadarán  o  cinco  nesa  avaliación.  As
respostas deben ser correctamente realizadas e axustadas a estes
estándares,  éstas  deben ser  orixinais,  e  coas  corrección de erros
requeridas no caso de que se lle pida. Estes alumnos non poderán
ter unha nota inferior á media das dúas primeiras avaliacións.

Proba extraordinaria de
setembro

En  setembro  farase  un  exame  no  que  entrarán  os  mesmos
estándares  de  aprendizaxe  imprescindibles  que  na  avaliación
ordinaria. Sempre e cando sexa poscible a volta ao centro, no caso
de non ser posible poñerase a disposición do alumnado tarefas e
exercicios para acadar os estándares imprescindibles

Alumnado de materia
pendente

Non hay alumnos coa materia pendente.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no
seu caso, ampliación) 

Actividades 
Traballos  propostos,  problemas  relacionados  cos
criterios de avaliación e cuestións relacionados coas
actividades de repaso e reforzo.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen conectividade)

Explicacións  na  aula  virtual  do  grupo  e  vídeos
explicativos,  os  vídeos  están  en  plataformas
accesibles a través dos teléfonos móbiles. Tamén se
pode  acceder  a  aula  virtual  a  través  dos  teléfonos
móbiles  actuáis.  Todos  estes  materiais  están
adaptados para que resulten de fácil  seguimento e
comprensión para os alumnos.

Materiais e recursos
Documentos, vídeos e materiais eleborados na aula
virtual do grupo.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Páxina web do centro

Correo electrónico a familias a través da plataforma SIXA 

Correo electrónico dos alumnos (cando dispoñen de conta) 

Foros e mensaxería da aulas virtuais 

Classroom.

Publicidade Estas modificacións serán publicadas na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Recoñecer e utilizar as estratexias básicas da actividade científica:
formular problemas e emitir hipóteses, elaborar estratexias de resolución
de problemas, analizar os resultados.

Calcula  erros  absolutos  a  relativos  de  medidas  directas  e  indirectas  e
expresa o valor das magnitudes con todas as cifras significativas.
Utiliza notación científica.

Distingue magnitudes escalares e vectoriais. Descompón un vector nas
súas  compoñentes cartesianas.  Realiza operacións  con vectores:  suma,
resta, produto por un escalar e produto escalar de dous vectores.

B6.3.  Recoñecer  as  ecuacións  dos  movementos  rectilíneo  e  circular  e
aplicalas a casos concretos.

Calcula os vectores velocidade, aceleración e as compoñentes intrínsecas
da aceleración a partir do vector de posición.

Resolve problemas de corpos que se moven nunha superficie horizontal e
en caída libre, aplicando as ecuacións do MRU e MRUA.

B6.4. Interpretar representacións gráficas dos movementos rectilíneo e
circular.

Analiza  e  representa  gráficas  que  relacionan  as  magnitudes  dun
movemento, concluíndo de que tipo se trata.

B6.7. Relacionar nun movemento circular as magnitudes angulares coas
lineais.

Coñece e calcula as magnitudes características do movemento circular.

B6.8. Identificar o movemento non circular dun móbil nun plano como a 
composición de dous movementos unidimensionais, MRU e/ou MRUA

Resolve problemas sobre movemento composto como tiro horizontal e
oblicuo.

B7.1. Identificar todas as forzas que actúan sobre un corpo Representa  as  forzas  que  actúan  sobre  un  corpo,  calcula  a  resultante
gráfica e numérica e explica o movemento aplicando as leis de Newton.

Representa  as  forzas  que  actúan  sobre  un  corpo  nun  ascensor  en
diferentes situacións de movemento e calcula a aceleración utilizando as
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leis de Newton

B7.2. Resolver situacións desde un punto de vista dinámico que 
involucran planos inclinados e/ou poleas

Resolve  problemas  de  corpos  situados  sobre  un  plano  horizontal  ou
inclinado, illados ou unidos por cordas que pasan por poleas, con e sen
rozamento

B7.4. Aplicar o principio de conservación do momento lineal a sistemas 
de dous corpos e predicir o movemento destes a partir das condicións 
iniciais

Resolve problemas de choques de dous corpos, calculando a velocidade
mediante a aplicación da conservación do momento lineal
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 

Cuestións e exercicios baseadas no traballo dos estándares e competencias
imprescindibles que figuran no epígrafe 1.

Cuestións e exercicios de ampliación e afianzamento das competencias clave

Instrumentos:

Valoración de tarefas

Cualificación final

Para  os  alumnos  que  teñen  as  dúas  primeiras  avaliacións  aprobadas
obterase mediante o cálculo da media aritmética das cualificacións desas
avaliacións.  A  esta  nota  poderase  sumar  ata  1  punto  dividido
proporcionalmente ao número de tarefas de ampliación, sempre e cando as
entreguen,  sexan  orixinais  e  estean  correctamente  solucionadas  ou  coas
correccións feitas cando así se indique.

Os  alumnos  que  non  aprobaron  algunha  das  dúas  primeiras  avaliacións
obterán un 5 en cada unha das avaliacións suspensas sempre que entreguen
as tarefas de reforzo e recuperación debidamente solucionadas, orixinais e
coas  correccións  de erros  feitas,  sempre que así  se  indique.  A  esta nota
poderase  sumar  ata  1  punto cando entreguen tarefas  de ampliación  nas
condicións indicadas no parágrafo anterior. En calquera caso a cualificación
destes alumnos non será inferior á media das dúas primeiras avaliacións.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Se a situación sanitaria o permite, e fora posible acudir ao centro, farase
unha proba escrita,  na data fixada polo centro, baseada nos estándares e
competencias imprescindibles que figuran no epígrafe 1.

Se o anterior non fora posible, propoñeranse tarefas que os alumnos deben
entregar correctamente solucionadas.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación: 

Coñece e explica as leis ponderais da Química. Obter a fórmula molecular
dun composto.  Determinar  a  concentración dunha disolución.  Calcular  os
coeficientes  estequiométricos  dunha  reacción.  Relacionar  cantidades  de
productos e reactivos. Aplicar a lei de conservación da masa. Realiza cálculos
estequiométricos nunha reacción química na que hai un reactivo que está en
exceso ou impuro.

Criterios de cualificación: 

Os alumnos que teñan que recuperar  algunha avaliación, se lles proporá
tarefas de reforzo baseada nos criterios anteriores. Se acadan os mínimos
imprescindibles  terán  o  cinco  nesa  avaliación.  As  respostas  deben  ser
correctamente realizadas e axustadas a estes estándares, éstas deben ser
orixinais, e coas corrección de erros requeridas no caso de que se lle pida.
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Valoración das tarefas propostas que serán exercicios e cuestións mediante
boletíns de exercicios.

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

ampliación)

Actividades
Actividades de repaso, reforzo e recuperación para todos os alumnos.

Actividades  de  ampliación  de  contidos  para  aqueles  alumnos  que
teñen superadas as dúas primeiras avaliacións

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Nunha  primeira  etapa  propóñense  actividades  de  repaso  e  reforzo
para  todos os  alumnos coa finalidade de afianzar  os  estándares  de
aprendizaxe traballados con antelación ao estado de alarma.

A  partir  de  ahí  debemos  diferenciar  entre  os  alumnos  que  non
superaron algunha ou as dúas primeiras avaliacións e aqueles que sí.
No primeiro caso deben realizar actividades de reforzo para alcanzar os
mínimos  imprescindibles  que  se  detallan  no  primeiro  epígrafe.  No
segundo caso realizarán tarefas de ampliación, sempre pensadas para
afianzar as competencias clave. Os primeiros tamén podenrán realizar
estas tarefas pero deben priorizar as de reforzo. 

En todos os casos teñen o material  necesario na aula virtual.  Estes
materiais  están  adaptados  para  que  resulten  de  fácil  seguimento e
comprensión para os alumnos.

Non  hai  constancia  de  alumnado  sen  conectividade.  En  caso  de
detectalo  faránselle  chegar  as  tarefas  en  papel  mediante  correo
certificado.

Materiais e recursos

Boletíns  de  actividades,  manuais  de  solucións  e  instruccións,
videotitoriais, simulacións.

Aloxamento de materiais e realización de entregas de traballos na aula
virtual Moodle
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Páxina web do centro

Correo electrónico a familias a través da plataforma SIXA

Correo electrónico dos alumnos.

Foros e mensaxería da aulas virtuais Moodle

Videoconferencia

Teléfono convencional

Publicidade Estas modificacións serán publicadas na páxina web do centro
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