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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Distinguir entre sistemas de referencia inerciais e non inerciais.  Analiza o movemento dun corpo en situación cotiás razoando se o sistema 

de referencia elixido é inercial ou non inercial (CMCT, CAA). 

 Xustifica a viabilidade dun experimento que distinga se un sistema de 

referencia se acha en repouso ou se move con velocidade constante 

(CMCCT, CSIEE, CCL). 

 

Representar graficamente as magnitudes vectoriais que describen 
movementos nun sistema de referencia adecuado. 

 Describe o movemento dun corpo a partir dos seus vectores de posición, 
velocidade e aceleración nun sistema de referencia dado (CCL; CMCCT). 

Recoñecer as ecuacións dos movementos rectilíneo e circular, e aplicalas 
a situacións concretas. 

 Obtén as ecuacións que describen a velocidade e a aceleración dun corpo a 

partir da expresión do vector de posición en función do tempo (CMCCT, 

CAA). 

 Resolve exercicios prácticos de cinemática en dúas dimensións (movemento 

dun corpo nun plano) aplicando as ecuacións dos movementos rectilíneo 
uniforme (MRU) e movemento rectilíneo uniformemente acelerado 
(MRUA) (CMCCT, CSIEE). 

 Resolve problemas relativos á composición de movementos 

descompoñéndoos en dous movementos rectilíneos (CMCCT). 

 

Interpretar representacións gráficas dos movementos rectilíneo e 
circular. 

 Interpreta as gráficas que relacionan as variables implicadas nos 
movementos MRU, MRUA e circular uniforme (MCU) aplicando as ecuacións 

adecuadas para obter os valores do espazo percorrido, a velocidade e a 
aceleración (CMCCT, CSIEE). 

 Relaciona as magnitudes lineais e angulares para un móbil que describe 

unha traxectoria circular, establecendo as ecuacións correspondentes 
(CMCCT, CAA). 
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Determinar velocidades e aceleracións instantáneas a partir da 

expresión do vector de posición en función do tempo. 

 Identifica, formulado un suposto, o tipo ou tipos de movementos 

implicados, e aplica as ecuacións da cinemática para realizar predicións 

acerca da posición e velocidade do móbil (CMCCT, CSIEE). 

 

Identificar todas as forzas que actúan sobre un corpo.  Representa todas as forzas que actúan sobre un corpo, obtendo a 
resultante e extraendo consecuencias sobre o seu estado de movemento 
(CMCCT, CSIEE, CCL). 

Representar mediante diagramas as forzas que actúan sobre os corpos, 
recoñecendo e calculando esas forzas 

 Calcula o módulo do momento dunha forza en casos prácticos sinxelos 
(CMCCT). 

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

 Resolve supostos nos que aparezan forzas de rozamento en planos 

horizontais ou inclinados, aplicando as leis de Newton (CMCCT, CAA). 

 Relaciona o movemento de varios corpos unidos mediante cordas tensas e 

poleas coas forzas que actúan sobre cada corpo (CMCCT, CAA, CCL) 

 

Recoñecer as forzas elásticas en situación cotiás e describir os seus 
efectos. 

 Determina a constante elástica dun resorte aplicando a lei de Hooke 

(CMCCT). 

 

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

 Explica o movemento de dous corpos en casos prácticos como colisións e 

sistemas de propulsión mediante o principio de conservación do momento 
lineal (CCL, CMCCT, CSIEE). 

 

Determinar e aplicar a lei de gravitación universal á estimación do peso 
dos corpos e á interacción entre corpos celestes, tendo en conta o seu 
carácter vectorial. 

 Expresa a forza da atracción gravitatoria entre dous corpos calquera, 

coñecidas as variables das que depende, establecendo como inciden os 
cambios nestas sobre aquela (CMCCT, CCL). 

 Compara o valor da atracción gravitatoria da Terra sobre un corpo na súa 

superficie coa acción de corpos afastados sobre o mesmo corpo (CMCCT, 

CAA). 
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Coñecer a lei de Coulomb e caracterizar a interacción entre dúas cargas 
eléctricas puntuais. 

 Acha a forza neta que un conxunto de cargas exerce sobre unha carga 

problema utilizando a lei de Coulomb (CMCCT). 

 

Valorar as diferenzas e as semellanzas entre a interacción eléctrica e a 
gravitatoria. 

 Compara a lei de Newton da gravitación universal e a de Coulomb, e 

establece diferenzas e semellanzas entre elas (CMCCT, CCL). 

 Determina as forzas electrostática e gravitatoria entre dúas partículas de 

carga e masa coñecidas e compara os valores obtidos, extrapolando 
conclusións ao caso dos electróns e o núcleo dun átomo (CMCCT, CSIEE 

 

Establecer a lei de conservación da enerxía mecánica e aplicala á 
resolución de casos prácticos. 

 

 Aplica o principio de conservación da enerxía para resolver problemas 

mecánicos, determinando valores de velocidade e posición, así como de 

enerxía cinética e potencial (CMCCT). 

 

Recoñecer sistemas conservativos como aqueles para os que é posible 
asociar unha enerxía potencial e representar a relación entre traballo e 
enerxía 

 Relaciona o traballo que realiza unha forza sobre un corpo coa variación da 
súa enerxía cinética, e determina algunha das magnitudes implicadas 

(CMCCT, CSIEE). 

 
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Os procedementos de avaliación que se levarán a cabo na terceira 
avaliación serán : 
- Entrega puntual de exercicios. 

- Observación do traballo e participación nas clases virtuais.  
- Supervisión sistemática do traballo realizado polo alumnado. 
- Valoracións por escrito do traballo. 
- Observación do esforzo e traballo realizado nas actividades 

establecidas para entregar. 

- Valoración da capacidade do alumnado para traballar por si mesmo 
- Exames realizados a través da Aula Virtual/Webex  

Instrumentos: 

Os instrumentos de avaliación utilizados na terceira avaliación son: 
- Documento no que consten as actividades propostas realizadas e 

os exercicios dos exames que se fagan neste período. 

- Para a supervisión do traballo, enviar foto dos exercicios realizados 
polo alumnado. 

- Para a valoración por escrito do traballo, se poderán facer probas 

escritas das que mandará unha foto ao rematar de facelas, exames 
vías Webex, probas mediante aplicacións interactivas, formularios 
de tarefas relacionadas cos contidos traballados,...  

- Traballos de investigación e procura de información guiados polo 
profesor. 

 

Avaliación de 1ª ou 2ª avaliacións pendentes 

Para o alumnado que non superase a primeira e /ou segunda 
avaliación, proporánselle actividades de repaso e reforzo desa 
materia. 
Ademais o alumnado deberá realizar unha proba extraordinaria de 

recuperación da avaliación ou avaliacións correspondentes de 
maneira presencial cando sexa posible. Se a situación sanitaria non 
permite a realización da proba de maneira presencial, o alumnado 

será convocado de maneira telemática. 
 A cualificación das avaliacións será:  
                          10 % os boletín de actividades entregados 

                          90%   proba extraordinaria de recuperación . 
 

Cualificación 

final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final  de curso: 
A ponderación será a seguinte: 40% (nota da 1ª avaliación) + 40% (nota 

da 2ª avaliación) + 20% (nota da 3ª avaliación), sempre e cando o 
resultado sexa maior que a nota media da 1ª e 2ª avaliación. 
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Proba 

extraordinaria 
de setembro 

Os alumnos que non aproben a materia na convocatoria ordinaria, 

terán outra oportunidade na convocatoria extraordinaria. Farase unha 
proba escrita, que englobe os contidos desenvolvidos no centro ata o 
inicio do estado de alarma. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

     Non se modifican 
 

Criterios de cualificación: 
Non se modifican.  

Considerarase recuperada a materia se a cualificación da proba 
final ou a media aritmética das dúas probas parciais é igual ou 
superior ao 5  

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Aos alumnos coa materia pendente entregáronselles boletíns e 
actividades de reforzo que recollan os contidos mínimos abordados 
no curso anterior. De igual modo se lles ofreceu a posibilidade de 

aclarar dúbidas sobre os contidos ou os criterios de avaliación. 
Os alumnos deberán realizar unha proba escrita por cada unha das 
partes nas que se repartiu a materia.  

A primeira proba xa a teñen todos feita cando se inicia o estado de 
alarma.  
Para a 2º proba, debido a que a situación sanitaria non permite a 

realización da proba de maneira presencial, o alumnado será 
convocado de maneira telemática. Na 2ª proba, de ser o caso, 
farase a recuperación da 1ª proba. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ción, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliac ión)  

Actividades  

Actividades de recuperación para os alumnos que teñen 1ª e/ou 2ª 
avaliación suspensas. 

Actividades de ampliación para todo o alumnado, de contidos 
desenvolvidos no centro e indispensables para a posible 
continuidade da materia nos cursos posteriores.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten posibilidade de conexión. 

Explicacións de contidos teóricos e prácticos a través de WebEx. 
Resumo das explicacións teóricas e procedementos para a 
resolución de exercicios a través da aplicación Edmodo/ Google 

Drive. 
Entregas das actividades desenvolvidas nas clases virtuais resoltas. 
Probas escritas, a través da aplicación WebEx. 

Materiais e recursos 

- Material didáctico de elaboración propia, coleccións de exercicios 

e fichas. 
- Vídeos de elaboración propia e/ou publicados en internet 
relacionados co traballado. 
- Aplicacións de acceso gratuíto na rede. 

- Formularios google . 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado nas sesións on-line a través de WebEx e 
Aula Virtual/Edmodo (xa se utilizaba antes do estado de alarma).  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B4.5. Comprender o papel que xoga o rozamento na vida cotiá. ▪ FQB4.5.1. Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa influencia no 
movemento dos seres vivos e os vehículos. 

▪ B4.6. Considerar a forza gravitatoria como a responsable do peso dos 

corpos, dos movementos orbitais e dos niveis de agrupación no 
Universo, e analizar os factores dos que depende. 

▪ FQB4.6.1. Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que existe entre  
dous corpos coas súas masas e a distancia que os separa. 

▪ FQB4.6.2. Distingue entre masa e peso calculando o valor da aceleración da 
gravidade a partir da relación entre esas dúas magnitudes. 

▪ FQB4.6.3. Recoñece que a forza de gravidade mantén os planetas xirando 
arredor do Sol, e á Lúa arredor do noso planeta, e xustifica o motivo polo que 
esta atracción non leva á colisión dos dous corpos. 

▪ B4.7. Identificar os niveis de agrupación entre corpos celestes, desde 

os cúmulos de galaxias aos sistemas planetarios, e analizar a orde de 
magnitude das distancias implicadas. 

▪ FQB4.7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co tempo que 

tarda en chegar á Terra desde obxectos celestes afastados e coa distancia á 
que se atopan eses obxectos, interpretando os valores obtidos. 

▪ B4.8. Recoñecer os fenómenos da natureza asociados á forza 
gravitatoria. 

▪ FQB4.8.1. Realiza un informe, empregando as tecnoloxías da información e 

da comunicación, a partir de observacións ou da procura guiada de 
información sobre a forza gravitatoria e os fenómenos asociados a ela. 

▪ B5.1. Recoñecer que a enerxía é a capacidade de producir 
transformacións ou cambios. 

▪ FQB5.1.1. Argumenta que a enerxía pode transferirse, almacenarse ou 
disiparse, pero non crearse nin destruírse, utilizando exemplos. 

▪ FQB5.1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude e exprésaa na 
unidade correspondente do Sistema Internacional. 

 

▪ B5.2. Identificar os tipos de enerxía postos de manifesto en fenómenos 
cotiáns e en experiencias sinxelas realizadas no laboratorio. 

▪ FQB5.2.1. Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de producir 

cambios, e identifica os tipos de enerxía que se poñen de manifesto en 
situacións cotiás, explicando as transformacións dunhas formas noutras. 
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▪ B5.3. Relacionar os conceptos de enerxía, calor e temperatura en 

termos da teoría cinético-molecular, e describir os mecanismos polos 
que se transfire a enerxía térmica en situacións cotiás. 

▪ FQB5.3.1. Explica o concepto de temperatura en termos do modelo cinético-
molecular, e diferencia entre temperatura, enerxía e calor. 

▪ FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta de temperatura e 
relaciona as escalas celsius e kelvin. 

▪ FQB5.3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía 
recoñecéndoos en situacións cotiás e fenómenos atmosféricos, e xustifica a 
selección de materiais para edificios e no deseño de sistemas de quecemento. 

▪ B5.4. Interpretar os efectos da enerxía térmica sobre os corpos en 
situacións cotiás e en experiencias de laboratorio. 

▪ FQB5.4.1. Explica o fenómeno da dilatación a partir dalgunha das súas 
aplicacións como os termómetros de líquido, xuntas de dilatación en 
estruturas, etc. 

▪ FQB5.4.2. Explica a escala celsius establecendo os puntos fixos dun 
termómetro baseado na dilatación dun líquido volátil. 

 ▪ FQB5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns e experiencias nos 
que se poña de manifesto o equilibrio térmico asociándoo coa igualación de 
temperaturas. 

▪ B5.5. Valorar o papel da enerxía nas nosas vidas, identificar as fontes, 

comparar o seu impacto ambiental e recoñecer a importancia do aforro 
enerxético para un desenvolvemento sustentable. 

▪ FQB5.5.1. Recoñece, describe e compara as fontes renovables e non 

renovables de enerxía, analizando con sentido crítico o seu impacto 
ambiental. 

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Os procedementos de avaliación que se levarán a cabo na terceira 
avaliación serán : 
- Observación do traballo e participación nas clases virtuais.  

- Supervisión sistemática do traballo realizado polo alumnado. 
- Valoracións por escrito do traballo. 
- Observación do esforzo e traballo realizado nas actividades 

establecidas para entregar. 

- Valoración da capacidade do alumnado para traballar por si mesmo . 

 

Instrumentos: 
Os instrumentos de avaliación utilizados na terceira avaliación son: 

- Para a supervisión do traballo, enviar foto dos exercicios realizados 
polo alumnado. 

- Para a valoración por escrito do traballo, se poderán facer probas 

escritas das que mandará unha foto ao rematar de facelas, exames 
vías Webex, probas mediante aplicacións interactivas, formularios 
de tarefas relacionadas cos contidos traballados,... 

-  Traballos de investigación e procura de información guiados polo 
profesor. 

Avaliación de 1ª ou 2ª avaliacións pendentes 
Para o alumnado que non superase a primeira e /ou segunda 

avaliación, proporánselle actividades de repaso e reforzo desa materia. 
Ademais o alumnado deberá realizar unha proba extraordinaria de 
recuperación da avaliación ou avaliacións correspondentes de maneira 

presencial cando sexa posible. Se a situación sanitaria non permite a 
realización da proba de maneira presencial, o alumnado será 
convocado de maneira telemática. 
 A cualificación das avaliacións será:  

                          10 % os boletín de actividades entregados 
                          90%   proba extraordinaria de recuperación . 
 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final na avaliación ordinaria é a media ponderada das 
3 avaliacións,   40% a primeira avaliación 
                           40 % a segunda avaliación  

                            20 % a terceira avaliación. 
Tendo en conta o establecido nas Instrucións do 27 de abril de 2020, 
a avaliación das tarefas realizadas na terceira avaliación so poderán 

ter valor positivo para o alumnado, polo que no caso que a terceira 
avaliación non beneficie ao alumnado, a cualificación final será: 
                            50% a primeira avaliación 

                            50% a segunda avaliación 
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Proba 
extraordinaria 

de setembro 

No caso de non superar o curso na avaliación ordinaria, o alumnado 
poderá facer unha proba extraordinaria nas datas que as 

autoridades educativas establezan. 

Na proba extraordinaria o alumnado deberá examinarse de toda a 
materia impartida de modo presencial durante o curso (ata o 12 de 
marzo)  

A proba puntuarase de 0 a 10 puntos .Supérase o curso se a 
puntuación é igual ou maior a 5 puntos. Nesta proba non se ten en 
conta a cualificación de aula.  

 

Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

     Non se modifican 
 

Criterios de cualificación: 
Non se modifican.  

Considerarase recuperada a materia se a cualificación da proba 
final ou a media aritmética das dúas probas parciais é igual ou 
superior ao 5  

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Aos alumnos coa materia pendente entregáronselles boletíns e 
actividades de reforzo que recollan os contidos mínimos abordados 

no curso anterior. De igual modo se lles ofreceu a posibilidade de 
aclarar dúbidas sobre os contidos ou os criterios de avaliación. 
Os alumnos deberán realizar unha proba escrita por cada unha das 

partes nas que se repartiu a materia.  
A primeira proba xa a teñen todos feita cando se inicia o estado de 
alarma.  
Para a 2º proba, debido a que a situación sanitaria non permite a 

realización da proba de maneira presencial, o alumnado será 
convocado de maneira telemática. Na 2ª proba, de ser o caso, 
farase a recuperación da 1ª proba. 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO:IES FERNANDO BLANCO 
CURSO:2º ESO 

MATERIA:FÍSICA E QUÍMICA 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ción, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliac ión)  

Actividades  

Actividades de reforzo, repaso e recuperación para os alumnos 
que teñen 1ª e/ou 2ª avaliación suspensas. 

Actividades de ampliación para todo o alumnado, de contidos 
desenvolvidos no centro e indispensables para a posible 
continuidade da materia nos cursos posteriores.  

Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten posibilidade de conexión. 

Explicacións de contidos teóricos e prácticos a través de WebEx. 
Resumo das explicacións teóricas e procedementos para a resolución 
de exercicios a través da aplicación Edmodo/ Google Drive. 

Entregas das actividades desenvolvidas nas clases virtuais resoltas. 
Probas escritas, a través da aplicación WebEx. 

Materiais e recursos 

- Material didáctico de elaboración propia, coleccións de exercicios 
e fichas. 

- Vídeos de elaboración propia e/ou publicados en internet 
relacionados co traballado. 

- Aplicacións de acceso gratuíto na rede. 
- Formularios google . 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado nas sesións on-line a través de WebEx e 
Edmodo/correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 FERNANDO BLANCO 

CURSO: 3º ESO 
MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA 
DEPARTAMENTO: FÍSICA E QUÍMICA 
DATA: 11 de Maio de 2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 7 CENTRO:IES FERNANDO BLANCO 
CURSO:3º ESO 

MATERIA:FÍSICA E QUÍMICA 
 

 

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 

2. Avaliación e cualificación. 
 

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

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

▪ . 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. 

▪ Defende razoadamente a influencia que o desenvolvemento da industria 
química tivo no progreso da sociedade, a partir de fontes científicas de 
distinta procedencia. 

 

▪  Coñecer os tipos de cargas eléctricas, o seu papel na constitución da 
materia e as características das forzas que se manifestan entre elas. 

▪ Explica a relación entre as cargas eléctricas e a constitución da materia, e 
asocia a carga eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto de electróns.  

▪ . Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entre dous corpos 
coa súa carga e a distancia que os separa, e establece analoxías e diferenzas 
entre as forzas gravitatoria e eléctrica. 

▪  Interpretar fenómenos eléctricos mediante o modelo de carga 
eléctrica e valorar a importancia da electricidade na vida cotiá. 

▪ Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se poñan de manifesto 
fenómenos relacionados coa electricidade estática. 

▪ Xustificar cualitativamente fenómenos magnéticos e valorar a 
contribución do magnetismo no desenvolvemento tecnolóxico. 

▪ . Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán como fonte natural 

do magnetismo, e describe a súa acción sobre distintos tipos de substancias 
magnéticas. 

▪ . Identificar e comparar as fontes de enerxía empregadas na vida diaria 
nun contexto global que implique aspectos económicos e ambientais.  

▪ Compara as principais fontes de enerxía de consumo humano a partir da 
distribución xeográfica dos seus recursos e os efectos ambientais. 

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

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 7 CENTRO:IES FERNANDO BLANCO 

CURSO:3º ESO 

MATERIA:FÍSICA E QUÍMICA 
 

 

 

▪ Valorar a importancia de realizar un consumo responsable das fontes 
enerxéticas. 

▪ Interpreta datos comparativos sobre a evolución do consumo de enerxía 

mundial, e propón medidas que poidan contribuír ao aforro individual e 
colectivo. 

▪ Explicar o fenómeno físico da corrente eléctrica e interpretar o 
significado das magnitudes de intensidade de corrente, diferenza de 
potencial e resistencia, así como as relacións entre elas. 

▪  Explica a corrente eléctrica como cargas en movemento a través dun 
condutor. 

▪ Comprende o significado das magnitudes eléctricas de intensidade de 
corrente, diferenza de potencial e resistencia, e relaciónaas entre si 
empregando a lei de Ohm. 

▪  Distingue entre condutores e illantes, e recoñece os principais materiais 
usados como tales.  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Os procedementos de avaliación que se levarán a cabo na terceira 
avaliación serán : 
- Observación do traballo e participación nas clases virtuais.  

- Supervisión sistemática do traballo realizado polo alumnado. 
- Valoracións por escrito do traballo. 
- Observación do esforzo e traballo realizado nas actividades 

establecidas para entregar. 

- Valoración da capacidade do alumnado para traballar por si mesmo . 

 

Instrumentos: 
Os instrumentos de avaliación utilizados na terceira avaliación son: 

- Para a supervisión do traballo, enviar foto dos exercicios realizados 
polo alumnado. 

- Para a valoración por escrito do traballo, se poderán facer probas 

escritas das que mandará unha foto ao rematar de facelas, exames 
vías Webex, probas mediante aplicacións interactivas, formularios 
de tarefas relacionadas cos contidos traballados,... 

-  Traballos de investigación e procura de información guiados polo 
profesor. 

Avaliación de 1ª ou 2ª avaliacións pendentes 
Para o alumnado que non superase a primeira e /ou segunda 

avaliación, proporánselle actividades de repaso e reforzo desa materia. 
Ademais o alumnado deberá realizar unha proba extraordinaria de 
recuperación da avaliación ou avaliacións correspondentes de maneira 

presencial cando sexa posible. Se a situación sanitaria non permite a 
realización da proba de maneira presencial, o alumnado será 
convocado de maneira telemática. 
 A cualificación das avaliacións será:  

                          10 % os boletín de actividades entregados 
                          90%   proba extraordinaria de recuperación . 
 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final na avaliación ordinaria é a media ponderada das 
3 avaliacións,   40% a primeira avaliación 
                           40 % a segunda avaliación  

                            20 % a terceira avaliación. 
Tendo en conta o establecido nas Instrucións do 27 de abril de 2020, 
a avaliación das tarefas realizadas na terceira avaliación so poderán 

ter valor positivo para o alumnado, polo que no caso que a terceira 
avaliación non beneficie ao alumnado, a cualificación final será: 
                            50% a primeira avaliación 

                            50% a segunda avaliación 
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Proba 
extraordinaria 

de setembro 

No caso de non superar o curso na avaliación ordinaria, o alumnado 
poderá facer unha proba extraordinaria nas datas que as 

autoridades educativas establezan. 

Na proba extraordinaria o alumnado deberá examinarse de toda a 
materia impartida de modo presencial durante o curso (ata o 12 de 
marzo)  

A proba puntuarase de 0 a 10 puntos .Supérase o curso se a 
puntuación é igual ou maior a 5 puntos. Nesta proba non se ten en 
conta a cualificación de aula.  

 

Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

     Non se modifican 
 

Criterios de cualificación: 
Non se modifican.  

Considerarase recuperada a materia se a cualificación da proba 
final ou a media aritmética das dúas probas parciais é igual ou 
superior ao 5  

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Aos alumnos coa materia pendente entregáronselles boletíns e 
actividades de reforzo que recollan os contidos mínimos abordados 

no curso anterior. De igual modo se lles ofreceu a posibilidade de 
aclarar dúbidas sobre os contidos ou os criterios de avaliación. 
Os alumnos deberán realizar unha proba escrita por cada unha das 

partes nas que se repartiu a materia.  
A primeira proba xa a teñen todos feita cando se inicia o estado de 
alarma.  
Para a 2º proba, debido a que a situación sanitaria non permite a 

realización da proba de maneira presencial, o alumnado será 
convocado de maneira telemática. Na 2ª proba, de ser o caso, 
farase a recuperación da 1ª proba. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ción, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliac ión)  

Actividades  

Actividades de reforzo, repaso e recuperación para os alumnos 
que teñen 1ª e/ou 2ª avaliación suspensas. 

Actividades de ampliación para todo o alumnado, de contidos 
desenvolvidos no centro e indispensables para a posible 
continuidade da materia nos cursos posteriores.  

Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten posibilidade de conexión. 

Explicacións de contidos teóricos e prácticos a través de WebEx. 
Resumo das explicacións teóricas e procedementos para a resolución 
de exercicios a través da aplicación Edmodo/ Google Drive. 

Entregas das actividades desenvolvidas nas clases virtuais resoltas. 
Probas escritas, a través da aplicación WebEx. 

Materiais e recursos 

- Material didáctico de elaboración propia, coleccións de 
exercicios e fichas. 

- Vídeos de elaboración propia e/ou publicados en internet 
relacionados co traballado. 

- Aplicacións de acceso gratuíto na rede. 
- Formularios google . 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado nas sesións on-line a través de WebEx e 
Edmodo/correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

▪ Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios na velocidade 
dos corpos e representalas vectorialmente. 

▪ Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos que hai cambios na 
velocidade dun corpo. 

▪ Representa vectorialmente o peso, a forza normal, a forza de rozamento e a 
forza centrípeta en casos de movementos rectilíneos e circulares. 

▪ Utilizar o principio fundamental da dinámica na resolución de 
problemas nos que interveñen varias forzas. 

▪ Identifica e representa as forzas que actúan sobre un corpo en movemento 
nun plano tanto horizontal como inclinado, calculando a forza resultante e a 
aceleración. 

▪ Aplicar as leis de Newton para a interpretación de fenómenos cotiáns. ▪ . Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de Newton. 

▪ . Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia do enunciado da 
segunda lei. 

▪ Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en situacións de 
interacción entre obxectos. 

▪ . Valorar a relevancia histórica e científica que a lei da gravitación 
universal supuxo para a unificación das mecánicas terrestre e celeste, 
e interpretar a súa expresión matemática. 

▪ Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción gravitatoria só se poñen de 
manifesto para obxectos moi masivos, comparando os resultados obtidos de 

aplicar a lei da gravitación universal ao cálculo de forzas entre distintos pares 
de obxectos. 

▪ Obtén a expresión da aceleración da gravidade a partir da lei da gravitación 
universal relacionando as expresións matemáticas do peso dun corpo e a 
forza de atracción gravitatoria. 

 

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

▪ Razoa o motivo polo que as forzas gravitatorias producen nalgúns casos 
movementos de caída libre e noutros casos movementos orbitais. 
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▪ Identificar as aplicacións prácticas dos satélites artificiais e a 
problemática xurdida polo lixo espacial que xeran. 

▪ Describe as aplicacións dos satélites artificiais en telecomunicacións, 

predición meteorolóxica, posicionamento global, astronomía e cartografía, 
así como os riscos derivados do lixo espacial que xeran. 

▪ Recoñecer que o efecto dunha forza non só depende da súa 
intensidade, senón tamén da superficie sobre a que actúa. 

▪ Interpreta fenómenos e aplicacións prácticas nas que se pon de manifesto a 
relación entre a superficie de aplicación dunha forza e o efecto resultante. 

▪ Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto regular en distintas 
situacións nas que varía a superficie en que se apoia; compara os resultados 
e extrae conclusións. 

▪ Analizar as transformacións entre enerxía cinética e enerxía potencial, 

aplicando o principio de conservación da enerxía mecánica cando se 
despreza a forza de rozamento, e o principio xeral de conservación da 
enerxía cando existe disipación desta por mor do rozamento.  

▪ Resolve problemas de transformacións entre enerxía cinética e potencial 
gravitatoria, aplicando o principio de conservación da enerxía mecánica. 

▪ Determina a enerxía disipada en forma de calor en situacións onde diminúe 

a enerxía mecánica. 

▪ Recoñecer que a calor e o traballo son dúas formas de transferencia de 
enerxía, e identificar as situacións en que se producen. 

▪ Identifica a calor e o traballo como formas de intercambio de enerxía, 
distinguindo as acepcións coloquiais destes termos do seu significado 
científico. 

▪ Recoñece en que condicións un sistema intercambia enerxía en forma de 
calor ou en forma de traballo. 

▪ Relacionar os conceptos de traballo e potencia na resolución de 

problemas, expresando os resultados en unidades do Sistema 
Internacional ou noutras de uso común. 

▪ Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, incluíndo situacións en 

que a forza forma un ángulo distinto de cero co desprazamento, e expresar o 
resultado nas unidades do Sistema Internacional ou noutras de uso común, 
como a caloría, o kWh e o CV. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Os procedementos de avaliación que se levarán a cabo na terceira 
avaliación serán : 
- Observación do traballo e participación nas clases virtuais.  

- Supervisión sistemática do traballo realizado polo alumnado. 
- Valoracións por escrito do traballo. 
- Observación do esforzo e traballo realizado nas actividades 

establecidas para entregar. 

- Valoración da capacidade do alumnado para traballar por si mesmo . 

 

Instrumentos: 
Os instrumentos de avaliación utilizados na terceira avaliación son: 

- Para a supervisión do traballo, enviar foto dos exercicios realizados 
polo alumnado. 

- Para a valoración por escrito do traballo, se poderán facer probas 

escritas das que mandará unha foto ao rematar de facelas, exames 
vías Webex, probas mediante aplicacións interactivas, formularios 
de tarefas relacionadas cos contidos traballados,... 

-  Traballos de investigación e procura de información guiados polo 
profesor. 

Avaliación de 1ª ou 2ª avaliacións pendentes 
Para o alumnado que non superase a primeira e /ou segunda 

avaliación, proporánselle actividades de repaso e reforzo desa materia. 
Ademais o alumnado deberá realizar unha proba extraordinaria de 
recuperación da avaliación ou avaliacións correspondentes de maneira 

presencial cando sexa posible. Se a situación sanitaria non permite a 
realización da proba de maneira presencial, o alumnado será 
convocado de maneira telemática. 
 A cualificación das avaliacións será:  

                          10 % os boletín de actividades entregados 
                          90%   proba extraordinaria de recuperación . 
 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final na avaliación ordinaria é a media ponderada das 
3 avaliacións,   40% a primeira avaliación 
                           40 % a segunda avaliación  

                            20 % a terceira avaliación. 
Tendo en conta o establecido nas Instrucións do 27 de abril de 2020, 
a avaliación das tarefas realizadas na terceira avaliación so poderán 

ter valor positivo para o alumnado, polo que no caso que a terceira 
avaliación non beneficie ao alumnado, a cualificación final será: 
                            50% a primeira avaliación 

                            50% a segunda avaliación 
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Proba 
extraordinaria 

de setembro 

No caso de non superar o curso na avaliación ordinaria, o alumnado 
poderá facer unha proba extraordinaria nas datas que as 

autoridades educativas establezan. 

Na proba extraordinaria o alumnado deberá examinarse de toda a 
materia impartida de modo presencial durante o curso (ata o 12 de 
marzo)  

A proba puntuarase de 0 a 10 puntos .Supérase o curso se a 
puntuación é igual ou maior a 5 puntos. Nesta proba non se ten en 
conta a cualificación de aula.  

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

     Non procede 
 

Criterios de cualificación: 
Non procede 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ción, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliac ión)  

Actividades  

Actividades de reforzo, repaso e recuperación para os alumnos 
que teñen 1ª e/ou 2ª avaliación suspensas. 

Actividades de ampliación para todo o alumnado, de contidos 
desenvolvidos no centro e indispensables para a posible 
continuidade da materia nos cursos posteriores.  

Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten posibilidade de conexión. 

Explicacións de contidos teóricos e prácticos a través de WebEx. 
Resumo das explicacións teóricas e procedementos para a resolución 
de exercicios a través da aplicación Edmodo/ Google Drive. 

Entregas das actividades desenvolvidas nas clases virtuais resoltas. 
Probas escritas, a través da aplicación WebEx. 

Materiais e recursos 

- Material didáctico de elaboración propia, coleccións de 
exercicios e fichas. 

- Vídeos de elaboración propia e/ou publicados en internet 
relacionados co traballado. 

- Aplicacións de acceso gratuíto na rede. 
- Formularios google . 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado nas sesións on-line a través de WebEx e 
Edmodo/correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Relacionar o pH dunha disolución co seu grao de acidez ou basicidade.  Obtén de forma aproximada o pH dunha disolución, utilizando 
indicadores ácido-base ou papel indicador. 

 Clasifica as disolucións en ácidas, básicas ou neutras, en función do 
seu pH. 

Determinar a concentración dunha disolución mediante unha valoración 
ácido-base. 

 Leva a cabo unha valoración ácido-base, identificando o punto final da 
mesma e relacionándoo co punto de equivalencia. 

 Utiliza os datos obtidos na valoración ácido-base para obter a 
concentración dunha disolución. 

Identificar as características dun fluido non-newtoniano  Obtén no laboratorio un fluido non-newtoniano.  

 Relaciona a viscosidade do fluido non-newtoniano coa presión 
exercida sobre el. 

Determinar a constante dun resorte  Constrúe a montaxe dun resorte para o estudo da elasticidade do 
mesmo.  

 Aplica a Lei de Hooke para a determinación experimental da constante 
de elasticidade dun resorte. 

Relacionar as características dun movemento harmónico simple para 
obter o valor de g. 

 Constrúe un péndulo e mide as magnitudes básicas do M.H.S.  

 Determina o valor de g a partir das magnitudes medidas no M.H.S. 
 

A idea desta materia de libre configuración de centro, era deseñar e realizar prácticas no laboratorio de Física e Química. A 

programación adáptase á situación actual, tras decretarse o estado de alarma, priorizando as prácticas cuxas montaxes experimentais 

se poden realizar na casa ou a través de simulacións sinxelas. 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Entrega do guión de cada unha das prácticas realizadas, tal e como 
viñan facendo antes do estado de alarma. 

Instrumentos: 
Documento no que conste o desenvolvemento das prácticas realizadas. 

Cualificación 

final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A ponderación será a seguinte: 40% (nota da 1ª avaliación) + 40% (nota da 2ª 
avaliación) + 20% (nota da 3ª avaliación), sempre e cando o resultado sexa 
maior que a nota media da 1ª e 2ª avaliación. 

Proba 

extraordinaria 
de setembro 

Os alumnos que non aproben a materia na convocatoria ordinaria, terán 
outra oportunidade na convocatoria extraordinaria. Farase unha proba 

escrita, que englobe os contidos desenvolvidos no centro ata o inicio do 
estado de alarma. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non procede. 

 

Criterios de cualificación: 
Non procede. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ción, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliac ión)  

Actividades  
Prácticas a realizar, a través de simulacións virtuais ou con materiais que 
poidan ter os alumnos na casa. 

Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Facilitarase ao alumnado o guión detallado das prácticas a realizar a través 
da Aula Virtual do IES. 
 

Materiais e recursos Guión das prácticas a realizar. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado a través do correo electrónico e Aula 
Virtual (xa se utilizaba antes do estado de alarma).  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

• B5.1. Formular e interpretar as leis da óptica xeométrica. • FSB5.1.1. Explica procesos cotiáns a través das leis da óptica xeométrica. 

▪ • B5.2. Valorar os diagramas de raios luminosos e as ecuacións 

asociadas como medio que permite predicir as características das 
imaxes formadas en sistemas ópticos. 

▪ • FSB5.2.2. Obtén o tamaño, a posición e a natureza da imaxe dun obxecto 

producida por un espello plano e unha lente delgada, realizando o trazado de 
raios e aplicando as ecuacións correspondentes. 

• B5.3. Coñecer o funcionamento óptico do ollo humano e os seus 

defectos, e comprender o efecto das lentes na corrección deses 

efectos. 

• FSB5.3.1. Xustifica os principais defectos ópticos do ollo humano (miopía, 

hipermetropía, presbicia e astigmatismo), empregando para iso un diagrama 

de raios. 

• B5.4. Aplicar as leis das lentes delgadas e espellos planos ao estudo dos 

instrumentos ópticos. 

• FSB5.4.1. Establece o tipo e disposición dos elementos empregados nos 

principais instrumentos ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio e 

cámara fotográfica, realizando o correspondente trazado de raios. 

• B6.1. Valorar a motivación que levou a Michelson e Morley a realizar o seu 

experimento e discutir as implicacións que del se derivaron. 

• FSB6.1.1. Explica o papel do éter no desenvolvemento da teoría especial da 

relatividade. 

• FSB6.1.2. Reproduce esquematicamente o experimento de Michelson-

Morley, así como os cálculos asociados sobre a velocidade da luz, e analiza as 

consecuencias que se derivaron. 

• B6.2. Aplicar as transformacións de Lorentz ao cálculo da dilatación 

temporal e á contracción espacial que sofre un sistema cando se 

despraza a velocidades próximas ás da luz respecto a outro dado. 

• FSB6.2.1. Calcula a dilatación do tempo que experimenta un observador 

cando se despraza a velocidades próximas ás da luz con respecto a un sistema 

de referencia dado, aplicando as transformacións de Lorentz. 

• FSB6.2.2. Determina a contracción que experimenta un obxecto cando se 

atopa nun sistema que se despraza a velocidades próximas ás da luz con 
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respecto a un sistema de referencia dado, aplicando as transformacións de 

Lorentz. 

• B6.3. Coñecer e explicar os postulados e os aparentes paradoxos da 

física relativista. 

• FSB6.3.1. Discute os postulados e os aparentes paradoxos asociados á teoría 

especial da relatividade e a súa evidencia experimental. 

• B6.4. Establecer a equivalencia entre masa e enerxía, e as súas 

consecuencias na enerxía nuclear. 

• FSB6.4.1. Expresa a relación entre a masa en repouso dun corpo e a súa 

velocidade coa enerxía deste a partir da masa relativista. 

• B6.5. Analizar as fronteiras da física a finais do século XIX e principios 

do século XX, e pór de manifesto a incapacidade da física clásica para 

explicar determinados procesos. 

• FSB6.5.1.Explica as limitacións da física clásica ao enfrontarse a determinados 

feitos físicos, como a radiación do corpo negro, o efecto fotoeléctrico ou os 

espectros atómicos. 

• B6.6. Coñecer a hipótese de Planck e relacionar a enerxía dun fotón coa 

súa frecuencia e a súa lonxitude de onda. 

• FSB6.6.1. Relaciona a lonxitude de onda e a frecuencia da radiación absorbida 

ou emitida por un átomo coa enerxía dos niveis atómicos involucrados. 

• B6.7. Valorar a hipótese de Planck no marco do efecto fotoeléctrico. • FSB6.7.1. Compara a predición clásica do efecto fotoeléctrico coa explicación 

cuántica postulada por Einstein, e realiza cálculos relacionados co trabal lo de 

extracción e a enerxía cinética dos fotoelectróns. 

• B6.8. Aplicar a cuantización da enerxía ao estudo dos espectros 

atómicos e inferir a necesidade do modelo atómico de Bohr. 

• FSB6.8.1. Interpreta espectros sinxelos, relacionándoos coa composición da 

materia. 

• B6.9. Presentar a dualidade onda-corpúsculo como un dos grandes 

paradoxos da física cuántica. 

• FSB6.9.1. Determina as lonxitudes de onda asociadas a partículas en 

movemento a diferentes escalas, extraendo conclusións acerca dos efectos 

cuánticos a escalas macroscópicas. 

• B6.10. Recoñecer o carácter probabilístico da mecánica cuántica en 

contraposición co carácter determinista da mecánica clásica. 

• FSB6.10.1. Formula de xeito sinxelo o principio de incerteza de Heisenberg e 

aplícao a casos concretos, como os orbitais atómicos. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 9 CENTRO:IES FERNANDO BLANCO - CEE 

CURSO: 2º BACHARELATO 

MATERIA: FÍSICA 
 

 

 

• B6.11. Describir as características fundamentais da radiación láser, os 

principais tipos de láseres, o seu funcionamento básico e as súas 

principais aplicacións. 

• FSB6.11.1. Describe as principais características da radiación láser en 

comparación coa radiación térmica. 

• FSB6.11.2. Asocia o láser coa natureza cuántica da materia e da luz, xustifica 

o seu funcionamento de xeito sinxelo e recoñece o seu papel na sociedade 

actual. 

• B.6.12. Distinguir os tipos de radiacións e o seu efecto sobre os seres 

vivos. 

• FSB6.12.1. Describe os principais tipos de radioactividade incidindo nos seus 

efectos sobre o ser humano, así como as súas aplicacións médicas. 

• B.6.13. Establecer a relación da composición nuclear e a masa nuclear 

cos procesos nucleares de desintegración. 

• FSB6.13.1. Obtén a actividade dunha mostra radioactiva aplicando a lei de 

desintegración e valora a utilidade dos datos obtidos para a datación de 

restos arqueolóxicos. 

• FSB6.13.2. Realiza cálculos sinxelos relacionados coas magnitudes que 

interveñen nas desintegracións radioactivas. 

• B.6.14. Valorar as aplicacións da enerxía nuclear na produción de 

enerxía eléctrica, radioterapia, datación en arqueoloxía e a fabricación 

de armas nucleares. 

• FSB6.14.1. Explica a secuencia de procesos dunha reacción en cadea, e extrae 

conclusións acerca da enerxía liberada. 

• FSB6.14.2. Describe as aplicacións máis frecuentes da enerxía nuclear: 

produción de enerxía eléctrica, datación en arqueoloxía, radiacións ionizantes 

en medicina e fabricación de armas. 

• B.6.15. Xustificar as vantaxes, as desvantaxes e as limitacións da fisión 

e a fusión nuclear. 

• FSB6.15.1. Analiza as vantaxes e os inconvenientes da fisión e a fusión 

nuclear, e xustifica a conveniencia do seu uso. 

▪ B6.17. Recoñecer a necesidade de atopar un formalismo único que 
permita describir todos os procesos da natureza. 

▪ B6.17.1. Establece unha comparación cuantitativa entre as catro interaccións 
fundamentais da natureza en función das enerxías involucradas. 

▪ B6.18. Coñecer as teorías máis relevantes sobre a unificación das 
interaccións fundamentais da natureza.  

▪ FSB6.18.1. Compara as principais características das catro interaccións 
fundamentais da natureza a partir dos procesos nos que estas se manifestan. 
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▪ FSB6.18.2. Xustifica a necesidade da existencia de novas partículas 
elementais no marco da unificación das interaccións. 

▪ B6.19. Utilizar o vocabulario básico da física de partículas e coñecer as 
partículas elementais que constitúen a materia.  

▪ FSB6.19.1. Describe a estrutura atómica e nuclear a partir da súa composición 

en quarks e electróns, empregando o vocabulario específico da física de 
quarks.  

▪ FSB6.19.2. Caracteriza algunhas partículas fundamentais de especial 
interese, como os neutrinos e o bosón de Higgs, a partir dos procesos en que 
se presentan. 

▪ B6.20. Describir a composición do universo ao longo da súa historia en 
termos das partículas que o constitúen e establecer unha cronoloxía 
deste a partir do Big Bang. 

▪ FSB6.20.1. Relaciona as propiedades da materia e da antimateria coa teoría 
do Big Bang.  

 ▪ FSB6.20.2. Explica a teoría do Big Bang e discute as evidencias experimentais 
en que se apoia, como son a radiación de fondo e o efecto Doppler relativista. 

▪ FSB6.20.3. Presenta unha cronoloxía do universo en función da temperatura 
e das partículas que o formaban en cada período, discutindo a asimetría entre 
materia e antimateria. 

▪ B6.21. Analizar os interrogantes aos que se enfrontan os/as físicos/as 
hoxe en día. 

▪ FSB6.21.1. Realiza e defende un estudo sobre as fronteiras da física do século 
XXI. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Os procedementos de avaliación que se levarán a cabo na terceira 
avaliación serán : 
- Observación do traballo e participación nas clases virtuais. 

- Supervisión sistemática do traballo realizado polo alumnado. 
- Valoracións por escrito do traballo. 
- Observación do esforzo e traballo realizado nas actividades 

establecidas para entregar. 

- Valoración da capacidade do alumnado para traballar por si mesmo . 

 

Instrumentos: 
Os instrumentos de avaliación utilizados na terceira avaliación son: 

- Para a supervisión do traballo, enviar foto dos exercicios realizados 
polo alumnado. 

- Para a valoración por escrito do traballo, se poderán facer probas 

escritas das que mandará unha foto ao rematar de facelas, exames 
vías Webex, probas mediante aplicacións interactivas, formularios 
de tarefas relacionadas cos contidos traballados,... 

-  Traballos de investigación e procura de información guiados polo 
profesor. 

Avaliación de 1ª ou 2ª avaliacións pendentes 
Para o alumnado que non superase a primeira e /ou segunda 

avaliación, proporánselle actividades de repaso e reforzo desa materia. 
Ademais o alumnado deberá realizar unha proba extraordinaria de 
recuperación da avaliación ou avaliacións correspondentes de maneira 

presencial cando sexa posible. Se a situación sanitaria non permite a 
realización da proba de maneira presencial, o alumnado será 
convocado de maneira telemática. 
 A cualificación das avaliacións será:  

                          10 % os boletín de actividades entregados 
                          90%   proba extraordinaria de recuperación . 
 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final na avaliación ordinaria é a media ponderada das 
3 avaliacións,   40% a primeira avaliación 
                           40 % a segunda avaliación  

                            20 % a terceira avaliación. 
Tendo en conta o establecido nas Instrucións do 27 de abril de 2020, 
a avaliación das tarefas realizadas na terceira avaliación so poderán 

ter valor positivo para o alumnado, polo que no caso que a terceira 
avaliación non beneficie ao alumnado, a cualificación final será: 
                            50% a primeira avaliación 

                            50% a segunda avaliación 
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Proba 
extraordinaria 

de setembro 

No caso de non superar o curso na avaliación ordinaria, o alumnado 
poderá facer unha proba extraordinaria nas datas que as 

autoridades educativas establezan. 

Na proba extraordinaria o alumnado deberá examinarse de toda a 
materia impartida de modo presencial durante o curso (ata o 12 de 
marzo)  

A proba puntuarase de 0 a 10 puntos .Supérase o curso se a 
puntuación é igual ou maior a 5 puntos. Nesta proba non se ten en 
conta a cualificación de aula.  

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

     Non procede 
 

Criterios de cualificación: 
Non procede 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ción, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliac ión)  

Actividades  

Actividades de reforzo, repaso e recuperación para os alumnos 
que teñen 1ª e/ou 2ª avaliación suspensas. 

Actividades de ampliación para todo o alumnado dos contidos 
programados para a 3ª avaliación 

Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten posibilidade de conexión. 
Explicacións de contidos teóricos e prácticos a través de WebEx. 

Resumo das explicacións teóricas e procedementos para a resolución 
de exercicios a través da aplicación Edmodo/ Google Drive. 
Entregas das actividades desenvolvidas nas clases virtuais resoltas. 

Probas escritas, a través da aplicación WebEx. 

Materiais e recursos 

- Material didáctico de elaboración propia, coleccións de exercicios 
e fichas. 

- Vídeos de elaboración propia e/ou publicados en internet 

relacionados co traballado. 
- Aplicacións de acceso gratuíto na rede. 
- Formularios google . 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado nas sesións on-line a través de WebEx 
e Edmodo/correo electrónico (xa se utilizaba antes do estado de 

alarma). 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

▪ B4.5. Escribir e axustar reaccións de obtención ou transformación de 
compostos orgánicos en función do grupo funcional presente. 

▪ QUB4.5.1. Desenvolve a secuencia de reaccións necesarias para obter un 

composto orgánico determinado a partir de outro con distinto grupo 
funcional, aplicando a regra de Markovnikov ou de Saytzeff para a formación 
de distintos isómeros. 

▪ B4.6. Valorar a importancia da química orgánica vinculada a outras 
áreas de coñecemento e ao interese social. 

▪ QUB4.6.1. Relaciona os grupos funcionais e as estruturas principais con 
compostos sinxelos de interese biolóxico. 

• B4.7. Determinar as características máis importantes das 

macromoléculas. 

• QUB4.7.1. Recoñece macromoléculas de orixe natural e sintética. 

• B4.8. Representar a fórmula dun polímero a partir dos seus 

monómeros, e viceversa. 

• QUB4.8.1. A partir dun monómero, deseña o polímero correspondente e 

explica o proceso que tivo lugar. 

• B4.9. Describir os mecanismos máis sinxelos de polimerización e as 

propiedades dalgúns dos principais polímeros de interese industrial.  

• QUB4.9.1. Utiliza as reaccións de polimerización para a obtención de 

compostos de interese industrial como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, 

poliamidas e poliésteres, poliuretanos e baquelita. 

• B4.10. Coñecer as propiedades e a obtención dalgúns compostos de 

interese en biomedicina e, en xeral, nas ramas da industria. 

• QUB4.10.1. Identifica substancias e derivados orgánicos que se utilizan como 

principios activos de medicamentos, cosméticos e biomateriais, e valora a 

repercusión na calidade de vida. 

• B4.11. Distinguir as principais aplicacións dos materiais polímeros, 

segundo a súa utilización en distintos ámbitos. 

• QUB4.11.1. Describe as principais aplicacións dos materiais polímeros de alto 

interese tecnolóxico e biolóxico (adhesivos e revestimentos, resinas, tecidos, 

pinturas, próteses, lentes, etc.), en relación coas vantaxes e as desvantaxes 

do seu uso segundo as propiedades que o caracterizan. 
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• B4.12. Valorar a utilización das substancias orgánicas no 

desenvolvemento da sociedade actual e os problemas ambientais que 

se poden derivar. 

• QUB4.12.1. Recoñece as utilidades que os compostos orgánicos teñen en 

sectores como a alimentación, a agricultura, a biomedicina, a enxeñaría de 

materiais e a enerxía, fronte ás posibles desvantaxes que leva consigo o seu 

desenvolvemento. 

• B2.1. Analizar cronoloxicamente os modelos atómicos ata chegar ao 

modelo actual, discutindo as súas limitacións e a necesidade dun novo. 

• QUB2.1.1. Explica as limitacións dos distintos modelos atómicos en relación 

cos feitos experimentais que levan asociados. 

• QUB2.1.2. Calcula o valor enerxético correspondente a unha transición 

electrónica entre dous niveis dados, en relación coa interpretación dos 

espectros atómicos. 

• B2.2. Recoñecer a importancia da teoría mecanocuántica para o 

coñecemento do átomo. 

• QUB2.2.1. 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. 

• B2.3. Explicar os conceptos básicos da mecánica cuántica: dualidade 

onda-corpúsculo e incerteza. 

• QUB2.3.1. Determina lonxitudes de onda asociadas a partículas en 

movemento para xustificar o comportamento ondulatorio dos electróns. 

• QUB2.3.2. Xustifica o carácter probabilístico do estudo de partículas atómicas 

a partir do principio de indeterminación de Heisenberg. 

• B2.4. Describir as características fundamentais das partículas 

subatómicas, diferenciando os tipos. 

• QUB2.4.1. Coñece as partículas subatómicas e os tipos de quarks presentes 

na natureza íntima da materia e na orixe primixenia do Universo, explicando 

as características e a clasificación destes. 

• B2.5. Establecer a configuración electrónica dun átomo en relación coa 

súa posición na táboa periódica. 

• QUB2.5.1. Determina a configuración electrónica dun átomo, coñecida a súa 

posición na táboa periódica e os números cuánticos posibles do electrón 

diferenciador. 
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• B2.6. Identificar os números cuánticos para un electrón segundo no 

orbital en que se atope. 

• QUB2.6.1. Xustifica a reactividade dun elemento a partir da estrutura 

electrónica ou a súa posición na táboa periódica. 

• B2.7. Coñecer a estrutura básica do sistema periódico actual, definir as 

propiedades periódicas estudadas e describir a súa variación ao longo 

dun grupo ou período. 

• QUB2.7.1. Argumenta a variación do raio atómico, potencial de ionización, 

afinidade electrónica e electronegatividade en grupos e períodos, 

comparando as devanditas propiedades para elementos diferentes. 

• B2.8. Utilizar o modelo de enlace correspondente para explicar a 

formación de moléculas, de cristais e de estruturas macroscópicas, e 

deducir as súas propiedades. 

• QUB2.8.1. Xustifica a estabilidade das moléculas ou dos cristais formados 

empregando a regra do octeto ou baseándose nas interaccións dos electróns 

da capa de valencia para a formación dos enlaces. 

• B2.9. Construír ciclos enerxéticos do tipo Born-Haber para calcular a 

enerxía de rede, analizando de forma cualitativa a variación de enerxía 

de rede en diferentes compostos. 

• QUB2.9.1. Aplica o ciclo de Born-Haber para o cálculo da enerxía reticular de 

cristais iónicos. 

• QUB2.9.2. 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. 

• B2.10. Describir as características básicas do enlace covalente 

empregando diagramas de Lewis e utilizar a TEV para a súa descrición 

máis complexa. 

• QUB2.10.1. Determina a polaridade dunha molécula utilizando o modelo ou 

a teoría máis axeitados para explicar a súa xeometría. 

• QUB2.10.2. Representa a xeometría molecular de distintas substancias 

covalentes aplicando a TEV e a TRPECV. 

• B2.11. Empregar a teoría da hibridación para explicar o enlace 

covalente e a xeometría de distintas moléculas. 

• QUB2.11.1. Dálles sentido aos parámetros moleculares en compostos 

covalentes utilizando a teoría de hibridación para compostos inorgánicos e 

orgánicos. 
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• B2.12. Coñecer as propiedades dos metais empregando as diferentes 

teorías estudadas para a formación do enlace metálico. 

• QUB2.12.1. Explica a condutividade eléctrica e térmica mediante o modelo 

do gas electrónico, aplicándoo tamén a substancias semicondutoras e 

supercondutoras. 

• B2.13. Explicar a posible condutividade eléctrica dun metal 

empregando a teoría de bandas. 

• QUB2.13.1. Describe o comportamento dun elemento como illante, condutor 

ou semicondutor eléctrico, utilizando a teoría de bandas. 

• QUB2.13.2. Coñece e explica algunhas aplicacións dos semicondutores e 

supercondutores, e analiza a súa repercusión no avance tecnolóxico da 

sociedade. 

• B2.14. Recoñecer os tipos de forzas intermoleculares e explicar como 

afectan as propiedades de determinados compostos en casos 

concretos. 

• QUB2.14.1. Xustifica a influencia das forzas intermoleculares para explicar 

como varían as propiedades específicas de diversas substancias en función 

das devanditas interaccións. 

• B2.15. Diferenciar as forzas intramoleculares das intermoleculares en 

compostos iónicos ou covalentes. 

• QUB2.15.1. Compara a enerxía dos enlaces intramoleculares en relación coa 

enerxía correspondente ás forzas intermoleculares, xustificando o 

comportamento fisicoquímico das moléculas. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Os procedementos de avaliación que se levarán a cabo na terceira 
avaliación serán : 
- Observación do traballo e participación nas clases virtuais. 

- Supervisión sistemática do traballo realizado polo alumnado. 
- Valoracións por escrito do traballo. 
- Observación do esforzo e traballo realizado nas actividades 

establecidas para entregar. 

- Valoración da capacidade do alumnado para traballar por si 
mesmo. 

Instrumentos: 
Os instrumentos de avaliación utilizados na terceira avaliación son: 

- Para a supervisión do traballo, enviar foto dos exercicios realizados 
polo alumnado. 

- Para a valoración por escrito do traballo, se poderán facer probas 

escritas das que mandará unha foto ao rematar de facelas, exames 
vías Webex, probas mediante aplicacións interactivas, formularios 
de tarefas relacionadas cos contidos traballados,... 

-  Traballos de investigación e procura de información guiados polo 
profesor. 

Avaliación de 1ª ou 2ª avaliacións pendentes 
Para o alumnado que non superase a primeira e /ou segunda 

avaliación, proporánselle actividades de repaso e reforzo desa 
materia. 
Ademais o alumnado deberá realizar unha proba extraordinaria de 

recuperación da avaliación ou avaliacións correspondentes de 
maneira presencial cando sexa posible. Se a situación sanitaria non 
permite a realización da proba de maneira presencial, o alumnado 
será convocado de maneira telemática. 

 A cualificación das avaliacións será:  
                          10 % os boletín de actividades entregados 
                          90%   proba extraordinaria de recuperación . 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final na avaliación ordinaria é a media ponderada das 
3 avaliacións,   40% a primeira avaliación 
                           40 % a segunda avaliación  

                            20 % a terceira avaliación. 
Tendo en conta o establecido nas Instrucións do 27 de abril de 2020, 
a avaliación das tarefas realizadas na terceira avaliación so poderán 

ter valor positivo para o alumnado, polo que no caso que a terceira 
avaliación non beneficie ao alumnado, a cualificación final será: 
                            50% a primeira avaliación 

                            50% a segunda avaliación 
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Proba 
extraordinaria 

de setembro 

No caso de non superar o curso na avaliación ordinaria, o alumnado 
poderá facer unha proba extraordinaria nas datas que as 

autoridades educativas establezan. 

Na proba extraordinaria o alumnado deberá examinarse de toda a 
materia impartida de modo presencial durante o curso (ata o 12 de 
marzo)  

A proba puntuarase de 0 a 10 puntos .Supérase o curso se a 
puntuación é igual ou maior a 5 puntos. Nesta proba non se ten en 
conta a cualificación de aula.  

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

     Non procede 
 

Criterios de cualificación: 
Non procede 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ción, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliac ión)  

Actividades  

Actividades de reforzo, repaso e recuperación para os alumnos 
que teñen 1ª e/ou 2ª avaliación suspensas. 

Actividades de ampliación para todo o alumnado dos contidos 
programados para a 3ª avaliación 

Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten posibilidade de conexión. 
Explicacións de contidos teóricos e prácticos a través de WebEx. 

Resumo das explicacións teóricas e procedementos para a resolución 
de exercicios a través da aplicación Edmodo/ Google Drive. 
Entregas das actividades desenvolvidas nas clases virtuais resoltas. 

Probas escritas, a través da aplicación WebEx. 

Materiais e recursos 

- Material didáctico de elaboración propia, coleccións de exercicios 
e fichas. 

- Vídeos de elaboración propia e/ou publicados en internet 

relacionados co traballado. 
- Aplicacións de acceso gratuíto na rede. 
- Formularios google . 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado nas sesións on-line a través de WebEx e 
Edmodo/correo electrónico (xa se utilizaba antes do estado de 

alarma). 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


