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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ B1.3. Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes.  Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando o material e os instrumentos
apropiados, e expresa os resultados correctamente no Sistema Internacional de Unidades.

▪ B1.5. Extraer de forma guiada a información sobre temas científcos de carácter divulgatvo
que aparece en publicacións e medios de comunicación. 

 Selecciona e comprende de forma guiada información relevante nun texto de divulgación cientí-
fca, e transmite as conclusións obtdas utlizando a linguaxe oral e escrita con propiedade.

▪ B1.5. Extraer de forma guiada a información sobre temas científcos de carácter divulgatvo
que aparece en publicacións e medios de comunicación. 

Identfca as principais característcas ligadas á fabilidade e á obxectvidade do fuxo de infor-
mación existente en internet e outros medios dixitais.

▪ B4.6. Considerar a forza gravitatoria como a responsable do peso dos corpos, dos movemen-
tos orbitais e dos niveis de agrupación no Universo, e analizar os factores dos que depende. 

 Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que existe entre dous corpos coas súas masas e a distan-
cia que os separa. 

▪ B4.6. Considerar a forza gravitatoria como a responsable do peso dos corpos, dos movemen-
tos orbitais e dos niveis de agrupación no Universo, e analizar os factores dos que depende. 

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

▪ B4.6. Considerar a forza gravitatoria como a responsable do peso dos corpos, dos movemen-
tos orbitais e dos niveis de agrupación no Universo, e analizar os factores dos que depende. 

Recoñece que a forza de gravidade mantén os planetas xirando arredor do Sol, e á Lúa arredor
do noso planeta, e xustfca o motvo polo que esta atracción non leva á colisión dos dous cor-

pos. 

B4.7.dentfcar os niveis de agrupación entre corpos celestes, desde os cúmulos de galaxias aos
sistemas planetarios, e analizar a orde de magnitude das distancias implicadas.

Relaciona cuanttatvamente a velocidade da luz co tempo que tarda en chegar á Terra desde ob-
xectos celestes afastados e coa distancia á que se atopan eses obxectos, interpretando os valores

obtdos.

B4.8.Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co tempo que tarda en chegar á Terra desde obxec-
tos celestes afastados e coa distancia á que se atopan eses obxectos, interpretando os valores obtidos

Realiza un informe, empregando as tecnoloxías da información e da comunicación, a partir de observa-
cións 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.  Argumenta que a enerxía pode transferirse, almacenarse ou disiparse, pero non crearse nin destruírse, uti-
lizando exemplos.

▪ B5.1. Recoñecer que a enerxía é a capacidade de producir transformacións ou cambios. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude e exprésaa na unidade correspondente do Sistema In-
ternacional.

▪ B5.2. Identificar os tipos de enerxía postos de manifesto en fenómenos cotiáns e en experiencias sinxelas . Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de producir cambios, e identifica os tipos de enerxía que
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realizadas no laboratorio. se poñen de manifesto en situacións cotiás, explicando as transformacións dunhas formas noutras.

▪ B5.3. Relacionar os conceptos de enerxía, calor e temperatura en termos da teoría cinétco-
molecular, e describir os mecanismos polos que se transfre a enerxía térmica en situacións

cotás.

Recoñece a existencia dunha escala absoluta de temperatura e relaciona as escalas celsius e kel-
vin.

▪ 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.

Recoñece, describe e compara as fontes renovables e non renovables de enerxía, analizando con sentido
crítico o seu impacto ambiental.

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

 Distingue entre propiedades xerais e propiedades características da materia, e utiliza estas últimas para a
caracterización de substancias

B2.1. Recoñecer as propiedades xerais e as característcas específcas da materia, e relaciona-
las coa súa natureza e as súas aplicacións.

Describe a determinación experimental do volume e da masa dun sólido, realiza as medidas cor-
respondentes e calcula a súa densidade.

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

Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos estados de agregación dependendo das con-
dicións de presión e temperatura en que se ache.

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

Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos.

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

 Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á interpretación de fenómenos cotiáns.

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

Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha substancia os seus puntos de fusión e ebulición, e
identifícaa utilizando as táboas de datos necesarias.

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

 

 Xustifica o comportamento dos gases en situacións cotiás, en relación co modelo cinético-molecular.

 Interpreta gráficas, táboas de resultados e experiencias que relacionan a presión, o volume e a temperatu-
ra dun gas, utilizando o modelo cinético-molecular e as leis dos gases.

▪ B2.4. Identificar sistemas materiais como substancias puras ou mesturas, e valorar a importancia e as apli-
cacións de mesturas de especial interese. 

 Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en substancias puras e mesturas, e especifica neste
último caso se se trata de mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou coloides.
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Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de mesturas homoxéneas de especial interese.

▪ B2.5. Propor métodos de separación dos compoñentes dunha mestura e aplicalos no laboratorio. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as propiedades características das substancias que
as compoñen, describe o material de laboratorio adecuado e leva a cabo o proceso. 

▪ B3.1. Distinguir entre cambios físicos e químicos mediante a realización de experiencias sinxelas que po-
ñan de manifesto se se forman ou non novas substancias. 

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

Describe o procedemento de realización de experimentos sinxelos nos que se poña de manifesto a forma-
ción de novas substancias e recoñece que se trata de cambios químicos.

▪ B3.2. Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas substancias noutras.  Identifica os reactivos e os produtos de reaccións químicas sinxelas interpretando a representación esque-
mática dunha reacción química. 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctca respectva

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 11 CENTRO:
CURSO:

MATERIA



2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos  e instrumentos:
Os procedementos e instrumentos que se empregarán na avaliación da aprendizaxe 
dos alumnos e cos que se pretende obter información acerca do grado de 
consecución dos obxectivos propostos son os que seguen: 
1- Observarase sistematicamente o alumno: 
- Nas distintas situacións de traballo na aula, no laboratorio, en casa 
- Asistencia diaria 
- Intervencións en clase ( respostas a cuestións propostas, pregunta dúbidas, saídas 
ó encerado para resolver algún exercicio....) 
- Realización das tarefas propostas para a aula e para a casa. Poucas veces se 
mandaran tarefas, únicamente rematar o feito na clase e repasar lóxicamente ó 
explicado cada día.
2- Realizaranse probas escritas específicas:
Probas escritas relativas aos contidos que se consideren oportunos segundo a 
dinámica do grupo. Realizarase unha proba escrita por avaliación
Levarase a cabo, paralelamente a actividade diaria da aula, un proceso de 
recuperación , que consistirá en: 
• Entrega de exercicios, traballos, actividades ou prácticas non realizadas.
• Corrección ou repetición de probas e actividades mal elaboradas 
• Probas escritas de recuperación en cada avaliación: Farase unha proba escrita de 
recuperación por cada avaliación de tal maneira que os alumnos teñan o suficiente 
tempo para preparala convenientemente; sempre que sexa posible, despois da data 
de avaliación. A esta proba deberán presentarse os alumnos que suspenderan os 
exames ordinarios. Pode ocorrer que a proba de recuperación na 3ª avaliación se 
faga directamente na proba final de Xuño, por falta de tempo.
Para aqueles alumnos que, aínda aplicando os procedementos anteriores, teñan 
algunha avaliación suspensa haberá unha proba final en Xuño na que poderán 
examinarse das avaliacións suspensas (coa condición de que alomenos teñan 
superada unha das tres avaliacións)
Os alumnos que non superen a materia en Xuño terán unha proba extraordinaria de 
toda a materia en Setembro.

ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN ACTUAL DE CONFINAMIENTO E SUSPENSIÓN 
DAS ACTIVIDADES PRESENCIÁIS:
Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación,
repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que
resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado. Estas actividades 
consistirán,  fundamentalmente, en exercicios e traballos propostos polo profesor 
correspondente. Estes exercicios terán uns prazos de entrega con certa flexibilidade
e adaptaranse para axudar en todo o posible a que o  alumnado poida realizalos. 
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias
imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proporánselle
actividades de recuperación que lles axuden a adquirilas e superar a materia e, 
se o profesor o estima conveniente

Cualifcación fnal Cualificación de cada avaliación
As probas escritas puntuarán como mínimo un 90%
O traballo, asistencia, comportamento, participación, interese,... puntuarán como 
máximo un 10%
Os alumnos suspensos deberán presentarse á proba de recuperación. Neste suposto
a cualificación das probas escritas acharase facendo a media entre o exame ou 
exames ordinarios e a proba de recuperación, é dicir:

Cualificación probas escritas=0,5·( exame ordinario) + 0,5·(Proba de recuperación)

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 7 DE 11 CENTRO:
CURSO:

MATERIA



Se o alumno, na proba de recuperación, acada unha cualificación igual ou superior a 
cinco considérase que ten as probas escritas aprobadas ainda que a media, 
calculada polo procedemento arriba descrito, sexa inferior a cinco.
Cualificación final
Para aprobar é necesario ter aprobadas as tres avaliacións.
Aqueles alumnos que teñan suspensa algunha avaliación disporán dunha proba final 
na que se examinarán da avaliación ou avaliacións suspensas ( para poder 
presentarse a esta proba final alomenos deben ter superada unha das tres 
avaliacións). Nesta proba final deben obter unha cualificación igual ou superior a 
cinco en cada avaliación da que se examinen para aprobar o curso. Unha vez 
realizada a proba final, calcularemos a nova media de cada avaliación. Supoñamos 
un alumno que se presentou á proba final coa segunda avaliación:
Nova cualificación da 2ª avaliación= 0,5(nota media 2ªavaliación) + 0,5(nota da 
2ºavaliación na proba final)

A cualificación final de Xuño será a media das tres avaliacións:

Cualificación final= (cualificación 1ª + cualificación 2ª + cualificación 3ª)/3

Como xa dixemos antes, para aprobar o curso, deben ser superadas as tres 
avaliacións.
No caso de que un alumno teña aprobadas as tres avaliacións e no cálculo da nota 
final de un resultado inferior a cinco poñeráselle unha cualificación de cinco.
Os alumnos que non superen a materia en Xuño terán unha proba extraordinaria de 
toda a materia en Setembro. A cualificación desta convocatoria será a obtida nesta 
proba extraordinaria.
NOTA: Calquera alumno que sexa collido copiando nunha proba escrita será 
cualificado con un CERO nesa proba.

ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN ACTUAL DE CONFINAMIENTO E SUSPENSIÓN 
DAS ACTIVIDADES PRESENCIÁIS :
A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020
considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso,  Realizarase sobre as
aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como as
actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das
aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre
sempre e cando se beneficie ao alumnado.

A  cualificación final do curso será a media das dúas primeiras avaliacións,. A 
esta media poderá sumarse  ata un máximo de dous puntos en función do traballo 
desenvolvido polo alumno durante o terceiro trimestre. En ningún caso as 
actividades non presenciáis poderán minorizar a cualificación do alumno.
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ALUMNOS DE AGRUPAMENTO 

As actividades de avaliación e recuperación dos alumnos de agrupamento serán un 
pouco máis sinxelas, adapatadas ás características e intereses, pero respetando os
contidos do curso, en situación preconfinamento

Alumnos de 2 eso AE  na situación excepcional de confinamento

Durante este período  os contidos de recuperacion e de ampliación adaptáronse
a un nivel común a todo o alumnado , polo que as actividades de recuperación son
as mesmas para todos .

Deste xeito os  alumnos de AE  non se ven perxudicados  e poderán facer  as 
mesmas tarefas que os demáis alumnos, 

Proba
extraordinaria de

setembro 

A proba de setembro é única e idéntca para tódolos alummos ( grupos con 
ou sin reforzo) , adaptándose ás partcuaridades dos grupos .
E sólo se referirá a  contidos desenvolvidos durante o período presencial. 

Avaliación de
materia

pendentes

En 2 eso non hai avaliación de materias pendentes en fsica e química.

 

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

Actvidades ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

1.A profesora elabora unha unidade didáctca con contdos de ampliación 
relacionados con peso, masa, forza de gravidade, aceleración da gravidade , e  
algún problema sinxelo  resolto  como exempro. Esta unidade se lles envía por 
correo electrónico ós correos dos alumnos ou dos pais e familias .Tamén a 
través do grupo de wasap dos alumnos.

2. O alumno realiza unha tarefa sinxela relatvas ós contdos de esa unidade  ,  
que se valora tanto en contdos como en presentación.
A profesoara corrixe o traballo e indica a cada alumno en que debe mellorala e
pode presentalo de novo. 

3-A comunicación cos alumnos é a través da ttora , pola aula virtual a través 
de mensaxes ou por correo electrónico .
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4. Estas actvidades se utlizarán como valoración en positvo para a nota 
fnal.

5. A temporalización para a realización desta tarefa foi de ó menos dúas 
semanas.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS PARA RECUPERACIÓN 

1- envíanse por aula virtual, exercicios de recuperación da 1 av, da 2 av e de 
recuperación de pendentes con contdos coñecidos da 1av e e da  2 av,
con prazo mínimo dunha semana para facelos , e  con ampliación das datas 
de entrega.

2-unha vez corrixidas , se enviarán  comentarios sobre as tarefas feitas para 
que rectiquen aqueles conceptos errados e os poidan volver a enviar, para 
consolidar a aprendizaxe dos contdos.

Admítense  formatos en word, pdf ou fotografas dos exercicios feitos na 
libreta.

Valóranse  os contdos das tarefas enviadas correctamente  , o interese do 
alumnos( preguntas e dúbidas que fan á aula virtual e ó correo da profesora) 
e a presentación.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

Profesora e alumnos  comunícanse e resolven dúbidas ,entregan as tarefas 
por correo electrónico. E nalgúns casos tamén por teléfono. Ou grupo de 
wasap dos alumnos .
Posteriormente son matriculados na aula virtual, posto qeu en 2 eso 
utlizamos libro de texto .a partr de ahí entregan as tarefas por aula virtual 
do insttuto.
Os pais, familias e ttores legales dos alumnos comunícanse por correo 
electrónico coa profesora ( que tamén é  ttora ) por correo electrónico ou 
por teléfono.

  
As actvidades de ampliación eran entregadas polo alumnado ó  correo 
electrónico da profesora en formato word, pdf ou fotografas, que eran 
corrixidas e devoltas ó alumno.
O alumno recticaría os erros e podería volver a entregar o traballo por 
segunda vez.

 O tempo para a entrega de tarefas é moi fexible mínimo unha semana, e   
ampliables sempre que sexa  posible.
Tamén se propociona ordenador a un alumno que tña problemas co que xa 
dispoñia.
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Para a nota inal, farase a media das dúas avaliacións e os traballos 
entregados de ampliación serán tdos en conta en positvo para favorecer ó 
alumno .

Os alumnos con algunha avaliación non superada, farán as actvidades de 
recuperación correspondentes , para poder superar esas avaliacións.

Materiais e recursos

Os materiais e recursos empregados son o libro de texto, os apuntes,  os 
recursos colgados na aula virtual ou enviados por correo electrónico ou a 
través do grupo de wasap , e consultas a internet.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado. 

Como ttora de 2 eso A, tven comunicacinn en primeiro a través de algúns 
alumnos que colaboraron coa profesora, enviando a través do grupo de 
wassap, toda a información necesaria.

A través dos correos electrónicos dos alumnos, dos correos electrónicos dos
pais e familias, ou ttores legales.

 A través do telefóno das familias, ou cos pais e cos alumnos , se foi 
necersario

As unidades e información enviábase a 2 eso A e 2 eso B.

A través da aula virtual, donde foron matriculados os alumnos..

A través do ttor de 2 eso B  , que enviaba información requerida ós seus 
alumnos

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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