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

▪ B1.2. Valorar a investiación cientfca e o seu impacto na industria e no desenvolvemento da 
sociedade.

 Relaciona a investiación cientfca coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotá. 

B1.6. Desenvolver pequenos traballos de investiación en que se poña en práctca a aplica-
ción do método cientfco e a utlización das TIC.

Realiza pequenos traballos de investiación sobre aliún tema obxecto de estudo aplicando o 
método cientfco, e utlizando as TIC para a procura e a selección de información e presenta-
ción de conclusións. 

B1.6. Desenvolver pequenos traballos de investiación en que se poña en práctca a aplica-
ción do método cientfco e a utlización das TIC.

.Partcipa, valora, xestona e respecta o traballo individual e en equipo.

B2.5. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos en substancias
de uso frecuente e coñecido.

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

B2.5.Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos en substancias de
uso frecuente e coñecido.

Presenta, utlizando as TIC, as propiedades e aplicacións daliún elemento ou composto químico
de especial interese a partr dunha procura iuiada de información biblioiráfca e dixital.

▪ B2.6. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC. . Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios seguindo as normas IUPAC.

▪ B1.3. Aplicar os procedementos cientfcos para determinar mainitudes e expresar os resulta-
dos co erro correspondente.

Establece relacións entre mainitudes e unidades, utlizando preferentemente o Sistema Inter-
nacional de Unidades e a notación cientfca para expresar os resultados correctamente. 

B1.5. Interpretar a información sobre temas cientfcos de carácter divuliatvo que aparece en
publicacións e medios

Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun texto de divuliación cientfca,
e transmite as conclusións obtdas utlizando a liniuaxe oral e escrita con propiedade.

▪ B2.4. Describir como se unen os átomos para formar estruturas máis complexas e explicar as
propiedades das airupacións resultantes.

Explica como aliúns átomos tenden a airuparse para formar moléculas interpretando este fei-
to en substancias de uso frecuente, e calcula as súas masas moleculares.

▪ B2.5. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos en substancias
de uso frecuente e coñecido.

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

▪ B2.5. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos en substancias Presenta, utlizando as TIC, as propiedades e aplicacións daliún elemento ou composto químico
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de uso frecuente e coñecido. de especial interese a partr dunha procura iuiada de información biblioiráfca e dixital.

▪ B3.1. Describir a nivel molecular o proceso polo que os reactivos se transforman en produtos, en termos
da teoría de colisións. 

 Representa e interpreta unha reacción química a partr da teoría atómico-molecular e a te-
oría de colisións.

▪ B3.2. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer reactivos e produtos a través de experiencias
sinxelas no laboratorio ou de simulacións dixitais.

▪ FQB3.2.1. Recoñece os reactivos e os produtos a partir da representación de reaccións químicas sinxe-
las, e comproba experimentalmente que se cumpre a lei de conservación da masa.

▪ B3.2. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer reactivos e produtos a través de experiencias
sinxelas no laboratorio ou de simulacións dixitais.

▪ FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a verificación da lei de conservación da
masa en reaccións químicas sinxelas.

▪ B3.3. Comprobar mediante experiencias sinxelas de laboratorio a infuencia de determinados
factores na velocidade das reaccións químicas.

Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que permita comprobar o efecto da con-
centración dos reactvos na velocidade de formación dos produtos dunha reacción química, e

xustfca este efecto en termos da teoría de colisións. 

▪ B3.4. Valorar a importancia da industria química na sociedade e a súa infuencia no ambiente. ▪ FQB3.4.1. Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos de xofre, os óxidos de nitróxe-
no e os CFC e outros gases de efecto invernadoiro, en relación cos problemas ambientais  de ámbito
global.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctca respectia
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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 que lles axuden a adquirilas e superar a materia e, se o profesor o 
estima conveniente,  pode realizar exames telemáticos ademáis das actividades 
anteriormente mencionadas.

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

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.

Proba
extraordinaria de

setembro 

 A proba extraordinaria de setembro adecuarase exclusivamente aos contidos 
desenvolvidos durante o período presencial. 

Avaliación de
materias

pendentes

Para os alumnos de 3º da ESO que teñen suspensa a materia de Física e Química 
de 2º farase o seguinte: 
O profesor que lles impartiu a materia en 2º poñerase en contacto con eles e dividirá 
a materia en tres bloques (un para cada avaliación). Se por acordo entre o profesor e
os alumnos deciden dividir a materia en dous bloques poderase facer. Ó comezo da 
primeira avaliación proporcionará ós alumnos de 3º coa Física e Química pendente 
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de 2º unha serie de exercicios, orientativos, correspondentes ó primeiro bloque. 
Realizará un exame que versará sobre este bloque. 
Procederá a seguir o mesmo método durante a 2ª avaliación co 2º bloque e durante a
3ª co 3ºbloque.
Se o alumno pendente supera os tres bloques, considerarase aprobada a materia. A 
nota final será a media dos tres bloques. De non ser así, fará un exame final en Maio 
das partes non superadas.

ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN ACTUAL DE CONFINAMIENTO E SUSPENSIÓN 
DAS ACTIVIDADES PRESENCIÁIS :

O programa de reforzo para recuperación de alumnos pendentes de cursos 
anteriores poido cumprirse nas dúas primeiras aialiacións. Para a terceira 
aialiación utlizaranse actiidades non presenciáis. 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 que lles axuden a adquirilas e superar a materia e, se o profesor o 
estima conveniente,  pode realizar exames telemáticos ademáis das actividades 
anteriormente mencionadas.
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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 complementarios 
relacionados con disolucións, aleacións e  algún problema sinxelo  resolto  
como exempro. Esta unidade se lles eniía pola aula iirtual

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

3-A comunicación cos alumnos é a traiés da ttora , pola aula iirtual a traiés 
de mensaxes ou por correo electrónico .

4. Estas actiidades se utlizarán como valoración en positvo para a nota 
fnal.

5. A temporalización para a realización desta tarefa foi de ó menos dúas 
semanas, cun máximo de dúas páxinas para realizar.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS PARA RECUPERACIÓN 

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

2-unha iez corrixidas , se eniiarán  comentarios sobre as tarefas feitas para 
que rectiquen aqueles conceptos errados e os poidan iolier a eniiar, para 
consolidar a aprendizaxe dos contdos.

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

Se ialoran os contdos, o interese do alumnos( preguntas e dúbidas que fan á
aula iirtual e ó correo da profesora)

RECUPERACIÓN DE PENDENTES de 2 eso 

Eniíase unha tarefa a realizar polo alumno sobre contdos ( problemas, 
gráicas, factores de coniersión, etc, )relatios ós contdos de 2 eso, moi 
similar ó realizado xa polo alumno meses anteriores, dos que non acadara 
resultados positios no seu momento .
Esta tarefa colgada na aula iirtual, da que a alumna é aiisada por mensaxes , 
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ten un tempo suiciente para facela de uns sete ou oito días, AMPLIABLE 
SEMPRE QUE OS PRAZOS OFICIAIS O PERMITAN.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

A metodoloxía é principalmente a traiés da aula iirtual,  para colgar recursos e
tarefas, e para corrixilas
ENVÍANSE  comentarios  para ialorar esas tarefas, coa posibilidade para o 
alunmno de refacer  aqueles contdos ou aspectos susceptbles de ser  
mellorables. O alumno pode iolier a entregala tarefa, unha iez corrixida 
adecuadamente.

A comunicación de 3 eso A realizouse tamén a traiés da ttora do grupo, 

O tempo para a entrega de tarefas é moi fexible mínimo unha semana, e 
ampliables sempre que sexa  posible.

Materiais e recursos

Os materiais  son os apuntes que teñen os alumnos , os recursos colgados en 
aula iirtual,  posto que non hai libro de texto , as consultas a traiés de 
internet , consultas á profesora a traiés da aula iirtual  ou correo 
electrónico .

Os alumnos empregaron móiil, ordenadador , libreta e fotografas da libreta
que colgan na aula iirtual.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

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

A comunicación cos 3 eso A, foi con axuda da ttora do grupo, que tamén 
eniiou información a 3 eso B.

A traiés da aula iirtual coa mensaxería e coas actiidades.

A traiés de correos electrónicos a algúns alumnos que se comunciaron 
conmigo.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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