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

B2.1. Recoñecer a necesidade de usar modelos para interpretar a estrutura da materia
utilizando aplicacións virtuais interactivas.

Compara os modelos atómicos propostos ao longo da historia para interpretar a natureza
íntima da materia, interpretando as evidencias que fixeron necesaria a evolución

destes.

B2.1. Recoñecer a necesidade de usar modelos para interpretar a estrutura da materia
utilizando aplicacións virtuais interactivas.

Utiliza as TIC ou aplicacións interactivas para visualizar a representación da estrutura da
materia nos diferentes modelos atómicos.

B2.2. Relacionar as propiedades dun elemento coa súa posición na táboa periódica e a súa
configuración electrónica.

Establece a configuración electrónica dos elementos representativos a partir do seu número
atómico para deducir a súa posición na táboa periódica, os seus electróns de valencia

e o seu comportamento químico.

B2.2. Relacionar as propiedades dun elemento coa súa posición na táboa periódica e a súa
configuración electrónica.

 Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases nobres, e xustifica esta clasificación
en función da súa configuración electrónica.

B2.3. Agrupar por familias os elementos representativos e os elementos de transición
segundo as recomendacións da IUPAC.

Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, e sitúaos na táboa periódica.

B2.4. Interpretar os tipos de enlace químico a partir da configuración electrónica dos
elementos implicados e a súa posición na táboa periódica.

 Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir a estrutura e a fórmula dos
compostos iónicos e covalentes. 

B2.4. Interpretar os tipos de enlace químico a partir da configuración electrónica dos
elementos implicados e a súa posición na táboa periódica.

 Interpreta a información que ofrecen os subíndices da fórmula dun composto segundo se
trate de moléculas ou redes cristalinas.

B2.9. Identificar e representar hidrocarburos sinxelos mediante distintas fórmulas,
relacionalas con modelos moleculares físicos ou xerados por computador, e coñecer

algunhas aplicacións de especial interese.

 Identifica e representa hidrocarburos sinxelos mediante a súa fórmula molecular,
semidesenvolvida e desenvolvida.
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B3.4. Recoñecer a cantidade de substancia como magnitude fundamental e o mol como a
súa unidade no Sistema Internacional de Unidades. 

Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia, a masa atómica ou molecular e a
constante do número de Avogadro.
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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
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
Cursando 4º da ESO aparecen alumnos que suspenderon a materia de Física e 
Química en 3º. Habitualmente, non escollen esta mesma materia en 4º xa que non 
lles foi moi ben con ela en 3º, e, por ese motivo, non son alumnos do profesor que 
imparte clases en Física e Química de 4º. Así, non é doado facer un seguimento 
diario dos progresos destes alumnos. Para que poidan recuperar a asignatura de 3º o
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Departamento deseñou o seguinte plan:
O xefe de departamento dividirá a materia en tres bloques (un para cada avaliación). 
Ó comezo da primeira avaliación proporcionará ós alumnos de 4º coa Física e 
Química pendente de 3º 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 asignatura.
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 avaliacións. Para a terceira 
avaliación utlizaranse actvidades 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

Videoclases
exercicios
corrección de exercicios

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade):

Explícase a materia coa axuda de videoclases en formato mp4 realizadas 
coa aplicación MYVIEWBOARD que permite usar unha tablet coma unha 
pizarra dixital. Estas videoclases se proporcionan tamén por escrito como 
uns apuntes realizados polo profesor. Tanto  nas  videoclases como nos 
apuntes resólvense exemplos e problemas.
O profesor propón ós alumnos unha serie de exercicios para resolver. Os 
alumnos envían os exercicios resoltos ó profesor e este os corrixe.
Asimesmo o profesor apóiase no libro de texto ou en recursos en internet 
para facilitar a aprendizaxe.
En 4º de ESO tódolos alumnos foron conectados polo profesor. Ó principio
do confinamento (aproximadamente ata finais de Marzo  a traves de 
whatsapp e desde principios de Maio a través do correo electrónico.
Dos 32 alumnos matriculados soamente dous non mandaron ningún 
exercicio a pesar de recoñecer que  recibían tanto os apuntes como as 
videoclases e os exercicios.

Materiais e recursos

Libro de texto
videoclases 
apuntes do profesor
recursos en internet
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A través de correo electrónico

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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