
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educat i va para o  

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Aut ónoma de  
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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

• Física e a Química. 

• A materia e as súas propiedades. 

• As medidas (medidas indirectas). 

• Cambio de unidades. 

• Os instrumentos de medida. O manexo dos instrumentos de 
medida. 

• Búsqueda, selección e organización de información a partir de 
textos e imaxes para completar actividades e responder  
cuestións. 

• Interpretación de resultados experimentais. 

• Contrastación dunha teoría con datos experimentais. 

• Coñecemento dos procedementos para a determinación das 
magnitudes. 

• Recoñecemento da importancia das ciencias da Física e a 

Química. 

• Observación dos procedementos e da orde no traballo de 
laboratorio respectando a seguridade de todos/as os/as 
presentes. 

• Realización de proxectos de investigación e reflexión sobre os 
procesos seguidos e os resultados obtidos. 

• Explica fenómenos relacionados coa densidade dos elementos 
empregando teorías e modelos científicos. 

• Organiza a información relacionada coa observación e a 
experimentación mediante táboas e gráficos, comunicando dita 
información de forma científica oralmente e por escrito. 

• Relaciona cuestións da vida cotiá coa investigación científica. 

• Realiza distintos cambios de unidades mediante os correspondentes 
procedementos científicos e empregando a unidade axeitada no 
Sistema Internacional de Unidades. 

• Asocia o material e os instrumentos de laboratorio co seu uso 
correcto, respecta as normas de seguridade e sabe enuncialas de 

forma oral e escrita. 

• Comprende e interpreta información de textos de divulgación 
científica, imaxes, gráficos e extrae conclusións adecuadas que aplica 
nos seus traballos e exposicións de clase. 

• Realiza proxectos de investigación científica de forma individual ou 
cooperativa, obtendo información de diversas fontes, seguindo as 
fases  de identificación do obxectivo, planificación e elaboración. 

• Traballa cos seus compañeiros/as de forma cooperativa, e valora e 

respecta as aportacións de todos/as  os/as  integrantes.  Identifica as 

propiedades xerais e específicas da materia. 

• Relaciona as propiedades da materia coas súas aplicacións na vida cotiá. 

• Calcula o volume, a masa e a densidade entre os distintos contextos 

plantexados. 
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• Valoración do método científico para o avance da ciencia. 

• Apreciación do rigor no traballo de laboratorio A materia e as súas 

propiedades. 

• Identificación das propiedades e características da materia. 

• Relación das propiedades dos materiais do noso contorno co uso 
que se fai deles. 

• Os estados físicos da materia. 

• A teoría cinética e os estados da materia. 

• A teoría cinética e os sólidos. 

• A teoría cinética e os líquidos. 

• A teoría cinética e os gases. 

• Lei de Boyle-Mariotte. Temperatura do gas constante. 

• Lei de Gay-Lussac. Volume do gas constante. 

• Lei de Charles. Presión do gas constante. 

• Aplicación dunha técnica. A velocidade das partículas du Como se 
presenta a materia 

• As mesturas. 

• As disolucións. 

• Dispersións coloidais. 

• Emulsións. 

• Establece relación entre os estados de agregación da materia e as 

condicións de presión e temperatura, xustificando a súa influencia no 

volume dos gases. 

• Explica os cambios de estado da materia en función do modelo cinético-

molecular e emprégao para interpretar fenómenos cotiáns. 

• Interpreta as táboas de datos e deduce o estado físico duna sustancia a 

determinada temperatura, coñecendo os puntos de fusión e ebulición.  

• Establece relacións entre as variacións que se producen no 

comportamento dos gases en situacións cotiáns e os cambios en función 

do modelo cinético. 

• Analiza experiencias que relacionan as condicións de presión, volume e 

temperatura dos gases, interpretando os datos, segundo o modelo 

cinético e as leis dos gases, e expoñendo os resultados. Diferencia e 

organiza exemplos de materia do contorno en sustancias puras e 

mesturas e determina se se trata de mesturas homoxéneas, heteroxéneas 

ou coloides. 

• Distingue e identifica o disolvente e o soluto cando analiza a composición 

de mesturas homoxéneas de especial interese. 

• Analiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, realiza 

cálculos e determina a cantidade de compoñentes, expresando os 

resultados nas medidas axeitadas. 

• Propón métodos de separación de mesturas dependendo das 
propiedades características das sustancias das que están compostas. 
Explica o material que se emprega de forma axeitada. Relaciona os 
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• As sustancias 

• Mesturas na vida cotiá. 

• Separación dos compoñentes nunha mestura: procedementos para 

a separación de mesturas heteroxéneas (Criba, separación 
magnética, decantación), e de mesturas homoxéneas (evaporación, 
cristalización, destilación) Cambios físicos e químicos. 

• Observaciónde cambios físicos na materia. 

• Observación de cambios químicos na materia. 

• As reaccións químicas: axuste de reaccións, cálculos 
estequiométricos 

• Reaccións cotiáns. 

• Factores que inflúen na velocidade dunha reacción. 

• Investigación. Cambios na materia. 

• Sublimación do iodo. Oxidación do ferro. Influencia do tamaño 

Concepto de forza. 

• Lei de Hooke. 

• O dinamómetro. 

• Sistemade referencia. Traxectoria. Posición e desprazamento. 

• A velocidade. 

• O movemento rectilíneo uniforma (MRU). 

• O movemento circular uniforme (MCU). 

• A aceleración. 

• O movemento e as forzas. Forzas que tiran o empuxan. A forza de 

rozamento e o movemento. 

cambios que se producen na materia co seu carácter físico ou químico, 

xustificando as súas conclusións. 

• Distingue entre cambios físicos e químicos, describindo experiencias 
sinxela que poñen de manifesto se se forman novas sustancias ou non.  

• Interpreta reaccións químicas sinxelas como cambios dunhas sustancias 

noutras, identificando os reactivos e os produtos. 

• Interpreta, describe e representa unha reacción química, na que os 
reactivos transfórmanse en produtos, a partires da teoría atómico-
molecular e a teoría de colisións. 

• Comproba mediante experiencias sinxelas a influencia da concentración 

na velocidade de reacción, xustificando este efecto en termos da teoría de 
colisións. 

• Explica situacións cotiáns na que a temperatura inflúe significativamente 
na velocidade de reacción. 

• Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da súa procedencia 

natural ou sintética. 

• Identifica e asocia produtos procedentes da industria química coa súa 

contribución á mellora da calidade de vida das persoas. Analiza os efectos 
das forzas na deformación ou na alteración do estado de movemento dun 
corpo en situacións cotiáns, argumentando a súa explicación. 

• Establece a relación entre o alongamento dun resorte e as forzas que 

producen ese alongamento. Describe o material empregado e o 
procedemento seguido para comprobalo de forma experimental. 

• Establece a relación entre unha forza e o efecto que produce de 
deformación ou alteración do estado do movemento dun corpo. 

• Explica a utilidade do dinamómetro para medir a forza elástica. Rexistra os 
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• As máquinas. Máquinas que transforman movementos. Máquinas 

que transforman forzas. 

• Aplicación dunha técnica. Tarballo con animacións en movemento.  

• Investigación. Máquinas que transforman forzas. A polea e as 
forzas. A rampa e as forzas.   

•  As forzas na natureza. Forza gravitatoria.Forza eléctrica. 

• O universo: modelos. 

• A forza da gravidade. Lei de gravitación universal. A forza 
gravitatoria e o peso.   Corpos e agrupacións no universo. 

• As distancias e tamaños no universo. Anos e días no Sistema solar  

•  A enerxía. 

• Formas de presentación da enerxía. Enerxía térmica,  cinética,  
potencial,  eléctrica,  radiante, química, nuclear. 

• Caractrerísticas da enerxía. Intercambio de enerxía entre os corpos. 

• Fontes de enerxía: renovables e non renovables. 

• Aproveitamento da enerxía. 

• Impacto ambiental da enerxía. 

• A enerxía que empregamos. Produción, consumo, aforro e 
desenrolo sostible.    

• A temperatura: magnitude temperatura, enerxía interna. 

• A calor: medida da calor, equilibrio térmico. 

• Calor e dilatación. 

• O termómetro. Escalas termométricas, equivalencias. 

• A calor e os cambios de temperatura. 

• A calor e os cambios de estado. 

• Propagación da calor: condución, convección , radiación.  

 

 

resultados en táboas e expresa o resultado en unidades do SI.  

• Determina a velocidade media dun corpo e interpreta o resultado. 

• Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns empregando o concepto 
de velocidade. Determina a velocidade media e instantánea a partir das 
representación gráficas do espazo e da velocidade en función do tempo.  

• Explica se un movemento é acelerado ou non a partir das representacións 
gráficas do espazo e a velocidade en función do tempo. 

• Explica o funcionamento de máquinas mecánicas simples considerando a 

forza e a distancia ao eixo de xiro e realiza cálculos sinxelos sobre o efecto 
multiplicador da forza producido por estas máquinas. 

• Explica os efectos das forzas de rozamento no movemento dos seres vivos 
e dos vehículos.    

• Relaciona cualitativamente a forza da gravidade que existe entre dous 
corpos coas masas dos mesmos e a distancia que os separa.    

• Diferencia entre masa e peso e calcula o valor da aceleración da gravidade 
partindo da relacion entre ámbalas dúas magnitudes. 

• Analiza a forza gravitacional que mantén a uns astros xirando arredor 
doutros. 

• Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co tempo que tarda en 
chegar á Terra dende obxectos celestes lonxanos. dun corpo e interpreta o 

resultado. 

•  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.  
Razoa que a enerxía se transfire, almacena e ou disipa pero non se pode 
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crear nin destruir. Emprega exemplos. 

• Expresa a enerxía na unidade correspondente do Sistema Internacional. 

• Enlaza o concepto de enerxía coa capacidade de producir cambios. 

• Coñece as fontes de enerxía renovables e non renovables. As describe e 
compara extraendo conclusións sobre as necesidades de ámbalas dúas. 

• Identifica e clasifica os diferentes tipos de enerxía e os identifica en 
diferentes situacións cotiáns e fenómenos atmosféricos.   

•  Explica o concepto de temperatura en termos do modelo cinético-
molecular, e diferencia entre temperatura, enerxía e calor 

• Coñece a diferencia entre temperatura, enerxía e calor. 

• Coñece as escalas termométricas. 

• Enlaza o concepto de enerxía coa capacidade de producir cambios. 

• Explica o fenómeno de dilatación e  a súa aplicación aos termómetros de 
líquido, xuntas de dilatación.. 

• Explica cualitativamente os fenómenos cotián e experiencias onde se 
produce o equilibrio térmico e asóciao á igualación de temperaturas. 
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2.  Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Ata o día 12 de marzo :   
• Observación directa do traballo diario. 
• Análise e valoración de tarefas especialmente 

         creadas para a avaliación.. 
• Valoración cuantitativa do avance individual 
      (cualificacións). 
• Valoración cualitativa do avance individual 

             (anotacións e puntualizacións). 
  A partir do día 12 de marzo :  

• Envío, vía online,  de distintas actividades (de reforzo e de 

ampliación). O alumnado pode enviar de novo as actividades 
resoltas o/a profesor/a para a súa corrección e aclaración de 
dúbidas. 

Cabe destacar que estas actividades online solo puntuarán 

positivamente, pero nunca de forma negativa. 

Instrumentos: 
 Ata o día 12 de marzo: 

• Elemento de diagnóstico: rúbrica do tema. 

• Avaliación de contidos, proba correspondente ao tema. 

• Avaliación por competencias:  proba correspondente ao tema. 

• Proxectos grupais. 
A partir do día 12 de marzo : 

• Propostas de exercicios (de reforzo e de ampliación), vía online, que 
o alumnado pode enviar resoltas ao  profesor/a para a súa 

corrección e aclaración de dúbidas. Cabe destacar que estas 
actividades online solo    puntuarán positivamente, pero nunca de 
forma negativa. 

Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias 
imprescindibles nos dous primeiros trimestres, proporánselle actividades, 
vía online, que lles axuden a adquirilas e a superar a materia ,   estas 
actividades online solo    puntuarán positivamente, pero nunca de forma 

negativa. 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
1.- Para calcular a cualificación final terase en conta :   

• As notas obtidas antes do día 12 de marzo: calcularase a nota media 
entre as notas da primeira e da segunda avaliación, ou das 
respectivas recuperacións, realizadas antes do día 12 de marzo, 
independentemente da nota obtida en cada unha das notas parciais.   

• O traballo online presentado, este traballo online  solo    puntuará  
positivamente, pero nunca de forma negativa.  
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O traballo online puntuarase, en función de como estea realizado,  

se se presenta a totalidade do traballo online proposto, ata unha 
puntuación máxima de 1,5 puntos. 

• A puntuación do traballo online sumarase a nota media das dúas 
primeiras avaliacións ou das respectivas recuperacións. 

 
 2.- Se o/a alumno/a non ten superadas as dúas primeiras avaliacións ou as     
súas respectivas recuperacións: a avaliación positiva do traballo online 

levará a superación da materia cun 5, sempre que o/a alumno/a presente  
polo menos un 75% do traballo online proposto. 
 
3.-  Das dúas situacións anteriores , aplicarase a máis beneficiosa para o/a 

alumno/a. 
 
4.- Os criterios anteriores poderán ser modificados, dependendo das 

instrucións de finais de curso da Consellería de Educación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Na proba extraordinaria de setembro realizarase unha proba, tendo en 
conta os mínimos esixibles no curso 2.019-2.020, e a nota acadada polo/a 
alumno/a en dita proba será a que figure na convocatoria extraordinaria 

de setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  
Os criterios de avaliación son os que figuran na programación do curso 
2.018-2.019. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  

• Proba escrita parcial, realizada no mes de xaneiro. 

• Realización e posterior presentación online, de dous boletíns de 
exercicios da materia , propostos polo departamento , vía online.  
Estas actividades online solo puntuarán positivamente, pero 

nunca de forma negativa.  
 

Criterios de cualificación:   
A cualificación final calcularase tendo en conta: 

• A nota da proba escrita realizada no mes de xaneiro.  

• Os boletíns, resoltos, de exercicios online presentados. este traballo 
online  solo    puntuará positivamente, pero nunca de forma 
negativa. 

• Para o alumnado que coas dúas consideracións anteriores non  

            supere a materia, a nota será a correspondente a do traballo online  
            presentado. 
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3.  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ci ón, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliaci ón)  

Actividades  
Realización, vía online, de boletíns de exercicios de repaso,  de 

reforzo , de recuperación e de ampliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Alumnado con conectividade :  

• Realización, vía online, de boletíns de exercicios de repaso,  
de reforzo , de recuperación e de ampliación. 

• Resolución de dúbidas, online. 
Alumnado sin conectividade: 

• Non puderon realizar as actividades propostas. 
 

Materiais e recursos 

Libro de texto, ordenador , conexión a internet, teléfono móbil 
 ( utilizando internet do móbil), páxina web do centro, moodle, aula 
virtual, foros da aula virtual, webex, videoconferencia.  
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4.  Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Información a través dos/as titores/as. 

Páxina web do Centro.  
Moodle. 
Foros de aula virtual. 

Videoconferencias. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


