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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

 B1.3.  Aplicar  os  procedementos  científicos  para
determinar magnitudes e expresar os resultados co
erro correspondente.

 FQB1.3.1.  Establece  relacións  entre  magnitudes  e  unidades,  utilizando
preferentemente o Sistema Internacional de Unidades e a notación científica para
expresar os resultados correctamente.

 FQB1.3.2.  Realiza  medicións  prácticas  de  magnitudes  físicas  da  vida  cotiá
empregando  o  material  e  instrumentos  apropiados,  e  expresa  os  resultados
correctamente no Sistema Internacional de Unidades.

 B1.4.  Recoñecer  os  materiais  e  instrumentos
básicos  presentes  no  laboratorio  de  física  e  de
química,  e  describir  e  respectar  as  normas  de
seguridade  e  de  eliminación  de  residuos  para  a
protección ambiental.

 FQB1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes utilizados na etiquetaxe de
produtos químicos e instalacións, interpretando o seu significado.

 FQB1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa
forma de utilización para a realización de experiencias, respectando as normas de
seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación preventivas.

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

 FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades características da materia, e
utiliza estas últimas para a caracterización de substancias.

 FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais do contorno co uso que se fai deles.
 FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do volume e da masa dun sólido,

realiza as medidas correspondentes e calcula a súa densidade.
 B2.2.  Xustificar  as  propiedades  dos  estados  de

agregación  da  materia  e  os  seus  cambios  de
estado, a través do modelo cinético-molecular.

 FQB2.2.1.  Xustifica  que  unha  substancia  pode  presentarse  en  distintos  estados  de
agregación dependendo das condicións de presión e temperatura en que se ache.

 FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos.
 FQB2.2.3.  Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á interpretación de

fenómenos cotiáns.
 FQB2.2.4. 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
representacións  gráficas ou  táboas de resultados
obtidas  en  experiencias  de  laboratorio  ou
simulacións dixitais.

 FQB2.3.1.  Xustifica o comportamento  dos gases en situacións cotiás,  en relación  co
modelo cinético-molecular.

 FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e experiencias que relacionan a
presión, o volume e a temperatura 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  aplicacións  de  mesturas  de
especial interese.

 FQB2.4.1.  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.

 FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de mesturas
homoxéneas de especial interese.

 FQB2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, describe o
procedemento  seguido  e  o  material  utilizado,  determina  a  concentración  e
exprésaa en gramos/litro.

 B2.5.  Propor  métodos  de  separación  dos
compoñentes  dunha  mestura  e  aplicalos  no
laboratorio.

 FQB2.5.1.  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.

 B3.2.  Caracterizar  as  reaccións  químicas  como
cambios dunhas substancias noutras.

 FQB3.2.1.  Identifica os reactivos e os  produtos de reaccións químicas sinxelas
interpretando a representación esquemática dunha reacción química.

 B4.1. Recoñecer  o papel  das forzas como causa
dos  cambios  no  estado  de  movemento  e  das
deformacións.

 FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, identifica as forzas que interveñen e relaciónaas
cos  seus  correspondentes  efectos  na  deformación  ou  na  alteración  do  estado  de
movemento dun corpo.*

 FQB4.1.2. Establece a relación entre o alongamento producido nun resorte e as forzas
que  produciron  eses  alongamentos,  e  describe  o  material  para  empregar  e  o
procedemento para a súa comprobación experimental.*

 FQB4.1.3.  Establece  a  relación  entre  unha  forza  e  o  seu  correspondente  efecto  na
deformación ou na alteración do estado de movemento dun corpo.*

 B4.2. Establecer a velocidade dun corpo como a
relación  entre  o  espazo  percorrido  e  o  tempo
investido en percorrelo.

 FQB4.2.1.  Determina,  experimentalmente  ou  a  través  de  aplicacións  informáticas,  a
velocidade media dun corpo, interpretando o resultado.

 FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns utilizando o concepto
de velocidade media.

 B4.3.  Diferenciar  entre  velocidade  media  e
instantánea  a  partir  de  gráficas  espazo/tempo  e
velocidade/tempo, e deducir o valor da aceleración
utilizando estas últimas.

 FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das representacións
gráficas do espazo e da velocidade en función do tempo.

 FQB4.3.2.  Xustifica  se  un  movemento  é  acelerado  ou  non  a  partir  das
representacións gráficas do espazo e da velocidade en función do tempo.
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Criterios de avaliación Estándares 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.

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

 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.*

 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.*

 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.*

* Estándares que fan referencia á materia de ampliación do terceiro trimestre.
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2. Avaliación e cualificación.

2.1. Procedementos e instrumentos de avaliación

Utilizaranse os seguintes: 

Procedementos Instrumentos

 Probas obxectivas  Probas escritas

 Revisión de tarefas  Tarefas desenvoltas na casa (caderno)

 Traballo de laboratorio (informe)

 Proxectos individuias ou colectivos

 Observación  directa  do  traballo  do
alumnado na aula.

 Debates e intervencións.

 Traballo diario do alumnado na aula recollido polo docente mediante rexistro anecdótico.

 Revisión  de  tarefas  e  seguimento  do
alumnado.

 Tarefas desenvoltas na casa entregadas en tempo e forma.*

 Rexistro do seguimento do alumnado e das intervencións nas plataformas utilizadas.*

* Procedementos e instrumentos de avaliación utilizados durante a actividade lectiva non presencial do
terceiro trimestre.

2.2. Criterios para a cualificación final

A cualificación final calcularase realizando a media aritmética das notas da 1ª e 2ª avaliación, de maneira
que o traballo que se realice durante o terceiro trimestre só suporá unha mellora desta media nunha contía
máxima de ata 2 puntos.

Este máximo de 2 puntos será obtido de aplicar o 20% a calificación obtida das tarefas realizadas polo
alumnado durante o terceiro trimestre, sempre que sexan entregadas en tempo e forma. 

Para superar a materia a cualificación final ha de ser igual ou superior a 5. 

2.3. Proba extraordinaria de setembro

En caso  de  non  superar  a  materia  na  avaliación  ordinaria  existirá  unha proba  escrita  na  avaliación
extraordinaria, que versará sobre os estándares de aprendizaxe das dúas primeiras avaliación. O formato
de dita proba será similar ás desenvoltas durante o curso.

Para superar a materia a cualificación ha de ser igual ou superior a 5 na proba escrita.

Se chegado o momento da avaliación extraordinaria,  non se puidera desenvolver  a  proba escrita de
maneira presencial  debido a unha situación sanitaria  similar  á que se está  a vivir  no momento actual,
artellaríase un procedemento alternativo do que se informaría ao alumnado afectado. 
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3. Alumnado coa materia pendente

3.1. Procedementos e instrumentos de avaliación

A xefa do departamento porase en contacto co alumnado afectado, antes do 8 de maio, para informar do
novo procedemento para a recuperación da materia pendente.

O alumnado ha de entregar os boletíns que lle foron entregados antes do estado de alarma dixitalizados
en formato pdf para a súa corrección ata o 18 de maio no correo eléctronico da xefa de departamento. As
valoracións oportunas faraselles chegar ao alumnado pola vía de contacto habitual para que lles sirva de
repaso.

Debido  a  que  no  estado  actual  a  proba  escrita  non  pode  realizarse  de  maneira  presencial,  o
procedemento que se vai levar a cabo será o seguinte:

– A xefa de departamento informará mediante correo electrónico ao alumnado afectado convocándoo
para o día e hora establecidos para a realización da proba: 3 de xuño ás 11 h.

– O día e hora establecidos, a xefa do departamento conectará co alumando por algún servizo de
videoconferencia acordado previamente e enviará por correo electrónico a proba para que sexa
realizada  de  maneira  escrita.  Esta  conexión  ten  como  obxectivo  poder  resovler  dúbidas  ao
alumnado durante a realización da proba. Se o alumnado non se pode conectar  ao servizo de
videoconferencia, omitirase este paso.

– Unha vez realizada, e sen poder superar o tempo máximo de hora e media (90 min), o alumnado
remitirá a proba resolta dixitalizada en formato pdf por correo electrónico á xefa do departamento
para a cualificación da mesma.

Se nalgún momento ata a data prevista da proba, cambia a situación actual permitindo a realización da
proba escrita de maneira presencial, o procedemento anterior quedaría anulado.

3.2. Criterios de avaliación

Os  criterios  de  avaliación  non  sufriron  modificación  algunha  da  programación  inicial.  A continuación
recóllense aqueles que se consideran imprescindibles:

Criterios de avaliación

 B1.3., B1.4.

 B2.1., B2.2. , B2.3., B2.4., B2.5. 

 B3.2. 

 B4.1., B4.2., B4.3., B4.5., B4.6. 

 B5.1., B5.2. , B5.3., B5.5. 

3.3. Criterios de cualificación

Debido á situación sanitaria actual e ao esforzo que supón por parte do alumnado seguir co traballo a
distancia, a xefa do departamento decidiu alterar as porcentaxes inicialmente establecidas para os boletíns
e  a  proba  escrita.  Co  novo  procedemento,  a  nota  obterase  da  realización  da  media  aritmética  da
cualificación dos boletíns e da proba escrita. A non entrega dalgún dos boletíns, que calquera das entregas
non se faga en tempo ou forma ou que a proba escrita quede en branco suporán non poder superar a
materia. 

Para superar a materia a media obtida ha de ser igual ou superior a 5. 

3.4. Proba extraordinaria de setembro

En caso  de  non  superar  a  materia  na  avaliación  ordinaria  existirá  unha proba  escrita  na  avaliación
extraordinaria,  que  versará  sobre  os  mesmos  estándares  traballados  polo  alumnado  nos  boletíns
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entregados para a avaliación ordinadria. O formato de dita proba será similar ás desenvoltas durante o
curso.

Para superar a materia a cualificación ha de ser igual ou superior a 5 na proba escrita.

Se chegado o momento da avaliación extraordinaria,  non se puidera desenvolver  a  proba escrita de
maneira presencial  debido a unha situación sanitaria  similar  á que se está  a vivir  no momento actual,
artellaríase un procedemento alternativo do que se informaría ao alumnado afectado. 
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4. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre.

4.1. Metodoloxía

Dende o departamento decidiuse continuar co desenvolvemento da Programación Didáctica atendendo
aos criterios e estándares de aprendizaxe imprescindibles que se marcaron cun asterisco (*) na táboa da
sección 1 deste documento para así favorecer o progreso na aprendizaxe do noso alumnado de cara ao
próximo curso.  Esta  decisión  non  impide  que  se  poidan  realizar  actividades de  reforzo  para  algunhas
aprendizaxes que se consideren necesarias.

4.2. Actividades

O esquema de traballo será semanal seguindo unha estrutura coma a seguinte:

– Unha sesión de explicación do contido a traballar durante esa semana.

– Unha sesión de realización de algunha tarefa relacionada co mesmo.

– Unha sesión para o envío da tarefa para a corrección por parte da docente ou autocorrección por
parte do propio alumnado.

O prazo para o envío das tarefas sempre se axusta á dimensión da mesma.

En  canto  a  temporalización  respétanse  os  días  nos  que  se  tiñan  as  sesións  lectivas  de  maneira
presencial. Aínda que o esquema mencionado é o máis habitual, pode verse alterado cando o alumnado
precisa  de  máis  tempo  ou  debido  a  problemas  técnicos  que  poidan  xurdirlle  á  docente  ou  ao  propio
alumnado.

O alumnado pode comunicarse coa profesora a  través da aula  virtual  ou do correo electrónico para
solucionar dúbidas ou problemas durante toda a semana.

4.3. Materiais e recursos

– Aula virtual.

– Libro de texto.

– Caderno do alumno.

– Vídeos explicativos de elaboración propia da docente ou da rede.

– Boletíns de exercicios.

– Aplicacións interactivas.
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5. Información e publicidade

A dirección do centro publicará na páxina web todas as modificacións das programacións realizadas polos
departamentos antes do 18 de maio nun lugar accesible.

O alumnado será informado das modificacións recollidas neste documento polas vías de comunicación
habitual: aula virtual e correo electrónico.

Para todo o que non está recollido de maneira expresa neste documento seguirase tendo en conta a
Programación Didáctica do Departamento de Física e Química para o actual curso académico.
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Carnota, 7 de maio de 2020

A xefa do Departamento de Física e Química

Susana Rúa Fernández
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