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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. 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 que os modelos atómicos son
instrumentos  interpretativos  de  diferentes
teorías e a necesidade da súa utilización para a
interpretación  e  a  comprensión  da  estrutura
interna da materia.

 FQB2.1.1.  Representa  o  átomo,  a  partir  do  número  atómico  e  o  número  másico,
utilizando o modelo planetario.

 FQB2.1.2.  Describe  as características  das partículas  subatómicas básicas  e a súa
localización no átomo.

 FQB2.1.3.  Relaciona  a  notación  co  número  atómico  e  o  número  másico,
determinando o número de cada tipo de partículas subatómicas básicas.

 B2.2. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica
dos isótopos radioactivos.

 FQB2.2.1.  Explica  en  que  consiste  un  isótopo  e  comenta  aplicacións  dos
isótopos radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións
para a súa xestión.

 B2.3.  Interpretar  a  ordenación  dos  elementos
na  táboa  periódica  e  recoñecer  os  máis
relevantes a partir dos seus símbolos.

 FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na
táboa periódica.

 FQB2.3.2.  Relaciona as principais propiedades de metais,  non metais e gases
nobres coa súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións,
tomando como referencia o gas nobre máis próximo.

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

 FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo correspondente,
utilizando a notación adecuada para a súa representación.

 FQB2.4.2.  Explica  como  algúns  átomos  tenden  a  agruparse  para  formar
moléculas interpretando este feito 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.

 FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de
uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos,  baseándose na súa
fórmula química.

 B2.6.  Formular  e  nomear  compostos  binarios
seguindo as normas IUPAC.

 FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios
seguindo as normas IUPAC.

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

 FQB3.1.1.  Representa  e  interpreta  unha  reacción  química  a  partir  da  teoría
atómico-molecular e a teoría 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 sinxelas, e comproba experimentalmente que se cumpre a lei
de conservación da masa.

 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  influencia  de
determinados  factores  na  velocidade  das
reaccións químicas.

 FQB3.3.1.  Propón  o  desenvolvemento  dun  experimento  sinxelo  que  permita
comprobar o efecto da concentración dos reactivos na velocidade de formación dos
produtos  dunha  reacción  química,  e  xustifica  este  efecto  en  termos  da  teoría  de
colisións.

 FQB3.3.2.  Interpreta  situacións  cotiás  en  que  a  temperatura  inflúa
significativamente na velocidade da reacción.

 B4.1. Coñecer os tipos de cargas eléctricas, o
seu  papel  na  constitución  da  materia  e  as

 FQB4.1.1. Explica a relación entre as cargas eléctricas e a constitución da materia, e
asocia a carga eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto de electróns.*
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

características  das  forzas  que  se  manifestan
entre elas.

 FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entre dous corpos
coa súa carga e a distancia que os separa, e establece analoxías e diferenzas entre as
forzas gravitatoria e eléctrica.*

 B4.3.  Xustificar  cualitativamente  fenómenos
magnéticos  e  valorar  a  contribución  do
magnetismo no desenvolvemento tecnolóxico.

 FQB4.3.1. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán como fonte natural
do  magnetismo,  e  describe  a  súa  acción  sobre  distintos  tipos  de  substancias
magnéticas.*

 B4.4.  Comparar os tipos de imáns, analizar o
seu  comportamento  e  deducir  mediante
experiencias  as  características  das  forzas
magnéticas  postas  de  manifesto,  así  como  a
súa relación coa corrente eléctrica.

 FQB4.4.1.  Comproba e establece a relación entre o paso de corrente eléctrica e o
magnetismo, construíndo un electroimán.*

 FQB4.4.2.  Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday no laboratorio ou
mediante simuladores  virtuais,  deducindo que a electricidade e o  magnetismo son
dúas manifestacións dun mesmo fenómeno.*

 B5.1.  Identificar  e  comparar  as  fontes  de
enerxía empregadas na vida diaria nun contexto
global  que  implique  aspectos  económicos  e
ambientais.

 FQB5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo humano a partir da
distribución xeográfica dos seus recursos e os efectos ambientais.*

 FQB5.1.2.  Analiza  o  predominio  das  fontes  de  enerxía  convencionais  frontes  ás
alternativas,  e  argumenta  os  motivos  polos  que  estas  últimas  aínda  non  están
suficientemente explotadas.*

 B5.5.  Valorar  a  importancia  dos  circuítos
eléctricos  e  electrónicos  nas  instalacións
eléctricas  e  instrumentos  de  uso  cotián,
describir  a súa función  básica  e identificar  os
seus compoñentes.

 FQB5.5.2. Comprende o significado dos símbolos e das abreviaturas que aparecen
nas etiquetas de dispositivos eléctricos.*

 B5.6.  Describir  a  forma  en  que  se  xera  a
electricidade  nos  distintos  tipos  de  centrais
eléctricas,  así  como  o  seu  transporte  aos
lugares de consumo.

 FQB5.6.1. Describe o proceso polo que distintas fontes de enerxía se transforman en
enerxía  eléctrica  nas  centrais  eléctricas,  así  como  os  métodos  de  transporte  e
almacenaxe desta.*

* 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

Non procede xa que non hai alumnado coa materia de Física e Química de 3º ESO pendente.
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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  e  entrega  da  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 e resolución de dúbidas.

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


	Adaptación da Programación didáctica debido á excepcionalidade provocada polo Covid-19
	Física e Química
	3º de ESO
	1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
	2. Avaliación e cualificación.
	2.1. Procedementos e instrumentos de avaliación
	2.2. Criterios para a cualificación final
	2.3. Proba extraordinaria de setembro

	3. Alumnado coa materia pendente
	4. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre.
	4.1. Metodoloxía
	4.2. Actividades
	4.3. Materiais e recursos

	5. Información e publicidade


