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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1 Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en 
contextos de paridade, divisibilidade e operacións elementais, 
mellorando así a comprensión do concepto e dos tipos de números. 

B1.1.4. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e 
fraccionarios con eficacia, mediante cálculo mental, algoritmos de lapis e 
papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada 
e respectando a xerarquía das operacións. 

B1.2 Utilizar diferentes estratexias para obter elementos descoñecidos 
nun problema a partir doutros coñecidos en situacións da vida real nas 
que existan variacións porcentuais e magnitudes directa ou 
inversamente proporcionais. 

B1.2.1 Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica (como 
o factor de conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver 
problemas en situacións cotiás. 

B1.4. Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver problemas 
mediante a formulación de ecuacións de primeiro e segundo grao, 
aplicando para a súa resolución métodos alxébricos, contrastando os 
resultados obtidos. 

B1.4.1 Comproba, ada unha ecuación, se un número ou uns números é ou son 
solución desta. 

B2.1. Recoñecer o significado aritmético do teorema de Pitágoras 
(cadrados de números e ternas pitagóricas) e o significado xeométricos 
(áreas de cadrados construídos sobre os lados) e  empregalo  para 
resolver problemas xeométricos. 

B2.1.1. Comprende o significado aritmético e xeométrico do teorema de 
Pitágoras e utilízaos para a procura de temas pitagóricos ou a comprobación 
do teorema. 
B2.1.2. Resolve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies 
e ángulos de figuras planas, en contextos da vida real, utilizando as ferramentas 
tecnolóxicas, unidades e as técnicas xeométricas máis apropiadas. 

B2.3. Analizar corpos xeométricos e identificar os seus elementos 
característicos. 

B2.3.1. Analiza e identifica as características de corpos xeométricos utilizando 
a linguaxe xeométrica axeitada. 

B2.4. Resolver problemas que leven consigo o cálculo de lonxitudes, 
superficies e volumes físico, utilizando propiedades, regularidades e 
relacións dos poliedros. 

B2.4.1. Resolver problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e volumes 
de corpos xeométricos, utilizando as linguaxes xeométricas e alxébrica 
axeitada. 

B3.1. Manexar as formas de presentar unha función, pasando dunhas 
formas a outras e elixindo a mellor delas en función do contexto. 

B3.1.1. Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras e elixe a 
máis adecuada en función do contexto. 

B4.1. Formular preguntas axeitadas para coñecer as características de 
interese dunha poboación e recoller, organizar e presentar datos 
relevantes para respondelas, utilizando os métodos estatísticos 

B4.1.3. Organiza datos obtidos dunha poboación de variables cualitativas ou 
cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas, 
relativas e acumuladas, e represéntaos graficamente. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 11 CENTRO: IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ 
CURSO: ESA – MÓDULO 2 

MATERIA: ÁMBITO CIENTÍFICO 
 

  

 

apropiados e as ferramentas adecuadas, organizando os datos en táboas 
e construíndo gráficas, calculando os parámetros relevantes e obtendo 
conclusións razoables a partir dos resultados obtidos. 

B4.1.4. Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo mediano) e a moda 
(intervalo modal), e emprégaos para interpretar un conxunto de datos elixindo 
o máis axeitado, e para resolver problemas. 

B5.1. Recoñecer as propiedades xerais e características específicas da 
materia e relacionalas coa súa natureza e as súas aplicacións. 

B5.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades características da 
materia, utilizando estas últimas para a caracterización de substancias. 

B5.2. Identificar sistemas materiais como substancias puras ou mesturas 
e valorar a importancia e as aplicacións de mesturas de especial interese. 

B5.2.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en substancias 
puras e mesturas, especificando neste último caso si se trata de mesturas 
homoxéneas, heteroxéneas ou coloides. 

B6.1 Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos 
interpretativos das distintas teorías e a necesidade da súa utilización 
para a interpretación e comprensión da estrutura interna da materia. 

B6.1.3. Relaciona a notación x A Z co número atómico e o número másico, 
determinando o número de cada un dos tipos de partículas subatómicas 
básicas. 

B6.2. Interpretar a ordenación dos elementos na Táboa Periódica e 
recoñecer os máis relevantes a partir dos seus símbolos. 

B6.2.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na 
Táboa Periódica. 

B7.1. Distinguir entre cambios físicos e químicos mediante a realización 
de experiencias sinxelas que poñan de manifesto se se forman ou non 
novas substancias. 

B7.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá en 
función de que haxa ou non formación de novas substancias. 

B7.6. Recoñecer a importancia da química na obtención de novas 
substancias e a súa importancia na mellora da calidade de vida das 
persoas. 

B7.6.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da súa procedencia 
natural ou sintética. 

B7.6.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria química coa súa 
contribución á mellora da calidade de vida das persoas. 

B7.7. Valorar a importancia da industria química na sociedade e a súa 
influencia no medio ambiente. 

B7.7.1. Propón medidas e actitudes, a nivel industrial e colectivo, para mitigar 
os problemas medioambientais de importancia global. 

B7.8. Identificar os diferentes tipos de enerxía postos de manifesto en 
fenómenos cotiás. 

B7.8.1 Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de producir cambios e 
identifica os diferentes tipos de enerxía que se poñen de manifesto en 
situacións cotiás explicando as transformacións dunhas formas noutras. 

B8.1. Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes 
e expresar os resultados correspondentes. 

B8.1.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, 
preferentemente, o Sistema Internacional de Unidades e a notación científica 
para expresar os resultados correctamente. 

B8.8 Distinguir os conceptos de velocidade media e instantánea 
xustificando a súa necesidade segundo o tipo de movemento. 

B8.8.1. Clasifica distintos tipos de movementos en función da súa traxectoria e 
a súa velocidade. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Durante a avaliación dos procesos de ensinanza-aprendizaxe utilizaranse 

técnicas e instrumentos de avaliación variados. Entre algunhas técnicas 

destaco a análise sistemática do alumnado e do seu traballo diario, a 

valoración da participación nas tarefas de ensinanza-aprendizaxe e as 

probas escritas. En relación cos instrumentos de avaliación destacamos 

algúns como as probas escritas, as listas de control, os anecdotarios ou as 

rúbricas de avaliación.  

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Os criterios de cualificación a ter en conta son os seguintes.  

1. Probas de avaliación escrita (realizando a media aritmética de todas)  

teñen un valor do 40% sobre o total da nota, estas realizaranse de forma 

online.  

2. Hábitos de traballo e resultado das actividades e tarefas realizadas terán 

un valor do 60 % sobre o total da nota e terase en conta que as tarefas:  

 Sexan entregadas no prazos establecidos.  

 Foran realizadas de forma reflexivas. Non se valoraran respostas nin 

realización de tarefas que non teñan sentido, que fosen realizadas co 

único obxectivo de dalas por entregadas pero que as solucións non 

se aproximen para nada ao solicitado. Non serve o facer por facer, 

cada tarefa terá unhas indicacións que deberán ser cumpridas para 

que se poidan dar por válidas.  

 Que o alumnado pregunte todas as súas dúbidas. No se valorará as 

tarefas ou exercicios entregados en branco e que se poña como 

escusa que algo non se sabía si non se preguntaron as dúbidas. 

Establecéronse diversas canles de comunicación, e incluso, se lle dixo 

ao alumnado que podía preguntar todas as súas dúbidas por 

WhatsApp en calquera momento.  

 Que a presentación das tarefas sexa adecuada, é dicir que a 

presentación das tarefas e actividades se centre nos criterios 

establecidos e que se presenten con suficiente organización, orde e 

claridade.  

Así mesmo, sinalar que para unha avaliación positiva o alumnado deberá 

como mínimo (mínimos esixibles):   

1. Coñecer e utilizar os números naturais, enteiros, fraccionarios e 

decimais, coas súas propiedades e as súas operacións, incluíndo as 

operacións combinadas e ecuacións de primeiro e segundo grado.  
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2. Realizar con fluidez operacións nas que interveñan potencias, 

operacións de conversión entre números naturais e fraccionarios, así 

como a simplificación de operacións.  

3. Resolver problemas relacionados con distancias, perímetros, 

superficies e ángulos de superficies planas, e analizar e coñecer as 

características dos corpos xeométricos.  

4. Elaborar e interpretar táboas e gráficas estatísticas, diagramas de 

barras e de sectores, distinguindo entre frecuencia absoluta, 

frecuencia relativa, moda, media aritmética e rango.  

5. Recoñecer as propiedades xerais e as características específicas da 

materia.  

6. Interpretar a ordenación dos elementos na táboa periódica e 

recoñecer os máis relevantes.  

7. Distinguir entre cambios físicos e químicos.  

8. Distinguir entre mestura homoxénea e heteroxénea. 

9. Identificar os diferentes tipos de enerxía.  

10. Establecer relacións entre magnitudes e unidades utilizando o SI.  

11. Distinguir os conceptos de velocidade media e velocidade 

instantánea. 

Proba 
extraordinaria de 

maio 

O alumnado que non superou o primeiro modulo do ámbito científico- 

tecnolóxico ten dereito á realización dunha proba extraordinaria en maio, 

tal e como se recolle na Circular 4/2019 da educación secundaria para 

adultos, a superación desta proba dálle o dereito a ser avaliado no módulo 

2 polo que, considero que nesta adaptación tamén se debe facer mención 

á mesma.  

Dado que os contidos do módulo 1 do ámbito científico-tecnolóxico foron 

desenvoltos sen ningún problema ou dificultade, a avaliación que se fará 

será en base a eses contidos, tendo en conta para dita avaliación os 

estándares, os criterios e os mínimos esixibles establecidos na 

programación do ámbito científico-tecnolóxico para o módulo 1. Para esta 

avaliación realizaranse dúas probas:  

1. Un traballo escrito (cun valor do 30 % sobre a nota final). Tanto a 

temática, como as condicións e criterios de realización serán postos 

en coñecemento do alumnado que teña que recuperar o módulo 1.  

2. Unha proba escrita (cun valor do 70 % sobre a nota final). A data 

desta proba e o procedemento para a súa realización tamén serán 

postos en coñecemento dos/as interesados/a e realizarase de forma 

telemática. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que non superou o segundo modulo do ámbito científico-

tecnolóxico ten dereito á realización dunha proba extraordinaria en 

setembro, tal e como se recolle na Circular 4/2019 da educación secundaria 

para adultos (ESA). Para esta avaliación realizaranse dúas probas:  

1. Un traballo escrito (cun valor do 30 % sobre a nota final). Tanto a 

temática, como as condicións e criterios de realización serán postos 

en coñecemento do alumnado que teña que recuperar o módulo 2. 

2. Unha proba escrita (cun valor do 70 % sobre a nota final). A data 

desta proba e o procedemento para a súa realización tamén serán 

postos en coñecemento dos/as interesados/a e realizarase de forma 

telemática, no caso de que non se poida realizar de forma presencial. 

Alumnado que 
ten o ámbito 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Os criterios de avaliación para o alumnado que ten o ámbito 2 pendente  

serán os mesmos que os establecidos para o resto do alumnado, xa que 

esta modalidade da Educación Secundaria para Adultas é presencial.  

Non caso de que o alumnado no acuda con regularidade a aula ou, neste 

caso, non continúe as clases online sen motivo xustificado, perderá o 

dereito a avaliación continúa. De ser así, realizaráselle unha avaliación final 

tras o 19 de xuño, tal e como se recolle na circula 4/2019 da educación 

secundaria para adultos. Para a superación deste ámbito teranse en conta 

tanto os criterios como estándares e mínimos esixibles recollidos 

previamente adaptándoos, evidentemente, ás probas que se realicen. 

Criterios de cualificación: 

Para a avaliación do alumnado que ten o ámbito científico-tecnolóxico 

suspenso , e perdeu o dereito á avaliación continua,  teranse en conta os 

seguintes criterios de cualificación:  

1. Probas de avaliación escrita, teñen un valor do 70% sobre o total da 

nota. Estas realizaranse de forma online. 

2. Realización de traballos, teñen un valor do 30% sobre o total da nota e 

teranse en conta os seguintes requisitos: 

 Adecuación ao criterios establecidos (de contido e de extensión 

e de organización). 

 Presentación no prazo establecido. 

 Coherencia no traballo realizado. 

 Orixinalidade (que o traballo non sexa un plaxio).  

Así mesmo, tamén se terán en conta os mínimos esixibles xa establecidos 

previamente.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

A avaliación do alumnado que ten o ámbito pendente, e perdeu o dereito 

á avaliación continua, realizarase mediante dúas probas: 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 11 CENTRO: IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ 
CURSO: ESA – MODULO 2 

MATERIA: ÁMBITO CIENTÍFICO 
 

  

 

 
  

1. Un traballo escrito (cun valor do 30 % sobre a nota final). Tanto a 

temática, como as condicións e criterios de realización serán postos 

en coñecemento do alumnado que teña que recuperar o ámbito.  

2. Unha proba escrita (cun valor do 70 % sobre a nota final). A data 

desta proba e o procedemento para a súa realización tamén serán 

postos en coñecemento dos/as interesados/a e realizarase de forma 

telemática.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Durante o desenvolvemento das diversas unidades vanse realizar catro 

tipo de actividades:  

 Actividades introdutorias: mediante cuestionarios, comentarios 

de texto, realización de lecturas etc. O tipo de actividade 

dependerá dos contidos que se vaian a traballar en cada unha 

das unidades.  

 Actividades de desenvolvemento: mediante explicacións, 

realización de diversas actividades para traballar os contidos 

traballados: exercicios, esquemas, resumos, cuestionarios,  etc.  

 Actividades de reforzo: para todo o alumando realizaranse 

actividades de reforzo sobre os contidos tratados, xeralmente en 

forma de exercicios que tamén servirán como método de repaso 

dos contidos vistos en cada unidade.  

 Actividades de avaliación: as actividades de avaliación 

dependerán do tipo de contidos que se traballasen nesa unidade, 

podendo realizar pequenas probas escritas (como cuestionarios, 

preguntas de desenvolvemento) ou algún traballo que sintetice 

os contidos traballado ao longo da unidade.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Primeiramente sinalar que todo o alumnado que está cursando, 

actualmente, o módulo 2 da Educación Secundaria para Adultos dispón 

de conectividade. No que se refire á metodoloxía durante este período 

de traballo online debemos sinalar que os principios metodolóxicos 

irán máis ou menos en consonancia cos recollidos nas programación 

elaborada para este módulo ao inicio do curso, entre os que 

destacamos:  

1. Favorecer a autonomía na aprendizaxe para que o alumnado 

aprenda a aprender.  

2. Promover a actividade e a aprendizaxe por descubrimento, 

mediante retos, pequenas investigacións.  

3. Asegurar a construción de aprendizaxes significativas, que o 

alumando entenda o que está aprendendo e poida relacionalo con 

situacións da vida cotiá.  

4. Partir dos coñecementos previos do alumnado, de aí que se 

realicen actividades introdutorias nas distintas unidades.  

5. Atención á diversidade, mediante a realización de actividades de 

reforzo e, no caso de ser necesario, a adaptación de probas, 

actividades e exercicios.  
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6. Utilización das TIC, dada a situación é fundamental que o 

alumnado teña coñecemento sobre o uso das TIC, tanto para 

acceder a determinados contidos, como para realizar as diferentes 

actividades e tarefas (na aula virtual, investigacións, etc.).  

En canto a presentación das diferentes actividades ou tarefas durante 

este período o proceso a seguir será o seguinte:  

1. Subiranse todos os contidos á plataforma (teoría, explicacións, 

exercicios, enlaces).  

2. No foro de dúbidas subirase todos os días no que o alumnado 

teña sesións do ámbito científico-tecnolóxico (luns, martes, 

mércores e xoves) as tarefas, actividades ou exercicios que 

deben facer. Dando as indicacións pertinentes (que se debe 

realizar, como se debe realizar, cando o hai que entregar, onde 

se debe entregar, etc.).  

3. O alumnado poderá resolver as súas dúbidas tanto pola aula 

virtual, como por correo electrónico ou por WhatsApp.  

4. Finalizado o prazo de entrega de cada unha das actividades ou 

tarefas procederase do seguinte modo:  

 Corrixiranse e comunicarse na aula virtual. 

 O alumnado que non entregase as actividades será 

avisado e, de ser o caso, concederáselle unha prórroga.  

 Tamén se lle concederá unha prórroga a aquel 

alumnado que deba entregar de novo a tarefa (ben por 

non cumprir os criterios ou ben por ter que corrixir algo) 

No que se refire ás probas online establecerase unha data e hora 

(tendo en conta a todo o alumnado), unha vez que o alumnado se 

atope conectado, e mediante a utilización de GoogleMeet, faremos 

visible a proba dentro da aula virtual, dando o tempo que 

consideremos oportuno para a realización da mesma. Unha vez 

finalizada a proba, esta deixará de  ser visible para o alumnado, ao que 

se lle comunicará, posteriormente, o resultado obtido.  

Materiais e recursos 

Traballamos, principalmente, co material proporcionado pola Xunta, as 

unidades didácticas destinadas a educación secundaria para adultos.  

Así mesmo é importante sinalar que as explicacións de cada apartado 

fanse a través dos temas da Xunta aos que se lle engaden, cando se 

considera preciso, explicacións por apartados, pequenos resumos e, 

incluso, sublíñanse algúns apartados ou remítese ao alumnado a outros 

recursos (explicacións na web, explicacións noutros temas deste 

módulo ou doutros, etc.) 

Do mesmo modo, e ademais das actividades que se atopan en cada 

unidade, realízanse actividades complementarias a estas: fichas de 
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traballo (xeralmente de repaso), cuestionarios, etc., que se realizan a 

través da aula virtual.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado que cursa o módulo 2 da Educación Secundaria para 
Adultos (ESA) é maior de idade, polo que non existe comunicación coas 
súas familias. 
Co alumnado utilízanse, principalmente, tres vías de comunicación:  
 Aula virtual: onde se suben as tarefas, explicacións, exercicios, 

etc. Utilizamos principalmente os foros para lembrar as 
actividades que deben realizar, datas e forma de entrega, etc. 

 Correo electrónico: que se emprega para enviar certas 
actividades, correccións ou incluso resolver dúbidas. 

 Teléfono  móbil: utilizamos principalmente WhatsApp para as 
comunicacións máis urxentes (lembrar que hai actividades sen 
entregar, resolver dúbidas, informar de que xa dispoñen das 
actividades na plataforma, etc.) 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


