
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

           

 

 
 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles)  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

RA1. Resolve problemas matemáticos 
en situacións cotiás, utilizando os 
elementos básicos da linguaxe 
matemática e as súas operacións.  

 

CA1.1. Identificáronse os tipos de números e utilizáronse para interpretar adecuadamente a información 
cuantitativa.  
CA1.2. Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante algoritmos de lapis e calculadora 
(física ou informática).  
CA1.3. Utilizáronse as TIC como medio de procura de información.  
CA1.4. Operouse con potencias de expoñente natural e enteiro aplicando as propiedades.  
CA1.5. Utilizouse a notación científica para representar números moi grandes ou moi pequenos e operar con eles.  
CA1.7. Caracterizouse a proporción como expresión matemática.  
CA1.8. Comparáronse magnitudes establecendo o seu tipo de proporcionalidade.  
CA1.9. Utilizouse a regra de tres para resolver problemas nos que interveñen magnitudes directamente e 
inversamente proporcionais.  

RA3 - Identifica propiedades fundamentais 
da materia nas formas en que se presenta 
na natureza, manexando as súas 
magnitudes físicas e as súas 
unidadesfundamentais en unidades de 
sistema métrico decimal 

CA2.1 Identificáronse as técnicas experimentais que se vaian realizar 
CA2.2 Manipuláronse adecuadamente os materiais instrumentais do laboratorio 
CA2.3 Tivéronse en conta as condicións de hixiene e seguridade para as técnicas experimentais que se vaian realizar 
CA3.1 Describíronse as propiedades da materia 
CA3.2 Practicáronse os cambios de unidades de lonxitude, masa e capacidade 
CA3.3 Identificouse a equivalencia entre unidades de volume e capacidade 
CA3.4 Efectuáronse medidas en situacións reais utilizando as unidades do sistema métrico decimal e utilizando a 
notación científica 
CA3.5 Identificouse a denominación dos cambios de estado da materia 
CA3.6 Identificáronse, con exemplos sinxelos, diferentes sistemas materiais homoxéneos e Heteroxéneos 
CA3.7 Identificáronse os estados de agregación nos que se presenta a materia e utilizáronse modelos cinéticos para 
explicar os cambios de estado 
CA3.8 Identificáronse sistemas materiais en relación co seu estado na natureza 
CA3.9 Recoñecéronse os estados de agregación dunha substancia dada a súa temperatura de fusión e de ebulición 
CA3.10 Establecéronse diferenzas entre ebulición e evaporación utilizando exemplos sinxelos 

RA4 - Utiliza o método máis adecuado para 
a separación de compoñentes de mesturas 
sinxelas en relación co proceso físico ou 
químico en que se basea 

CA4.1 Identificouse e describiuse o que se considera substancia pura e mestura 
CA4.2 Establecéronse as diferenzas fundamentais entre mesturas e compostos 
CA4.3 Discrimináronse os procesos físicos e químicos 
CA4.4 Seleccionáronse, dunha listaxe de substancias, as mesturas, os compostos e os elementos químicos 
CA4.5 Aplicáronse de xeito práctico diferentes separacións de mesturas por métodos sinxelos 
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CA4.6 Describíronse as características xerais básicas de materiais en relación coas profesións, utilizando as TIC 
CA4.7 Traballouse en equipo na realización de tarefas 

RA5 - Recoñece como a enerxía está 
presente nos procesos naturais, 
describindo fenómenos simples da vida 
real 

CA5.1 Identificáronse situacións da vida cotiá nas que se pon de manifesto a intervención da enerxía 
CA5.2 Recoñecéronse diversas fontes de enerxía 
CA5.3 Establecéronse grupos de fontes de enerxía renovable e non renovable 
CA5.4 Amosáronse as vantaxes e os inconvenientes (obtención, transporte e utilización) das fontes de enerxía 
renovables e non renovables, utilizando as TIC 
CA5.5 Aplicáronse cambios de unidades de enerxía 
CA5.6 Amosouse, en diferentes sistemas, a conservación da enerxía 
CA5.7 Describíronse procesos relacionados co mantemento do organismo e da vida nos que se aprecia claramente 
o papel da enerxía 

RA9. Resolve situacións cotiás, utilizando 
expresións alxébricas sinxelas e aplicando 
os métodos de resolución máis axeitados  
 

CA9.1. Concretáronse propiedades ou relacións de situacións sinxelas mediante expresións alxébricas.  
CA9.2. Simplificáronse expresións alxébricas sinxelas utilizando métodos de desenvolvemento e factorización.  
CA9.3. Resolvéronse problemas da vida cotiá en que cumpra a formulación e a resolución de ecuacións de primeiro 
grao. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

 Valoraranse como fundamentais os procedementos empregados nas dúas 
primeiras avaliacións: observación directa, traballos entregados,  probas escritas 
realizadas.  

 Ademais, no 3ºtrimestre valorarase:  
o A correcta realización das tarefas propostas no curso creado na AV. 
o A participación nos foros, mediante o correo electrónico e a 

presentación de dúbidas.  

Instrumentos: 
 

 Os instrumentos empregados neste 3º trimestre serán:  
o Tarefas entregadas na AV 
o Entradas realizadas nos foros do curso creado na AV  
o Proba escrita (telemática, se non pode realizarse presencial) 

Cualificación 
final 

 

 Se un alumno ten aprobadas a 1ª e a 2ª avaliacións, a súa nota final de xuño será 
a media das dúas avaliacións, máis o resultado de avaliar o traballo realizado na 
terceira avaliación (poderá subir (de ser o caso ) ata dous puntos na media obtida).  

 Se un alumno ten unha avaliación suspensa, poderá recuperar esa avaliación 
entregando nos prazos establecidos as tarefas propostas durante o 3º trimestre 
na AV, que serán de reforzo e afianzamento das aprendizaxes levadas a cabo no 
1º e 2º trimestres. Para tal fin, tendo todas as tarefas con nota igual ou superior 
a 5 dáse por recuperada a avaliación suspensa e para a nota final farase a media 
de 5 e a nota da avaliación aprobada anteriormente.  

 Se un alumno ten dúas avaliacións suspensas terá que entregar, no prazo 
establecido, as tarefas propostas durante o 3º trimestre na AV, e si acada en todas 
elas unha cualificación igual ou superior a 5 obterá unha cualificación de 5. 

 O alumnado que non recuperou durante o 3º trimestre as avaliacións pendentes, 
e o que teña perda do dereito á avaliación continua, terá que realizar unha proba 
escrita presencial ou virtual na data marcada. A cualificación final será a obtida en 
dita proba. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro  

A proba de extraordinaria de setembro será presencial se é posible. Nela entrarán os 
contidos dados nas dúas primeiras avaliacións. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Realización das tarefas propostas na AV, (boletíns de exercicios de repaso, 
reforzo e recuperación do visto no 1º e 2º trimestre) 
Participación nos foros, participación mediante o correo electrónico, 
presentación de dúbidas.  

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade) 

Non se detectou alumnado sen conectividade.  
Creouse un curso na aula virtual do centro onde se propoñen os materias e 
tarefas a traballar.  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado:  
 Esencialmente mediante o correo electrónico.  
 Nalgún caso puntual mediante chamadas telefónicas.  
 Plataforma Abalar  

Publicidade  Toda esta información publicarase no web do centro. 


