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CURSO: 2º DE ESO
MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Competencias
clave

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
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.

FQB4.6.1. Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que existe entre dous corpos coas súas
masas e a distancia que os separa

CMCCT

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

CMCCT

FQB4.6.3. Recoñece que a forza de gravidade mantén os planetas xirando arredor do Sol e á Lúa
arredor do noso planeta, e xustifica o motivo polo que esta atracción non leva á colisión dos dous
corpos

CMCCT

B4.7. Identificar os niveis de agrupación
entre corpos celestes, desde os cúmulos de
galaxias aos sistemas planetarios, e
analizar a orde de magnitude das distancias
implicadas.

FQB4.7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co tempo que tarda en chegar á Terra
desde obxectos celestes afastados e coa distancia á que se atopan eses obxectos, interpretando os
valores obtidos

CMCCT

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 destruirse, utilizando exemplos

CMCCT

FQB5.1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude e exprésaa na unidade
correspondente do Sistema Internacional

CMCCT

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

CMCCT

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 cun sentido crítico o seu impacto ambiental

CCL, CMCCT, CSC

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

CMCCT

FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta de temperatura e relaciona as escalas
Celsius e Kelvin

CMCCT

FQB5.3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía recoñecéndoos en situacións
cotiás e fenómenos atmosféricos, e xustifica a selección de materiais para edificios e no deseño de
sistemas de quecemento

CAA, CMCCT, CSC

B5.4. Interpretar os efectos da enerxía
térmica sobre os corpos en situacións cotiás
e en experiencias de laboratorio

FQB5.4.1. Explica o fenómeno da dilatación a partir dalgunha das súas aplicacións como os
termómetros de líquido, xuntas de dilatación en estruturas…

CMCCT, CST

FQB5.4.2. Explica a escala Celsius establecendo os puntos fixos dun termómetro baseado na
dilatación dun líquido volátil

CCL, CMCCT

FQB5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns e experiencias nas que se poña de
manifesto o equilibrio térmico asociándoo coa igualación de temperaturas

CMCCT
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 CURSO:2º DE ESO

MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA:

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  Durante as dúas primeiras avaliacións, tal e como se
recolle na programación, avaliamos usando a realización de probas
escritas e o traballo na aula. Na terceira avaliación usaremos a
participación do alumnado no EVA, (E-Dixgal) a entrega das tarefas
asignadas de xeito periódico ó alumnado nesta plataforma e/ou a
realización dalgunha proba escrita telemática.

Instrumentos: Usaremos a entrega de cuestionarios autocorrexibles e con
retroalimentación e a entrega de tarefas e/ou traballos de investigación
relativos ós contidos da unidade correspondente que serán facilitados ó
alumnado vía E-Dixgal.

Cualificación
final

Procedemento para obter a cualificación final de curso:  Como norma
xeral, a cualificación final do curso de cada materia será a media
aritmética da cualificación obtida na 1ª e na 2ª avaliación logo de facer as
recuperacións pertinentes de ser o caso. Establécese como criterio único
para subida de nota a avaliación do traballo desenvolvido durante a 3ª
avaliación en relación cos contidos traballados na mesma, sendo valorado
con tarefas propostas e/ou cunha proba virtual (oral ou escrita) establecida
polo profesor ou profesora que imparte a materia. A terceira avaliación
permitirá a suba de, como máximo 1.5 puntos (0.5 pola entrega de tarefas
e o punto restante derivado das cualificacións obtidas nas actividades
realizadas).
O criterio para o cálculo e o redondeo será o seguinte: a cualificación final
será a media aritmética da 1ª e 2ª avaliacións, a cal sumaremos a suba
que corresponda á 3ª unha vez realizadas as recuperacións pertinentes.
Unha vez obtida esta nota redondéase ó enteiro mais próximo, de tal xeito
que se a décima é igual ou maior a 5 incrementamos unha unidade e se é
inferior a 5 non se incrementará a unidade.

Recuperación de avaliacións: Os alumnos/as con algún exame ou
avaliación suspensas e non recuperadas na etapa presencial, seguirán
actividades de recuperación das partes do temario non superadas ou ben
un exame presencial ou telemático, segundo a situación o permita. No
caso de que o procedemento sexa cun exame telemático o alumnado ten
a obriga de realizalo coas indicacións que consideren os docentes.
Plan de recuperación por tarefas: No caso de recuperar co seguimento do
plan de recuperación, a cualificación obtida neste plan de reforzo permitirá
substituír a nota obtida no exame non superado por unha nota como
máximo de 5.5 puntos (sobre 7.5) segundo as cualificacións obtidas nas
actividades de recuperación.

Proba
extraordinaria
de setembro

Haberá unha proba extraordinaria en setembro para aqueles alumnos que
non acaden unha avaliación positiva en xuño. O contido destas probas
será os destas dúas primeiras avaliacións.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación: Úsanse os criterios de avaliación recollidos na
programación ordinaria para as dúas primeiras avaliacións. Durante a
terceira avaliación usaremos os criterios relativos á parte de enerxía para
a obtención da cualificación
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 CURSO: 2º DE ESO

MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA

Criterios de cualificación: A base da cualificación final será a media
aritmética das notas obtidas na primeira e segunda avaliación.
A cualificación da terceira avaliación obtense facendo a media aritmética
das cualificacións dos cuestionarios facilitados á alumna na Aula Virtual.
A cualificación final obtense sumando á media das dúas primeiras
avaliacións ata un máximo de 1.5 puntos en función das cualificacións
obtidas nos cuestionarios postos a disposición da alumna.

Procedementos e instrumentos de avaliación: Nas primeiras dúas
avaliacións, o alumnado acolleuse a liberar materia por parciais, así que,
usaremos as probas escritas para estas dúas primeiras avaliacións (xa
realizadas e aprobadas) e os cuestionarios facilitados ó alumnado na Aula
Virtual para avaliar os contidos correspondentes á 3ª avaliación

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación)

Actividades

No terceiro trimestre o alumnado pode realizar diferentes actividades
segundo sexa a súa situación. Así, por unha banda, poderán avanzar
nos contidos do currículo mediante as actividades que se facilitan ó
alumnado de xeito periódico e que se proporán de xeito xeral para
todo o alumando.
Os alumnos/as que teñen algún exame da primeira ou segunda
avaliación suspenso e sen recuperar, seguirán actividades de
recuperación destas partes do temario ou ben farán un exame
presencial ou telemático. O seguimento destes plans non impide o
seguimento das actividades facilitadas ó resto do grupo e que servirán
para subir a cualificacións seguindo os criterios que se expoñen no
apartado anterior.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen conectividade)

O alumnado seguirá o curso, de xeito xeral, mediante o EVA (E-
Dixgal), na que se colgarán, de xeito periódico, as actividades
correspondentes a cada un dos días nos que o alumnado do grupo
tería unha clase presencial.
Para os casos excepcionais de alumnado que non dispoña de
conexión, porase en coñecemento do Departamento de Orientación e
do titor do grupo para poder fixar o modo de entrega e recollida de
traballo (preferentemente usando correo electrónico)

Materiais e
recursos

As actividades que se colgan de xeito periódico no EVA (E-Dixgal)
constan, de xeito xeral de:

 Documento en PDF cos contidos fundamentais e exemplos
resoltos no caso de ser unha actividade de resolución de
problemas

 Simulación virtual no caso de que sexa necesario implementar
un experimento de xeito virtual

 Exercicios resoltos ou aclaracións para realizar os problemas
 Cuestionario ou traballo a entregar polo alumnado
 Actividades interactivas con retroalimentación

No caso de alumnado sen conectividade, o seu plan estará elaborado
e entregado en formato PDF e terá os mesmos apartados que o
traballo que se pon a disposición do alumnado en E-Dixgal.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 CURSO: 2º DE ESO

MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado recibe información acerca do desenvolvemento da
materia por varias vías:

 Publicación na páxina web do centro, no apartado “NA CASA”
 Avisos periódicos en E-Dixgal
 Envío de mensaxes de aviso de inicio/reanudación das

actividades mediante a aplicación Abalar a grupos completos,
se así o considera o docente.

 Envío de correos electrónicos ós alumnos e familias que non
amosen seguimento periódico das actividades

 Servicios de Mensaxería de E-Dixgal

Publicidade Este documento publicarase na páxina web do centro
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 CURSO: 3º DE ESO

MATERIA: FÍSICA E QUIMÍCA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Competencia
clave

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
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

CMCCT

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

CMCCT

B3.2. Deducir a lei de conservación da masa e
recoñecer reactivos e produtos a través de
simulacións dixitais

FQB3.2.1. Recoñece os reactivos e os produtos a partir da representación de
reaccións  químicas sinxelas

CMCCT

B3.3. Comprobar mediante simulacións virtuais a
influencia de determinados factores na velocidade das
reaccións químicas.

FQB3.3.2.Interpreta situacións cotiáns nas que a  temperatura inflúa
significativamente na velocidade de reacción

CMCCT

B3.2. Deducir a lei de conservación da masa e
recoñecer reactivos e produtos a través de
simulacións dixitais.

FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a verificación da lei
de conservación da masa en reaccións químicas sinxelas

CMCCT

B3.4. Valorar a importancia da industria química na
sociedade e a súa influencia no ambiente.

FQB3.4.1. Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos de xofre, os
óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto invernadoiro, en relación cos
problemas ambientais de ámbito global

CMCCT, CSC

FQB3.4.2. Defende razoadamente a influencia que o desenvolvemento da industria
química tivo no progreso da sociedade, a partir de fontes científicas de distinta
procedencia

CMCCT, CSC

Interpretar a información sobre temas científicos de
carácter divulgativo que aparece en publicacións e
medios de comunicación.

Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun texto de divulgación
científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con
propiedade

CAA, CCL, CMCCT

Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo
de información existente en internet e noutros medios dixitais

CD,CSC

B4.1. Coñecer os tipos de cargas eléctricas, o seu
papel na constitución da materia e as características
das forzas que se manifestan entre elas.

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

CMCCT

FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente e calcula cuantitativamente a forza eléctrica que
existe entre dous corpos coa súa carga e a distancia que os separa.

CCEC,  CMCCT

B4.2. Interpretar fenómenos eléctricos mediante o
modelo de carga eléctrica e valorar a importancia da
electricidade na vida cotiá.

FQB4.2.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se poñan de manifesto
fenómenos relacionados coa electricidade estática

CMCCT

B4.3. Xustificar cualitativamente fenómenos
magnéticos e valorar a contribución do magnetismo

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

CMCCT
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 CURSO: 3º DE ESO

MATERIA: FÍSICA E QUIMÍCA

no desenvolvemento tecnolóxico. magnéticas
B4.4. Comparar os tipos de imáns, analizar o seu
comportamento e deducir mediante experiencias
virtuais 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 mediante simulacións virtuais

CMCCT

FQB4.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e Faraday mediante simuladores
virtuais, deducindo que a electricidade e o magnetismo son dúas manifestacións dun
mesmo fenómeno

CD, CMCCT

B4.5. Recoñecer as forzas que aparecen na natureza
e os fenómenos asociados a elas.

FQB4.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de observacións ou busca
guiada de información que relacione as forzas que aparecen na natureza e os
fenómenos asociados a elas

CD, CMCCT

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

CMCCT, CST

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

CCL, CMCCT

B5.2. Valorar a importancia de realizar un consumo
responsable das fontes enerxéticas.

FQB5.2.1. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do consumo de enerxía
mundial, e propón medidas que poidan contribuir ao aforro individual e colectivo

CMCCT
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 CURSO: 3º DE ESO

MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Durante as dúas primeiras avaliacións, tal e como se
recolle na programación, avaliamos usando a realización de probas
escritas e o traballo na aula. Na terceira avaliación usaremos a
participación do alumnado na Aula Virtual e a entrega das tarefas
asignadas de xeito periódico ó alumnado nesta plataforma.

Instrumentos: Usaremos a entrega de cuestionarios autocorrexibles e con
retroalimentación e a entrega de traballos de investigación relativos ós
contidos da unidade correspondente que serán facilitados ó alumnado vía
Aula Virtual.

Cualificación
final

Procedemento para obter a cualificación final de curso: Como norma xeral,
a cualificación final do curso será a media aritmética da cualificación
obtida na 1ª e na 2ª avaliación, logo de ter feito a recuperación
correspondente de ser o caso.
Establécese como criterio único para subida de nota a avaliación do
traballo desenvolvido durante a 3ª avaliación en relación cos contidos
traballados na mesma, sendo valorado con tarefas propostas na Aula
Virtual. A terceira avaliación permitirá a suba de, como máximo 1.5 puntos
(0.5 puntos corresponden á entrega de tarefas e o punto restante obtense
da cualificación obtida nas mesmas, entendendo que unha tarefa non
entregada terá unha cualificación de 0 puntos).
O criterio para o cálculo e o redondeo será o seguinte: calcularase a
cualificación da primeira e segunda avaliación seguindo o criterio ordinario
de ponderacións recollido na programación e logo de facer a recuperación
correspondente de ser o caso. Unha vez obtida a cualificación de cada
avaliación, calculamos a media aritmética de 1ª e 2ª avaliación, á cal
sumaremos a suba que corresponda da terceira avaliación. Unha vez
obtida esta nota redondéase ó enteiro mais próximo, de tal xeito que se a
décima é igual ou maior a 5 incrementamos unha unidade e se é inferior a
5 non se incrementará a unidade.

Recuperación de avaliacións ou exames suspensos: Os alumnos/as que
teñan algún exame cunha cualificación menor que 3 (sobre 8 puntos)
deberán seguir un plan de recuperación das partes suspensas. Este plan
levarase a cabo mediante a realización dunha serie de actividades postas
a disposición do alumnado de xeito específico na Aula Virtual. Haberá un
plan de reforzo para cada exame presencial realizado durante o curso. A
cualificación obtida neste plan de reforzo permitirá substituír a nota do
exame non superado por unha nota como máximo de 6 puntos (sobre 8
puntos) segundo as cualificacións obtidas nas actividades de
recuperación.

Proba
extraordinaria
de setembro

Haberá unha proba extraordinaria en setembro para aqueles alumnos que
non acaden unha avaliación positiva en xuño. O contido destas probas
será os destas dúas primeiras avaliación.
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Alumnado de
materia
pendente

Criterios de avaliación:
Aquel alumnado que teña feita a proba parcial da 1ª e da 2ª avaliación,
deberá facer as tarefas que a profesora responsable (Xefa de
Departamento) lle propoña, coa fin de poder superar a materia prevista
para a última proba parcial no documento que se lle entregou a principios
de curso.

Ademais, o alumnado que teña algunha proba suspensa terá que facer
actividades de repaso, reforzo e recuperación da mesma. Estas
actividades se lle farán chegar ao alumno/a e se recollerán a través do
correo electrónico.

As dúbidas do alumnado serán resoltas pola profesora responsable da
materia a través do correo electrónico.

De acordo con isto, traballarase durante o período de suspensión da
actividade presencial segundo se indica a continuación:

 Proposta e recollida de actividades de reforzo e recuperación para aquel
alumnado que, téndose presentado ás probas parciais da materia
realizadas antes da suspensión da actividade presencial, ten unha ou as
dúas probas suspensas.

 Proposta e recollida de actividades correspondentes á materia
programada para a 3ª proba parcial no documento que se lle entregou ao
alumnado a principios de curso, a aqueles alumno/as que se teñen
presentado ás probas parciais da materia.

 Facilitaráselle material para preparar a materia a aquel alumnado que así
o demande, se ben no caso do alumnado que non se presentou a ningunha
proba antes da suspensión da actividade presencial, non se lle pedirá a
entrega de tarefas para a súa valoración, posto que terá a obriga de
presentarse a unha proba final para poder recuperar a materia.

Criterios de cualificación:

PARA O ALUMNADO QUE SE PRESENTOU ÁS PROBAS PARCIAIS:
 O alumnado cuxa  media aritmética da cualificación obtida nas probas
realizadas  na 1ª e na 2ª avaliación non sexa igual ou superior a 5, terá a
posibilidade de superar a parte da materia suspensa e acadar na mesma
unha cualificación de 5 mediante a realización de actividades propostas
pola docente. Valorarase o cumprimento de normas e prazos, a
presentación das mesmas e a corrección na resolución.

 O alumnado poderá ver incrementada a nota media da 1ª e da 2ª
avaliación nun máximo de 1,5 puntos (de maneira similar ao alumnado que
cursa a materia no curso actual) coas tarefas propostas ao longo deste
período relativas á materia que non foran avaliadas nas probas parciais.

 A cualificación final da materia obterase como a media aritmética das
dúas primeiras avaliacións, logo de facer o plan de recuperación no caso no
que fora preciso, máis a puntuación acadada co traballo específico da
terceira avaliación.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
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PARA O ALUMNADO QUE SE NON PRESENTOU ÁS PROBAS
PARCIAIS

 Aquel alumnado que non se presentara a ningún dos exames feitos ao
longo do curso (1ª e 2ª avaliación) terá que presentarse a unha proba final
da materia, sendo esta a única posibilidade que se establece para a
recuperación da mesma.
Esta proba final, escrita ou oral, terá lugar vía telemática a última semana
de maio, no caso de que as actuais circunstancias non permitan a
realización presencial da mesma.

A PROBA FINAL DA MATERIA SERÁ O MERCORES 27 DE MAIO ÁS
11:00 HORAS.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
 Realización e entrega de tarefas propostas pola docente.
 Realización de proba escrita presencial, no caso de ser posible, e de
non selo, proba escrita ou oral telemática a través das ferramentas que
ofrece a Consellería.

PARA A REALIZACIÓN DA PROBA TELEMÁTICA, O ALUMNADO TERÁ
A OBRIGA DE SEGUIR AS INDICACIÓNS QUE PARA TAL FIN SE LLE
FAGAN CHEGAR A TRAVÉS DO CORREO ELECTRÓNICO E/OU A
PÁXINA WEB DO CENTRO. COMO NORMA XERAL, SE A PROBA SE
FAI POR  VIDEOCONFERENCIA O ALUMNADO DEBERÁ TER
RECOLLIDO O PELO, CONECTADA A CÁMARA E O SON, E A
PANTALLA COMPARTIDA.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación)

Actividades

No terceiro trimestre o alumnado pode realizar diferentes actividades
segundo sexa a súa situación. Así, por unha banda, poderán avanzar
nos contidos do currículo mediante as actividades que se facilitan ó
alumnado de xeito periódico e que se proporán de xeito xeral para
todo o alumando.
Os alumnos/as que teñen algún exame da primeira ou segunda
avaliación suspenso e sen recuperar, seguirán actividades de
recuperación destas partes do temario. O seguimento destes plans
non impide o seguimento das actividades facilitadas ó resto do grupo
e que servirán para subir a cualificacións seguindo os criterios que se
expoñen no apartado anterior.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e
sen conectividade)

O alumnado seguirá o curso, de xeito xeral, mediante a Aula Virtual,
na que se colgarán, de xeito periódico, as actividades
correspondentes a cada un dos días nos que o alumnado do grupo
tería unha clase presencial.
Para os casos excepcionais de alumnado que non dispoña de
conexión, porase en coñecemento do Departamento de Orientación e
do titor do grupo para poder fixar o modo de entrega e recollida de
traballo (preferentemente usando correo electrónico)

Materiais e
recursos

As actividades que se colgan de xeito periódico na Aula Virtual
constan, con carácter xeral de:

 Vídeo explicativo cos conceptos teóricos fundamentais da
sesión

 Documento en PDF cos contidos fundamentais e exemplos
resoltos no caso de ser unha actividade de resolución de
problemas

 Simulación virtual no caso de que sexa necesario implementar
un experimento de xeito virtual

 Exercicios resoltos
 Cuestionario ou traballo a entregar polo alumnado

No caso de alumnado sen conectividade, o seu plan estará elaborado
e entregado en formato PDF e terá os mesmos apartados que o
traballo que se pon a disposición do alumnado na Aula Virtual, a
excepción do vídeo explicativo e a simulación virtual
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás
familias

O alumnado recibe información acerca do desenvolvemento da
materia por varias vías:

 Publicación na páxina web do centro, no apartado “NA CASA”
 Avisos periódicos na Aula Virtual
 Envío de mensaxes de aviso de inicio/reanudación das

actividades mediante a aplicación Abalar a grupos completos
 Envío de correos electrónicos ós alumnos e familias que non

amosen seguimento periódico das actividades

Publicidade Este documento será publicado na páxina web do centro
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

FÍSICA E QUÍMICA

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 3. OS CAMBIOS

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.

CMCCT

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

CMCCT

FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a
verificación da lei de conservación da masa en reaccións químicas
sinxelas.

CMCCT

B3.3. Comprobar mediante experiencias sinxelas de
laboratorio a influencia de determinados factores na
velocidade das reaccións químicas.

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

CMCCT

B3.4. Valorar a importancia da industria química na
sociedade e a súa influencia no ambiente.

FQB3.4.1. Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os
óxidos de xofre, os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de
efecto invernadoiro, en relación cos problemas ambientais de
ámbito global.

CMCCT
CSC
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BLOQUE 4. O MOVEMENTO E AS FORZAS

B4.1. Coñecer os tipos de cargas eléctricas, o seu
papel na constitución da materia e as características
das forzas que se manifestan entre elas.

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.

CMCCT

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.

CCEC
CMCCT

B4.2. Interpretar fenómenos eléctricos mediante o
modelo de carga eléctrica e valorar a importancia da
electricidade na vida cotiá.

FQB4.2.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se
poñan de manifesto fenómenos relacionados coa electricidade
estática.

CMCCT

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.

CMCCT

BLOQUE 5. ENERXÍA

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.

CMCCT
CSC

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.

CCL
CMCCT

B5.2. Valorar a importancia de realizar un consumo
responsable das fontes enerxéticas.

FQB5.2.1. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do
consumo de enerxía mundial, e propón medidas que poidan
contribuír ao aforro individual e colectivo.

CMCCT
CSIEE
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MATEMÁTICAS

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Competencias

clave

BLOQUE 4. FUNCIÓNS

B4.1. Coñecer os elementos que interveñen no
estudo das funcións e a súa representación gráfica.

MACB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada
graficamente e asocia enunciados de problemas contextualizados a
gráficas.

CMCCT

MAB B4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha
gráfica interpretándoas dentro do seu contexto.

CMCCT

MACB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas a funcións
dadas graficamente.

CMCCT

B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e doutras
materias que poden modelizarse mediante unha
función lineal, valorando a utilidade da descrición
deste modelo e dos seus parámetros, para describir
o fenómeno analizado.

MACB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta
a partir dunha dada (ecuación punto pendente, xeral, explícita e por
dous puntos), identifica puntos de corte e pendente, e represéntaa
graficamente.

CMCCT

MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a
un enunciado e represéntaa.

CMCCT

B4.3. Recoñecer situacións de relación funcional que
necesitan ser descritas mediante funcións
cuadráticas, calculando os seus parámetros e as
súas características.

MACB4.3.1. Calcula os elementos característicos dunha función
polinómica de grao 2 e represéntaa graficamente.

CMCCT
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BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

B5.1. Elaborar informacións estatísticas para
describir un conxunto de datos mediante táboas e
gráficas adecuadas á situación analizada,
xustificando se as conclusións son representativas
para a poboación estudada.

MACB5.1.1. Distingue poboación e a mostra, e xustifica as
diferenzas en problemas contextualizados.

CMCCT

MACB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta
e cuantitativa continua, e pon exemplos.

CMCCT

MACB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de
frecuencias e obtén información da táboa elaborada.

CMCCT

B5.2. Calcular e interpretar os parámetros de
posición e de dispersión dunha variable estatística
para resumir os datos e comparar distribucións
estatísticas.

MACB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición (media,
moda, mediana e cuartís) dunha variable estatística para
proporcionar un resumo dos datos.

CMCCT

B5.4. Estimar a posibilidade de que aconteza un
suceso asociado a un experimento aleatorio sinxelo,
calculando a súa probabilidade a partir da súa
frecuencia relativa, a regra de Laplace ou os
diagramas de árbore, e identificando os elementos
asociados ao experimento.

MACB5.4.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos
deterministas.

CMCCT

MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado para describir e cuantificar
situacións relacionadas co azar.

CMCCT
CCL

MACB5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos
aleatorios sinxelos cuxos resultados son equiprobables, mediante a
regra de Laplace, enumerando os sucesos elementais, táboas ou
árbores, ou outras estratexias persoais.

CMCCT

MACB5.4.4. Toma a decisión correcta tendo en conta as
probabilidades das distintas opcións en situacións de incerteza.

CSIEE
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias
clave

BLOQUE 3. AS PERSOAS E A SAÚDE. PROMOCIÓN DA SAÚDE
B3.16. Identificar os compoñentes dos aparellos
dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor, e
coñecer o seu funcionamento.

BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos
dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu funcionamento.

CMCCT

B3.17. Indagar acerca das doenzas máis habituais
nos aparellos relacionados coa nutrición, así como
sobre as súas causas e a maneira de previlas.

BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os
aparellos e os sistemas implicados na nutrición, e asóciaas coas
súas causas.

CMCCT

B3.18. Describir os procesos implicados na función
de relación, e os sistemas e aparellos implicados, e
recoñecer e diferenciar os órganos dos sentidos e os
coidados do oído e a vista.

BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de cada sistema
implicados nas funcións de relación.

CMCCT

BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función de relación,
e identifica o órgano ou a estrutura responsables de cada proceso.

CMCCT

BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos
cos órganos dos sentidos en que se atopan.

CMCCT

B3.19. Explicar a misión integradora do sistema
nervioso ante diferentes estímulos, e describir o seu
funcionamento.

BXB3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso
e relaciónaas coas súas causas, cos factores de risco e coa súa
prevención.

CMCCT
CSC

B3.20. Asociar as principais glándulas endócrinas
coas hormonas que sintetizan e coa súa función.

BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as
hormonas segregadas e a súa función.

CMCCT

B3.22. Identificar os principais ósos e músculos do
aparello locomotor.

BXB3.22.1. Localiza os principais ósos e músculos do corpo humano
en esquemas do aparello locomotor.

CMCCT

B3.23. Analizar as relacións funcionais entre ósos,
músculos e sistema nervioso.

BXB3.23.1. Diferencia os tipos de músculos en función do seu tipo
de contracción, e relaciónaos co sistema nervioso que os controla.

CMCCT
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B3.24. Detallar as lesións máis frecuentes no
aparello locomotor e como se preveñen.

BXB3.24.1. Identifica os factores de risco máis frecuentes que poden
afectar o aparello locomotor e relaciónaos coas lesións que
producen.

CSC
CAA

B3.25. Referir os aspectos básicos do aparello
reprodutor, diferenciar entre sexualidade e
reprodución, e interpretar debuxos e esquemas do
aparello reprodutor.

BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do aparello
reprodutor masculino e feminino, e especifica a súa función.

CMCCT

B3.26. Recoñecer os aspectos básicos da
reprodución humana e describir os acontecementos
fundamentais da fecundación, do embarazo e do
parto.

BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica
que glándulas e que hormonas participan na súa regulación.

CMCCT

BXB3.26.2. Identifica os acontecementos fundamentais da
fecundación, do embarazo e do parto

CMCCT

B3.27. Comparar os métodos anticonceptivos,
clasificalos segundo a súa eficacia e recoñecer a
importancia dalgúns deles na prevención de doenzas
de transmisión sexual.

BXB3.27.1. Discrimina os métodos de anticoncepción humana. CMCCT

BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual
e argumenta sobre a súa prevención.

CMCCT
CSC
CCEC
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Durante as dúas primeiras avaliacións, tal e como se
recolle na programación, avaliamos usando a realización de probas
escritas e o traballo na aula. Na terceira avaliación a entrega de
tarefas asignadas de xeito periódico ó alumnado a través da Aula
Virtual .

Instrumentos: Usaremos as tarefas relativas ós contidos da unidade
correspondente que serán facilitados ó alumnado vía Aula Virtual.

Cualificación
final

Procedemento para obter a cualificación final de curso: Como norma
xeral, a cualificación final do curso de cada materia será a media
aritmética da cualificación obtida na 1ª e na 2ª avaliación logo de facer
as recuperacións pertinentes de ser o caso. De non haber a
posibilidade de facer probas escritas presenciais para tal efecto, de
acordo co que se recolle nas programacións do departamento,
establécese como criterio único para subida de nota a avaliación do
traballo desenvolvido durante a 3ª avaliación en relación cos contidos
traballados na mesma, sendo valorado con tarefas propostas. A
terceira avaliación permitirá a suba de, como máximo 1.5 puntos (0.5
pola entrega de tarefas e o punto restante derivado das cualificacións
obtidas nas actividades realizadas).
O criterio para o cálculo e o redondeo será o seguinte: calcularase a
media aritmética da primeira e da segunda avaliación, a cal
sumaremos a suba que corresponda á terceira avaliación despois de
realizar as recuperacións pertinentes. Unha vez obtida esta nota
redondéase ó enteiro mais próximo, de tal xeito que se a décima é
igual ou maior a 5 incrementamos unha unidade e se é inferior a 5 non
se incrementará a unidade.

Recuperación de avaliacións: Os alumnos/as con algún exame ou
avaliación suspensas, farán un exame presencial ou telemático,
segundo a situación o permita. No caso de que o procedemento de
recuperación sexa cun exame telemático, o alumnado ten a obriga de
realizalo coas indicación que consideren os docentes.

Proba
extraordinaria
de setembro

Haberá unha proba extraordinaria en setembro para aqueles
alumnos/as que non acaden unha avaliación positiva en xuño. O
contido destas probas será o das dúas primeiras avaliacións.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:  Non procede

Criterios de cualificación: Non procede

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non procede
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación)

Actividades

No terceiro trimestre o alumnado pode realizar diferentes actividades
segundo sexa a súa situación. Así, por unha banda, poderán avanzar
nos contidos do currículo mediante as actividades que se facilitan ó
alumnado de xeito periódico e que se proporán de xeito xeral para
todo o alumando.
Os alumnos/as que teñen algún exame da primeira ou segunda
avaliación suspenso e sen recuperar, realizarán un exame presencial
ou telemático, segundo a situación o permita. O seguimento destes
plans non impide o seguimento das actividades facilitadas ó resto do
grupo e que servirán para subir a cualificacións seguindo os criterios
que se expoñen no apartado anterior.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen conectividade)

O alumnado seguirá o curso, de xeito xeral, mediante a Aula Virtual na
que se colgarán, de xeito periódico, as actividades correspondentes a
cada un dos días nos que o alumnado do grupo tería unha clase
presencial.
Para os casos excepcionais de alumnado que non dispoña de
conexión, porase en coñecemento do Departamento de Orientación e
do titor do grupo para poder fixar o modo de entrega e recollida de
traballo (preferentemente usando correo electrónico).

Materiais e
recursos

As actividades que se colgan de xeito periódico na Aula Vitual
constan, de xeito xeral de:

 Documento en PDF cos contidos fundamentais e exemplos
resoltos no caso de ser unha actividade de resolución de
problemas

 Vídeos explicativos no caso de que sexa necesario para a
aclaración de certos contidos

 Exercicios resoltos ou aclaracións para realizar os problemas
 Cuestionario ou traballo a entregar polo alumnado

No caso de alumnado sen conectividade, o seu plan estará elaborado
e entregado en formato PDF e terá os mesmos apartados que o
traballo que se pon a disposición do alumnado na Aula Virtual.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado recibe información acerca do desenvolvemento da
materia por varias vías:

 Publicación na páxina web do centro, no apartado “NA
CASA” e na Aula Virtual

 Avisos periódicos na Aula Virtual
 Envío de correos electrónicos ós alumnos que non amosen

seguimento periódico das actividades

Publicidade Este documento publicarase na páxina web do centro
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1  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias
clave

BLOQUE 3. OS CAMBIOS

B3.1. Explicar o mecanismo dunha reacción química e
deducir a lei de conservación da masa a partir do
concepto da reorganización atómica que ten lugar.

FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de
colisións, e deduce a lei de conservación da masa.

CMCCT

B3.2. Razoar como se altera a velocidade dunha reacción
ao modificar algún dos factores que inflúen sobre ela,
utilizando o modelo cinético-molecular e a teoría de
colisións para xustificar esta predición.

FQB3.2.1. Predí o efecto que sobre a velocidade de reacción teñen a
concentración dos reactivos, a temperatura, o grao de división dos reactivos
sólidos e os catalizadores.

CMCCT

B3.3. Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir
entre reaccións endotérmicas e exotérmicas.

FQB3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha reacción
química analizando o signo da calor de reacción asociada.

CMCCT

B3.4. Recoñecer a cantidade de substancia como
magnitude fundamental e o mol como a súa unidade no
Sistema Internacional de Unidades.

FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia, a
masa atómica ou molecular e a constante do número de Avogadro.

CMCCT

B3.5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos
puros supondo un rendemento completo da reacción,
partindo do axuste da ecuación química correspondente.

FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en termos de
partículas e moles e, no caso de reaccións entre gases, en termos de
volumes.

CMCCT

FQB3.5.2. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con
reactivos puros e supondo un rendemento completo da reacción, tanto se
os reactivos están en estado sólido como se están en disolución.

CMCCT
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Bloque 4. O movemento e as forzas

B4.1. Xustificar o carácter relativo do movemento e a
necesidade dun sistema de referencia e de vectores, para
o describir adecuadamente, aplicando o anterior á
representación de distintos tipos de desprazamento.

FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición,
desprazamento e velocidade en distintos tipos de movemento, utilizando un
sistema de referencia.

CMCCT

B4.2. Distinguir os conceptos de velocidade media e
velocidade instantánea, e xustificar a súa necesidade
segundo o tipo de movemento.

FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa traxectoria e a
súa velocidade.

CMCCT

FQB4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade nun estudo
cualitativo do movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), e
razoa o concepto de velocidade instantánea.

CMCCT

B4.3. Expresar correctamente as relacións matemáticas
que existen entre as magnitudes que definen os
movementos rectilíneos e circulares.

FQB4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que relacionan as variables
nos movementos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente
acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), así como as relacións entre
as magnitudes lineais e angulares.

CMCCT

B4.4. Resolver problemas de movementos rectilíneos e
circulares, utilizando unha representación esquemática
coas magnitudes vectoriais implicadas, e expresar o
resultado nas unidades do Sistema Internacional.

FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme (MRU),
rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU),
incluíndo movemento de graves, tendo en conta valores positivos e
negativos das magnitudes, e expresar o resultado en unidades do Sistema
Internacional.

CMCCT

FQB4.4.2. Determina tempos e distancias de freada de vehículos e
xustifica, a partir dos resultados, a importancia de manter a distancia de
seguridade na estrada.

CMCCT
CSC

FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en calquera
movemento curvilíneo e calcula o seu valor no caso do movemento circular
uniforme.

CMCCT

B4.5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen as
variables do movemento partindo de experiencias de
laboratorio ou de aplicacións virtuais interactivas e

FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de
gráficas posición-tempo e velocidade-tempo en movementos rectilíneos.

CMCCT
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relacionar os resultados obtidos coas ecuacións
matemáticas que vinculan estas variables.

B4.6. Recoñecer o papel das forzas como causa dos
cambios na velocidade dos corpos e representalas
vectorialmente.

FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos que hai
cambios na velocidade dun corpo.

CMCCT

FQB4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a forza normal, a forza de
rozamento e a forza centrípeta en casos de movementos rectilíneos e
circulares.

CMCCT

B4.7. Utilizar o principio fundamental da dinámica na
resolución de problemas nos que interveñen varias
forzas.

FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un corpo en
movemento nun plano tanto horizontal como inclinado, calculando a forza
resultante e a aceleración.

CMCCT

B4.8. Aplicar as leis de Newton para a interpretación de
fenómenos cotiáns.

FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de Newton. CMCCT

FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en
situacións de interacción entre obxectos.

CMCCT
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Durante as dúas primeiras avaliacións, tal e como se
recolle na programación, avaliamos usando a realización de probas
escritas e o traballo na aula. Na terceira avaliación a entrega de
tarefas asignadas de xeito periódico ó alumnado a través da Aula
Virtual ou na páxina web do centro, no apartado “NA CASA”e/ou
exame telemático.

Instrumentos: Usaremos as tarefas e/ ou exame telemático relativos
ós contidos da unidade correspondente que serán facilitados ó
alumnado vía Aula Virtual ou na páxina web do centro, no apartado
“NA CASA”

Cualificación
final

Procedemento para obter a cualificación final de curso: Como norma
xeral, a cualificación final do curso de cada materia será a media
aritmética da cualificación obtida na 1ª e na 2ª avaliación logo de facer
as recuperacións pertinentes de ser o caso. De non haber a
posibilidade de facer probas escritas presenciais para tal efecto, de
acordo co que se recolle nas programacións do departamento,
establécese como criterio único para subida de nota a avaliación do
traballo desenvolvido durante a 3ª avaliación en relación cos contidos
traballados na mesma, sendo valorado con tarefas propostas e/ou
cunha proba virtual escrita establecida pola profesora que imparte a
materia. A terceira avaliación permitirá a suba de, como máximo 1.5
puntos.
O criterio para o cálculo e o redondeo será o seguinte: calcularase a
media aritmética da primeira e da segunda avaliación, a cal
sumaremos a suba que corresponda á terceira avaliación despois de
realizar as recuperacións pertinentes. Unha vez obtida esta nota
redondéase ó enteiro mais próximo, de tal xeito que se a décima é
igual ou maior a 5 incrementamos unha unidade e se é inferior a 5 non
se incrementará a unidade.

Recuperación de avaliacións: Os alumnos/as con algunha ou algunhas
avaliacións suspensas, seguirán un plan de recuperación con
actividades das avaliacións non superadas ou ben un exame
presencial ou telemático, segundo a situación o permita. No caso de
que o procedemento de recuperación sexa cun exame telemático, o
alumnado ten a obriga de realizalo coas indicación que consideren as
docentes.
Se o plan de recuperación se fai por tarefas, a cualificación máxima á
que se pode optar na avaliación ou avaliacións suspensas é de 5
puntos

Proba
extraordinaria
de setembro

Haberá unha proba extraordinaria en setembro para aqueles
alumnos/as que non acaden unha avaliación positiva en xuño. O
contido destas probas será o das dúas primeiras avaliacións.

Alumnado de
materia

pendente

INÉS

INÉS

INÉS
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Proba
extraordinaria
de setembro

Haberá unha proba extraordinaria en setembro para aqueles
alumnos/as que non acaden unha avaliación positiva en xuño.
O contido destas probas será o das dúas primeiras avaliacións.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:  Non procede

Criterios de cualificación: Non procede

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non procede
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación)

Actividades

No terceiro trimestre o alumnado pode realizar diferentes actividades
segundo sexa a súa situación. Así, por unha banda, poderán avanzar
nos contidos do currículo mediante as actividades que se facilitan ó
alumnado de xeito periódico e que se proporán de xeito xeral para
todo o alumando.
Os alumnos/as que teñen algunha avaliación (primeira ou segunda)
pendente e sen recuperar, seguirán actividades de recuperación
destas partes do temario ou ben un exame presencial ou telemático,
segundo a situación o permita. O seguimento destes plans non impide
o seguimento das actividades facilitadas ó resto do grupo e que
servirán para subir a cualificacións seguindo os criterios que se
expoñen no apartado anterior.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen conectividade)

O alumnado seguirá o curso, de xeito xeral, mediante a Aula Virtual ou
na páxina web do centro, no apartado “NA CASA”, na que se
colgarán, de xeito periódico, as actividades correspondentes a cada
un dos días nos que o alumnado do grupo tería unha clase presencial.
Para os casos excepcionais de alumnado que non dispoña de
conexión, porase en coñecemento do Departamento de Orientación e
do titor do grupo para poder fixar o modo de entrega e recollida de
traballo (preferentemente usando correo electrónico).

Materiais e
recursos

As actividades que se colgan de xeito periódico na Aula Virtual ou
páxina web do centro, no apartado “NA CASA” constan, de xeito xeral
de:

 Documento en PDF cos contidos fundamentais e exemplos
resoltos no caso de ser unha actividade de resolución de
problemas

 Vídeos explicativos no caso de que sexa necesario para a
aclaración de certos contidos

 Exercicios resoltos ou aclaracións para realizar os problemas
 Cuestionario ou traballo a entregar polo alumnado

No caso de alumnado sen conectividade, o seu plan estará elaborado
e entregado en formato PDF e terá os mesmos apartados que o
traballo que se pon a disposición do alumnado na Aula Virtual ou
páxina web do centro, no apartado “NA CASA.
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4 Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado recibe información acerca do desenvolvemento da
materia por varias vías:

 Publicación na páxina web do centro, no apartado “NA
CASA” e na Aula Virtual

 Avisos periódicos na Aula Virtual
 Envío de correos electrónicos ós alumnos que non amosen

seguimento periódico das actividades

Publicidade Este documento publicarase na páxina web do centro

PÁXINA 37 DE 66



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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES LUCUS AUGUSTI
CURSO: 1º BAC
MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA
DEPARTAMENTO: FÍSICA E  QUÍMICA
DATA: 11/05/2020



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
CURSO 2019/2020

PÁXINA 39 DE CENTRO: IES LUCUS AUGUSTI (LUGO)
CURSO: 1º BAC

MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA

ÍNDICE

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2 Avaliación e cualificación.

3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso,
e no seu caso ampliación)

4 Información e publicidade.



CURSO: 1º BAC
MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA

1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (3ª Avaliación)
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencia clave

B6.3. Recoñecer as ecuacións dos
movementos rectilíneo e circular, e
aplicalas a situacións concretas.

FQB6.3.2. Resolve exercicios prácticos de cinemática en dúas dimensións
(movemento dun corpo nun plano) aplicando as ecuacións dos movementos
rectilíneo uniforme (MRU) e movemento rectilíneo uniformemente acelerado
(MRUA).

CMCCT

B6.4. Interpretar representacións
gráficas dos movementos rectilíneo e
circular.

FQB6.4.1. Interpreta as gráficas que relacionan as variables implicadas nos
movementos MRU, MRUA e circular uniforme (MCU) aplicando as ecuacións
adecuadas para obter os valores do espazo percorrido, a velocidade e a
aceleración

CMCCT

B6.6. Describir o movemento circular
uniformemente acelerado e expresar a
aceleración en función das súas
compoñentes intrínsecas.

FQB6.6.1. Identifica as compoñentes intrínsecas da aceleración en casos
prácticos e aplica as ecuacións que permiten determinar o seu valor.

CMCCT

B6.7. Relacionar nun movemento
circular as magnitudes angulares coas
lineais.

FQB6.7.1. Relaciona as magnitudes lineais e angulares para un móbil que
describe unha traxectoria circular, establecendo as ecuacións
correspondentes.

CMCCT

B7.1. Identificar todas as forzas que
actúan sobre un corpo.

FQB7.1.1. Representa todas as forzas que actúan sobre un corpo, obtendo a
resultante e extraendo consecuencias sobre o seu estado de movemento.

CMCCT

B7.2. Resolver situacións desde un
punto de vista dinámico que involucran
planos inclinados e/ou poleas.

FQB7.2.2. Resolve supostos nos que aparezan forzas de rozamento en
planos horizontais ou inclinados, aplicando as leis de Newton.

CMCCT

B7.2. Resolver situacións desde un
punto de vista dinámico que involucran
planos inclinados e/ou poleas.

FQB7.2.3. Relaciona o movemento de varios corpos unidos mediante cordas
tensas e poleas coas forzas que actúan sobre cada corpo.

CMCCT

B7.4. Aplicar o principio de conservación
do momento lineal a sistemas de dous
corpos e predicir o movemento destes a
partir das condicións iniciais.

FQB7.4.2. Explica o movemento de dous corpos en casos prácticos como
colisións e sistemas de propulsión mediante o principio de conservación do
momento lineal.

CMCCT

B7.5. Xustificar a necesidade de que
existan forzas para que se produza un
movemento circular.

FQB7.5.1. Aplica o concepto de forza centrípeta para resolver e interpretar
casos de móbiles en curvas e en traxectorias circulares.

CMCCT
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B7.8. Determinar e aplicar a lei de
gravitación universal á estimación do
peso dos corpos e á interacción entre
corpos celestes, tendo en conta o seu
carácter vectorial.

FQB7.8.1. Expresa a forza da atracción gravitatoria entre dous corpos
calquera, coñecidas as variables das que depende, establecendo como
inciden os cambios nestas sobre aquela.

CMCCT

B7.9. Enunciar a lei de Coulomb e
caracterizar a interacción entre dúas
cargas eléctricas puntuais.

FQB7.9.1. Compara a lei de Newton da gravitación universal e a de Coulomb,
e establece diferenzas e semellanzas entre elas.

CMCCT,CCEC

B8.1. Establecer a lei de conservación
da enerxía mecánica e aplicala á
resolución de casos prácticos.

FQB8.1.1. Aplica o principio de conservación da enerxía para resolver
problemas mecánicos, determinando valores de velocidade e posición, así
como de enerxía cinética e potencial.

CMCCT

B8.1. Establecer a lei de conservación
da enerxía mecánica e aplicala á
resolución de casos prácticos.

FQB8.1.2. Relaciona o traballo que realiza unha forza sobre un corpo coa
variación da súa enerxía cinética, e determina algunha das magnitudes
implicadas.

CMCCT

B8.2. Recoñecer sistemas conservativos
como aqueles para os que é posible
asociar unha enerxía potencial e
representar a relación entre traballo e
enerxía.

FQB8.2.1. Clasifica en conservativas e non conservativas, as forzas que
interveñen nun suposto teórico xustificando as transformacións enerxéticas
que se producen e a súa relación co traballo.

CMCCT

Os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles avaliados na 1ª e na 2ª avaliación, e sobre os cales se farán as probas e
as tarefas de recuperación correspondentes, son os que están recollidos na programación do Departamento.
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2 Avaliación e cualificación

Avaliación

PROCEDEMENTOS
 Durante o tempo de suspensión de aulas presenciais, pediráselle ao
alumnado a  entrega de tarefas propostas con certa periodicidade, a fin de
que poida ser valorada a súa evolución e mesmo cualificado o seu traballo
a través destas entregas.
 Establécese a posibilidade de facer algunha proba escrita ou oral de tipo
individual a través dalgunha plataforma telemática das ofertadas pola
Consellería.

INSTRUMENTOS
Para a valoración da materia impartida, pero non avaliada, antes da
suspensión da actividade presencial, e o traballo proposto ao longo do
período do confinamento, así como para a recuperación da primeira e da
segunda avaliación, poderanse empregar os seguintes instrumentos de
avaliación, segundo o que estableza a docente da materia no/s grupo/s que
imparte:

- Tarefas propostas, valorándose o cumprimento das normas e os
prazos de entrega, así como a corrección na presentación e na
realización das mesmas

- Informes das prácticas de laboratorio desenvolvidas antes do 13 de
marzo.

- Probas orais realizadas telematicamente.
- Probas escritas realizadas telematicamente.
- Probas escritas presenciais, no caso de que houbese a posibilidade de

facelas con algún alumnado que estea nunha situación extraordinaria
(toda a materia suspensa...).

Sempre que os exames ou probas de contido da materia se fagan por vía
telemática, farase uso de plataformas facilitadas pola Consellería de
Educación como a aula virtual do centro e/ou Webex Meeting. Nos casos
nos que por algún motivo non fose posible facer uso deses sistemas,
facilitarase a proba e recollerase a través do correo electrónico.

PARA A REALIZACIÓN DUNHA PROBA TELEMÁTICA, O ALUMNADO
TERÁ A OBRIGA DE SEGUIR AS INDICACIÓNS QUE PARA TAL FIN SE
LLE FAGAN CHEGAR A TRAVÉS DO CORREO ELECTRÓNICO E/OU A
PÁXINA WEB DO CENTRO. COMO NORMA XERAL, SE A PROBA SE FAI
POR VIDEOCONFERENCIA O ALUMNADO DEBERÁ TER  RECOLLIDO
O PELO, CONECTADA A CÁMARA E O SON, E A PANTALLA
COMPARTIDA.

RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS SUSPENSAS
O alumnado que teña a primeira e/ou a segunda avaliación suspensas, por
non ter superadas todas ou algunhas das probas das mesmas, terá a
posibilidade de recuperalas de acordo cos seguintes procedementos:
a) Aquel alumnado que tendo a 1ª e/ou a 2ª avaliación suspensa, non teña

en ningunha das avaliacións nota inferior a 4, poderá recuperar a materia
a través das entregas das tarefas propostas pola docente. Estas tarefas
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terán unha cualificación máxima de 1 punto e, polo tanto, a realización
das mesmas permitirá ao alumno/a acadar un máximo de 5 nesa parte
da materia, quedándolle así recuperada.

b) Aquel alumnado que teña a 1ª e/ou a 2ª avaliación suspensa cunha
cualificación inferior a 4, terá que facer para a súa recuperación unha
proba telemática, escrita ou oral. Propoñeránselle, tamén, as tarefas de
reforzo e recuperación, podendo conseguir ata un máximo de 1 punto
pola súa realización. A avaliación quedará recuperada se sumada a nota
obtida no exame e a nota das tarefas, acada un mínimo de 5. O exame
terá unha puntuación máxima de 7,5 puntos, de acordo coa puntuación
para esta proba que recolle a programación do Departamento e tendo en
conta a posibilidade de acadar 1 punto coas tarefas entregadas durante
este período. A nota acadada deste xeito substitúe a acadada no seu
momento na correspondente parte, ao igual que no apartado anterior.

c) No caso de que o alumnado ao que se refire o apartado (a) non estea
conforme coa cualificación máxima que pode acadar coa recuperación a
través de tarefas, terá a posibilidade de facer proba telemática, oral ou
escrita, conxuntamente co alumnado do apartado (b).

No caso de que nalgún momento se autorizase a asistir ao centro, as
probas telemáticas poderían ser substituídas por probas presenciais, nas
condicións nas que fixe o centro.

O alumnado ao que fai referencia este apartado, ten a obriga de facer as
tarefas ou probas que se establezan a efecto de reforzo e recuperación
da/s parte/s suspensas.

POSIBILIDADE DE SUBIR NOTA
De non haber a posibilidade de facer probas escritas presenciais para tal
efecto, de acordo co que se recolle na programación do departamento,
establécese como criterio único para subida de nota a avaliación do
traballo de ampliación desenvolvido durante a 3ª avaliación, en relación
cos contidos traballados na mesma Este será valorado con tarefas
propostas e/ou cunha proba telemática (oral ou escrita) segundo o que
establezan as  profesoras que imparten a materia non seus respectivos
grupos. Nesta proba poderán, tamén, incluírse aqueles contidos que foran
impartidos antes do 13 de marzo, pero que estiveran sen avaliar.

Esta posibilidade permitirá conseguir como máximo un incremento de
1,5 puntos na cualificación final, é dicir, sumará un máximo de 1,5
puntos á nota media acadada entre a 1ª e a 2ª avaliación, logo de ter
feita a recuperación da mesma por aquel alumnado que tivera unha
cualificación inferior a 5 nalgunha delas ou nas dúas (apartado
anterior)..
Con respecto a esta posibilidade de subir a nota media da 1ª e da 2ª
avaliación cos contidos propios da terceira avaliación, todo aquel alumno ou
alumna que estea a seguir o traballo proposto polo docente ao longo da
terceira avaliación, referido aos contidos novos da mesma, poderá ver
incrementada a súa cualificación en 1,5 puntos como máximo. De acordo
con esta posibilidade diferéncianse varias situacións:
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- O alumnado que non estea a seguir as indicacións da docente con
respecto á preparación dos contidos novos impartidos durante a etapa
de suspensión de clases, non verá incrementada a súa nota media e
non poderá facer a proba escrita ou oral para subir nota, no caso de
que se establecera.

- Alumnado que estea a seguir as indicacións e o traballo proposto polo
docente relativo aos contidos vistos durante a etapa de suspensión de
clases, facendo as entregas que se propoñen, verá incrementada a
súa nota nun máximo de 0,75 puntos.

- Alumnado que estea a seguir as indicacións e o traballo proposto polo
docente relativo aos contidos vistos durante a etapa de suspensión de
clases, facendo as entregas que se propoñen, e que faga a proba
escrita ou oral para subir nota, poderá incrementar a súa nota cun
máximo de 0,75 puntos.

No caso de que non se estableza proba de contidos por vía telemática, a
puntuación por actividades desenvolvidas correspondentes ao primeiro
trimestre pode chegar a 1,5 puntos, segundo o criterio que estableza a
docente.do grupo.

Cualificación
final

Como norma xeral, a cualificación final do curso será a media
aritmética da cualificación obtida na 1ª e na 2ª avaliación, logo de ter
feita a correspondente recuperación, de selo caso. A esta nota
sumaráselle a cualificación máxima de 1,5 puntos que o/a alumno/a
puidera ter acadado coa avaliación do traballo desenvolvido durante
a 3ª avaliación, en relación cos estándares de aprendizaxe recollidos
neste documento. Á nota final obtida aplicaráselle redondeo matemático,
é dicir, cando a primeira cifra decimal sexa 5 ou superior pasará ao
seguinte número enteiro e cando sexa inferior manterase.
Considerarase a materia superada cando o alumno ou alumna
obteña unha cualificación final de 5 ou superior.

Proba
extraordinaria
de setembro

Aquel alumnado que non superase a materia en xuño por non ter acadado
unha cualificación final superior a 5, terá dereito a unha proba
extraordinaria en setembro na que se avaliarán os estándares da 1ª e 2ª
avaliación recollidos na programación do Departamento cun grado mínimo
de consecución do 100%. Dependendo da situación sanitaria do momento,
será unha proba presencial escrita ou ben unha proba telemática, escrita
ou oral.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Aquel alumnado que teña feita a proba parcial da 1ª e da 2ª avaliación,
deberá facer as tarefas que a profesora responsable (Xefa de
Departamento) lle propoña, coa fin de poder superar a materia prevista para
a última proba parcial segundo o documento que se lle entregou a
principios de curso.

Ademais, o alumnado que teña algunha proba suspensa terá que facer
actividades de repaso, reforzo e recuperación da mesma. Estas
actividades se lle farán chegar ao alumno/a e se recollerán a través do
correo electrónico. Por esta mesma canle se resolverán as dúbidas.

De acordo con isto, traballarase durante o período de suspensión da
actividade presencial segundo se indica a continuación:
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 Proposta e recollida de actividades de reforzo e recuperación para aquel
alumnado que, téndose presentado ás probas parciais da materia
realizadas antes da suspensión da actividade presencial, ten unha ou as
dúas probas suspensas.
 Proposta e recollida de actividades correspondentes á materia
programada para a 3ª proba parcial no documento que se lle entregou ao
alumnado a principios de curso, a aqueles alumno/as que se teñen
presentado ás probas parciais da materia.
 Facilitaráselle material para preparar a materia a aquel alumnado que así
o demande, se ben no caso do alumnado que non se presentou a ningunha
proba antes da suspensión da actividade presencial, non se lle pedirá a
entrega de tarefas para a súa valoración, posto que terá a obriga de
presentarse a unha proba final para poder recuperar a materia.

Criterios de cualificación:

PARA O ALUMNADO QUE SE PRESENTOU ÁS PROBAS PARCIAIS:
 O alumnado cuxa  media aritmética da cualificación obtida nas probas
realizadas  na 1ª e na 2ª avaliación non sexa igual ou superior a 5, terá a
posibilidade de superar a parte da materia suspensa e acadar na mesma
unha cualificación de 5 mediante a realización de actividades propostas
pola docente. Valorarase o cumprimento de normas e prazos, a
presentación das mesmas e a corrección na resolución.

 O alumnado poderá ver incrementada a nota media da 1ª e da 2ª
avaliación nun máximo de 1,5 puntos coas tarefas propostas ao longo deste
período relativas á materia que non foran avaliada nas probas parciais (de
maneira similar ao alumnado que cursa a materia no curso actual).

 A cualificación final da materia obterase como a media aritmética das
dúas primeiras avaliacións, logo de facer o plan de recuperación se fora
preciso, máis a puntuación acadada co traballo específico da terceira
avaliación (máximo 1,5 puntos).

PARA O ALUMNADO QUE SE NON PRESENTOU ÁS PROBAS
PARCIAIS
 Aquel alumnado que non se presentara a ningún dos exames feitos ao
longo do curso (1ª e 2ª avaliación) terá que presentarse a unha proba final
da materia, sendo esta a única posibilidade que se establece para a
recuperación da mesma.
Esta proba terá lugar a última semana de maio vía telemática, podendo ser
oral ou escrita, no caso de que as actuais circunstancias non permitan a
realización presencial da mesma. Se no seu momento fora posible que este
alumnado acudira ao centro para a realización da mesma, a proba sería na
data e hora fixada pola Xefatura de Estudos para tal fin.

A PROBA TELEMÁTICA SERÁ O MERCORES 27 DE MAIO ÁS 11:00
HORAS.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
 Realización e entrega das tarefas propostas pola docente.
 Realización de proba escrita presencial, no caso de ser posible, e de
non selo, proba escrita ou oral telemática a través das ferramentas que
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ofrece a Consellería.

PARA A REALIZACIÓN DA PROBA TELEMÁTICA, O ALUMNADO TERÁ A
OBRIGA DE SEGUIR AS INDICACIÓNS QUE PARA TAL FIN SE LLE
FAGAN CHEGAR A TRAVÉS DO CORREO ELECTRÓNICO E/OU A
PÁXINA WEB DO CENTRO. COMO NORMA XERAL, SE A PROBA SE FAI
POR  VIDEOCONFERENCIA O ALUMNADO DEBERÁ TER  RECOLLIDO
O PELO, CONECTADA A CÁMARA E O SON E A PANTALLA
COMPARTIDA.
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3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación)

Actividades

PARA TODO O ALUMNADO:
 Lecturas de divulgación de ciencia con carácter voluntario, así como
textos complementarios aos contidos do currículo da materia.
 Páxinas web con actividades interactivas  voluntarias para reforzar a
aprendizaxe.
 Visionado de vídeos dispoñibles na rede relacionados cos contidos da
materia.
 Actividades de ampliación similares ás resoltas pola docente
relacionadas cos estándares traballados no período presencial. Terán
carácter voluntario, facendo fincapé neste aspecto para o alumnado
que está seguindo o plan de recuperación da 1ª e/ou 2ª avaliación.

PARA O ALUMNADO QUE TEÑA ALGUNHA AVALIACIÓN
SUSPENSA:
 Actividades de reforzo e recuperación da 1ª e da 2ª avaliación,
similares ás desenvolvidas no período presencial, para traballar os
estándares considerados imprescindibles para superar a materia.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen conectividade)

Semanalmente faise a planificación do traballo que o alumnado debería
facer nas sesións asignadas á materia. Para iso:
 Envíanselle por correo electrónico a todo o alumnado as indicacións e
a proposta de traballo que se aconsella seguir, así como as indicacións
de tarefas que deben entregar, no caso de que se establezan.
 A través da aula virtual ou da páxina web do instituto, facilítaselle ao
alumnado os contidos necesarios para traballar a materia programada,
así como os boletíns cos exercicios de repaso e de ampliación.
 Ao final da semana súbense á aula virtual os exercicios resoltos non
avaliables, para que o alumnado poida autocorrixilos e enviar un correo
á profesora, coas dúbidas no caso de telas.
 Resposta persoal ás dúbidas que chegan a través do correo.
 No caso das tarefas de recuperación propostas, envíaselle a cada
alumno/a un informe individual coas correccións dos exercicios
entregados semanalmente. As tarefas de ampliación son comentadas
con carácter xeral ou individual, se se considera necesario, ou dáselles
a posibilidade de autocorrixilas.
 Contémplase a posibilidade de facer videoconferencias co alumnado
para resolución de dúbidas.

Para o alumnado sen conectividade e localizado buscarase a
posibilidade de facerlle chegar os materiais a través do centro en
formato pdf e impresos.

Materiais e
recursos

 Libro de texto da materia
 Unidades Didácticas elaboradas pola/s docente/s que imparten a
materia
 Información de diferentes libros de texto facilitados pola/s docente/s
 Lecturas de divulgación científica
 Boletíns de problemas e exercicios, así como as súas solucións
 Vídeos publicados na rede
 Páxinas web con actividades interactivas
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 Ordenadores  e conexión a Internet das docentes e do alumnado
 Aula virtual
 Plataforma Webex Meetings
 Correo electrónico
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4 Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado recibe información acerca do desenvolvemento da materia
e do procedemento de avaliación nestas circunstancias por varias vías:
 Publicación na páxina web do centro, no apartado “NA CASA”.
 Envío de correos electrónicos ao alumnado e aos seus titore/as
cando non amosen seguemento periódico das atividades.
 Aula Virtual do centro e Abalar.

Publicidade Este documento publicarase na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (3ª avaliación)
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencia Clave

B2.1. Analizar cronoloxicamente os modelos
atómicos ata chegar ao modelo actual,
discutindo as súas limitacións e a necesidade
dun novo.

B2.

QUB2.1.1. Explica as limitacións dos distintos modelos atómicos en
relación cos feitos experimentais que levan asociados.

CCEC, CMCCT

QUB2.1.2. Calcula o valor enerxético correspondente a unha transición
electrónica entre dous niveis dados, en relación coa interpretación dos
espectros atómicos.

CMCCT

B2.2. Recoñecer a importancia da teoría
mecanocuántica para o coñecemento do átomo.

QUB2.2.1. Diferencia o significado dos números cuánticos segundo Bohr e
a teoría mecanocuántica que define o modelo atómico actual, en relación
co concepto de órbita e orbital.

CMCCT

B2.3. Explicar os conceptos básicos da
mecánica cuántica: dualidade onda-corpúsculo
e incerteza.

QUB2.3.1. Determina lonxitudes de onda asociadas a partículas en
movemento para xustificar o comportamento ondulatorio dos electróns.

CMCCT

QUB2.3.2. Xustifica o carácter probabilístico do estudo de partículas
atómicas a partir do principio de indeterminación de Heisenberg

CMCCT

B2.4. Describir as características fundamentais
das partículas subatómicas, diferenciando os
tipos.

QUB2.4.1. Coñece as partículas subatómicas e os tipos de quarks
presentes na natureza íntima da materia e na orixe primixenia do
Universo, explicando as características e a clasificación destes.

CMCCT

B2.5. Establecer a configuración electrónica dun
átomo en relación coa súa posición na táboa
periódica.

QUB2.5.1. Determina a configuración electrónica dun átomo, coñecida a
súa posición na táboa periódica e os números cuánticos posibles do
electrón diferenciador.

CMCCT

B2.6. Identificar os números cuánticos para un
electrón segundo no orbital en que se atope.

QUB2.6.1. Xustifica a reactividade dun elemento a partir da estrutura
electrónica ou a súa posición na táboa periódica.

CMCCT

B2.7. Coñecer a estrutura básica do sistema
periódico actual, definir as propiedades
periódicas estudadas e describir a súa variación
ao longo dun grupo ou período.

QUB2.7.1. Argumenta a variación do raio atómico, potencial de ionización,
afinidade electrónica e electronegatividade en grupos e períodos,
comparando as devanditas propiedades para elementos diferentes.

CMCCT

B2.8. Utilizar o modelo de enlace
correspondente para explicar a formación de
moléculas, de cristais e de estruturas
macroscópicas, e deducir as súas propiedades.

QUB2.8.1. Xustifica a estabilidade das moléculas ou dos cristais formados
empregando a regra do octeto ou baseándose nas interaccións dos
electróns da capa de valencia para a formación dos enlaces.

CMCCT

B2.9. Construír ciclos enerxéticos do tipo Born-
Haber para calcular a enerxía de rede,
analizando de forma cualitativa a variación de

QUB2.9.1. Aplica o ciclo de Born-Haber para o cálculo da enerxía reticular
de cristais iónicos.

CMCCT

QUB2.9.2. Compara a fortaleza do enlace en distintos compostos iónicos CMCCT
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enerxía de rede en diferentes compostos
B2.

aplicando a fórmula de Born-Landé para considerar os factores dos que
depende a enerxía reticular.

B2.10. Describir as características básicas do
enlace covalente empregando diagramas de
Lewis e utilizar a TEV para a súa descrición
máis complexa.

B2.

QUB2.10.1. Determina a polaridade dunha molécula utilizando o modelo
ou a teoría máis axeitados para explicar a súa xeometría.

CMCCT

QUB2.10.2. Representa a xeometría molecular de distintas substancias
covalentes aplicando a TEV e a TRPECV.

CMCCT

B2.11. Empregar a teoría da hibridación para
explicar o enlace covalente e a xeometría de
distintas moléculas.

QUB2.11.1. Dálles sentido aos parámetros moleculares en compostos
covalentes utilizando a teoría de hibridación para compostos inorgánicos e
orgánicos.

CMCCT

B2.12. Coñecer as propiedades dos metais
empregando as diferentes teorías estudadas
para a formación do enlace metálico

QUB2.12.1. Explica a condutividade eléctrica e térmica mediante o modelo
do gas electrónico, aplicándoo tamén a substancias semicondutoras e
supercondutoras

CMCCT

B2.13. Explicar a posible condutividade eléctrica
dun metal empregando a teoría de bandas.

B2.

QUB2.13.1. Describe o comportamento dun elemento como illante,
condutor ou semicondutor eléctrico, utilizando a teoría de bandas.

CMCCT

QUB2.13.2. Coñece e explica algunhas aplicacións dos semicondutores e
supercondutores, e analiza a súa repercusión no avance tecnolóxico da
sociedade.

CMCCT

B2.14. Recoñecer os tipos de forzas
intermoleculares e explicar como afectan as
propiedades de determinados compostos en
casos concretos.

QUB2.14.1. Xustifica a influencia das forzas intermoleculares para explicar
como varían as propiedades específicas de diversas substancias en
función das devanditas interaccións.

CMCCT

B2.15. Diferenciar as forzas intramoleculares
das intermoleculares en compostos iónicos ou
covalentes.

QUB2.15.1. Compara a enerxía dos enlaces intramoleculares en relación
coa enerxía correspondente ás forzas intermoleculares, xustificando o
comportamento fisicoquímico das moléculas.

CMCCT

Aclaracións:

Os estándares comprendidos entre o QUB2.1.1 e o QUB2.5.1, ámbolos dous incluídos, foron impartidos durante o período da terceira avaliación no
que houbo actividade presencial.

Os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles avaliados na 1ª e na 2ª avaliación, e sobre os cales se farán as probas e as tarefas
de recuperación correspondentes, son os que están recollidos na programación do Departamento.
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2 Avaliación e cualificación

Avaliación

PROCEDEMENTOS
 Durante o tempo de suspensión de aulas presenciais, pediráselle ao
alumnado a  entrega de tarefas propostas con certa periodicidade, a fin de
que poida ser valorada a súa evolución e mesmo cualificado o seu traballo
a través destas entregas.
 Nalgúns casos realizaranse probas escritas ou orais de tipo individual a
través dalgunha plataforma facilitada pola Consellería de Educación.

INSTRUMENTOS
Para a valoración da materia impartida, pero non avaliada antes da
suspensión da actividade presencial, o traballo proposto ao longo do
período do confinamento, así como para a recuperación da primeira e da
segunda avaliación, poderanse empregar os seguintes instrumentos de
avaliación:
 Tarefas propostas, valorándose o cumprimento das normas e os prazos
de entrega, así como a corrección na presentación e na realización das
mesmas
 Informes das prácticas de laboratorio desenvolvidas antes do 13 de
marzo.
 Probas orais realizadas telematicamente.
 Probas escritas realizadas telematicamente.
 Probas escritas presenciais, no caso de que houbese a posibilidade de
facelas con algún alumnado que estea nunha situación extraordinaria (toda
a materia suspensa con cualificacións moi baixas...).

Sempre que os exames ou probas de contido da materia se fagan por vía
telemática, farase uso de plataformas facilitadas pola Consellería de
Educación como a aula virtual do centro e/ou Webex Meeting. Nos casos
nos que por algún motivo xustificado non fose posible facer uso deses
sistemas, facilitarase a proba e recollerase a través do correo electrónico
cun límite de tempo.

RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS SUSPENSAS
O alumnado que teña a primeira e/ou a segunda avaliación suspensas, por
non ter superadas todas ou algunhas das probas das mesmas, terá a
posibilidade de recuperalas de acordo cos seguintes procedementos:
a) Aquel alumnado que tendo a 1ª e/ou a 2ª avaliación suspensa, non

teña en ningunha das avaliacións nota inferior a 4, poderá recuperar
a materia a través das entregas das tarefas de repaso e reforzo
propostas pola docente. Estas tarefas terán unha cualificación máxima
de 1 punto e, polo tanto, a realización das mesmas permitirá ao
alumno/a acadar un máximo de 5 nesa parte da materia, quedándolle así
recuperada.

b) Aquel alumnado que teña a 1ª e/ou a segunda avaliación suspensa
cunha cualificación inferior a 4, terá que facer para a súa recuperación
unha proba telemática, escrita ou oral. Propoñeránselle, tamén, as
tarefas de repaso e reforzo, podendo conseguir ata un máximo de 1
punto pola súa correcta realización. A avaliación quedará recuperada se
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sumada a nota obtida no exame e a nota das tarefas, acada un mínimo
de 5. O exame terá unha puntuación máxima de 8 puntos, de acordo coa
puntuación para cada proba que recolle a programación do
Departamento e tendo en conta a posibilidade de acadar 1 punto coas
tarefas entregadas durante este período. A puntuación acadada deste
xeito substitúe a acadada no seu momento na correspondente parte, ao
igual que no apartado anterior.

c) No caso de que o alumnado contemplado no apartado (a) non estea
conforme coa cualificación máxima que pode acadar coa recuperación a
través de tarefas, terá a posibilidade de facer a proba telemática, oral ou
escrita, conxuntamente co alumnado do apartado (b).

O alumnado ao que fai referencia este apartado, ten a obriga de facer as
tarefas ou probas que se establezan a efecto de repaso, reforzo e
recuperación da/s parte/s suspensas.

Os estándares de aprendizaxe que se terán en conta para a recuperación
da 1ª e da 2ª avaliación son os que están recollidos na programación do
Departamento e que xa foron avaliados nas correspondentes avaliacións.

No caso de que nalgún momento se autorizase a asistir ao centro, as
probas telemáticas poderían ser substituídas por probas presenciais, nas
condicións nas que fixe a normativa e o centro.

Avaliación

POSIBILIDADE DE SUBIR NOTA
De non haber a posibilidade de facer probas escritas presenciais para tal
efecto, de acordo co que se recolle na programación do departamento,
establécese como criterio único para subida de nota a avaliación do
traballo de ampliación desenvolvido durante a 3ª avaliación, en relación
cos contidos traballados na mesma. Este será valorado con tarefas
propostas e cunha proba telemática (oral ou escrita) de acordo co que se
establece a continuación. Nesta proba poderán, tamén, incluírse aqueles
contidos que foron impartidos antes do 13 de marzo, pero que estaban
temporalizados na terceira avaliación e, polo tanto, non avaliados.

Esta posibilidade permitirá conseguir como máximo un incremento de
1,5 puntos na cualificación final, é dicir, sumará un máximo de 1,5
puntos á nota media acadada entre a 1ª e a 2ª avaliación, unha vez
feitas as recuperacións das mesmas por aquel alumnado que tivera
cualificación inferior a 5 nalgunha delas ou nas dúas (apartado
anterior).

Con respecto a esta posibilidade de subir a nota media da 1ª e da 2ª
avaliación  cos contidos propios da terceira avaliación, todo aquel alumno/a
que estea a seguir o traballo proposto pola docente ao longo da terceira
avaliación, referido aos contidos novos da mesma, poderá ver
incrementada a súa cualificación en 1,5 puntos como máximo. De
acordo con isto diferéncianse varias situacións:

- O alumnado que non estea a seguir as indicacións e propostas de
tarefas da docente con respecto á preparación dos contidos
correspondentes á terceira avaliación, non verá incrementada a súa
nota media e non poderá facer a proba escrita ou oral para subir nota.

- O alumnado que estea a seguir as indicacións e o traballo proposto
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polo docente relativo aos contidos vistos durante a etapa de
suspensión de clases, facendo as entregas que se propoñen, verá
incrementada a súa nota nun máximo de  0,75 puntos. Neste apartado
inclúese a presentación dos informes das prácticas realizadas no
período presencial.

- Alumnado que estea a seguir as indicacións e o traballo proposto polo
docente relativo aos contidos da terceira avaliación, facendo as
entregas que se propoñen, e que faga a proba escrita ou oral para
subir nota, poderá incrementar cos esta proba a súa nota nun máximo
de 0,75 puntos.

Para a cualificación das tarefas terase en conta o cumprimento das
normas establecidas e a presentación e correcta realización das
mesmas.

Cualificación
final

Como norma xeral, a cualificación final do curso será a media
aritmética da cualificación obtida na 1ª e na 2ª avaliación, logo de ter
feita a correspondente recuperación, de selo caso. A esta nota
sumaráselle a cualificación máxima de 1,5 puntos que o/a alumno/a
puidera ter acadado co traballo desenvolvido durante a 3ª avaliación en
relación cos estándares de aprendizaxe recollidos neste documento. Á
nota final obtida aplicaráselle redondeo matemático, é dicir, cando a
primeira cifra decimal sexa 5 ou superior pasará ao seguinte número
enteiro; de ser menor, será o número enteiro acadado.
Considerarase a materia superada cando o alumno ou alumna
obteña unha cualificación final de 5 ou superior.

Proba
extraordinaria
de setembro

Aquel alumnado que non superase a materia en xuño por non ter acadado
unha cualificación final igual ou superior a 5, terá dereito a unha proba
extraordinaria en setembro na que se avaliarán os estándares da 1ª e da
2ª avaliación recollidos na programación do Departamento cun grado
mínimo de consecución do 100%.

Dependendo da situación sanitaria do momento, será unha proba
presencial escrita ou ben unha proba telemática, escrita ou oral.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación: Non procede

Criterios de cualificación: Non procede

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non procede
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3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación)

Actividades

PARA TODO O ALUMNADO:
 Lecturas de divulgación de ciencia con carácter voluntario, así como
textos complementarios aos contidos do currículo da materia.
 Páxinas web con actividades interactivas  voluntarias para reforzar a
aprendizaxe.
 Visionado de vídeos dispoñibles na rede relacionados cos contidos da
materia.
 Actividades de ampliación similares ás resoltas pola docente
relacionadas cos estándares traballados no período presencial. Terán
carácter voluntario, facendo fincapé neste aspecto para o alumnado
que está seguindo o plan de recuperación da 1ª e/ou 2ª avaliación.

PARA O ALUMNADO QUE TEÑA ALGUNHA AVALIACIÓN
SUSPENSA:
 Actividades de reforzo e recuperación da 1ª e da 2ª avaliación,
similares ás desenvolvidas no período presencial, para traballar os
estándares considerados imprescindibles para superar a materia.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen conectividade)

Semanalmente faise a planificación do traballo que o alumnado debería
facer nas sesións asignadas á materia. Para iso:
 Envíaselle por correo electrónico a todo o alumnado as indicacións e
a proposta de traballo que se aconsella seguir, así como as indicacións
de tarefas que deben entregar, no caso de que se establezan.
 A través da aula virtual, facilítaselle  ao alumnado os contidos
necesarios para traballar a materia programada, así como os boletíns
cos exercicios de repaso e de ampliación.
 Ao final da semana súbense á aula virtual os exercicios resoltos, para
que o alumnado poida autocorrixilos e enviar un correo á profesora,
coas dúbidas, no caso de telas.
 Resposta persoal ás dúbidas que chegan a través do correo.
 No caso das tarefas de recuperación propostas, envíaselle a cada
alumno/a un informe individual coas correccións dos exercicios
entregados semanalmente. As tarefas de ampliación son comentadas
con carácter xeral ou individual, se se considera necesario, ou dáselles
a posibilidade de autocorrixilas.
 Videoconferencias co alumnado para resolución de dúbidas.

Ata o momento non hai alumnado sen conectividade. De selo caso,
buscaríase a forma de facilitarlle o material impreso.

Materiais e
recursos

 Libro de texto da materia
 Unidades Didácticas elaboradas pola docente que imparte a materia
 Información de diferentes libros facilitada pola docente
 Lecturas de divulgación científica
 Boletíns de problemas e exercicios, así como as súas solucións
 Vídeos publicados na rede e vídeos con explicacións elaborados
pola docente
 Páxinas web con actividades interactivas
 Ordenadores e conexión a Internet da docente e do alumnado
 Aula virtual
 Correo electrónico e plataforma Webex Meetings
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4 Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado recibe información acerca do desenvolvemento da materia
e do procedemento de avaliación nestas circunstancias por varias vías:
 Envío de correos electrónicos ao alumnado, así como aos seus
titore/as cando non amosen seguemento periódico das atividades.
 Aula virtual do centro
 Videonferencia co alumnado a través de Webex
 Páxina web do centro se fose necesario

Publicidade Este documento publicarase na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencia clave 

B6-2. . Aplicar las transformaciones de 
Lorentz al cálculo de la dilatación temporal y 
la contracción espacial que sufre un sistema 
cuando se desplaza a velocidades cercanas 
a las de la luz respecto a otro dado. 

B6-2.2. Determina la contracción que experimenta un objeto cuando se encuentra en 
un sistema que se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un 
sistema de referencia dado aplicando las transformaciones de Lorentz. 

CMCCT 

B6-4. Establecer la equivalencia entre masa y 
energía, y sus consecuencias en la energía 
nuclear. 
 

B6-4.1. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su velocidad con 
la energía del mismo a partir de la masa relativista. 

CMCCT 

. B6-4.1. Expresa la relación entre la masa 
en reposo de un cuerpo y su velocidad con 
la energía del mismo a partir de la masa 
relativista. 

B6-5.1 Explica las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a determinados 
hechos físicos, como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los 
espectros atómicos. 

CMCCT 

B6-6. Conocer la hipótesis de Planck y 
relacionar la energía de un fotón con su 
frecuencia o su longitud de onda 
 

B6-6.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o emitida 

por un átomo con la energía de los niveles atómicos involucrados 

CMCCT 

B6-7. Valorar la hipótesis de Planck en el 
marco del efecto fotoeléctrico. 

B6-7.1. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explicación 
cuántica postulada por Einstein y realiza cálculos relacionados con el trabajo de 
extracción y la energía cinética de los 
fotoelectrones. 

 

B6-9. Presentar la dualidad onda- corpúsculo 
como una de las grandes paradojas de la 
física cuántica. 

. B6-9.1 Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a 

diferentes escalas, extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas 

macroscópicas 

CMCCT 

B6-10. Reconocer el carácter probabilístico 

de la mecánica cuántica en contraposición 

con el carácter determinista de la mecánica 

clásica 

B6-10.1. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre Heisenberg y lo 
aplica a casos concretos como los orbítales. 

CMCCT 

B6-12. Distinguir los distintos tipos de 

radiaciones y su efecto sobre los seres vivos. 
B6-12.1. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus efectos sobre 

el ser humano, así como sus aplicaciones médicas. 

CMCCT 

IES 
LUCUS 
AUGUS

TI  
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B6-13. Establecer la relación entre la 
composición nuclear y la masa nuclear con 
los procesos nucleares de desintegración. 

B6-13.1. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley de 

desintegración y valora la utilidad de los datos obtenidos para la datación de restos 

arqueológicos 

B6-13.2. Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que intervienen en 

las desintegraciones 

radiactivas. 

CMCCT 

B6-14. Valorar las aplicaciones de la 
energía nuclear en la producción de energía 
eléctrica, radioterapia, datación en 
arqueología y la fabricación de armas 
nucleares. 

Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo conclusiones 

acerca de la energía liberada. 

CMCCT 

B6-16. Distinguir las cuatro interacciones 
fundamentales de la naturaleza y los 
principales procesos en los que intervienen 

B6-16.1. Compara las principales características de las cuatro interacciones 

fundamentales de la naturaleza a partir de los procesos en los que éstas se 

manifiestan. 

CMCCT 

 B6-17.1. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro interacciones 

fundamentales de la naturaleza en función 

de las energías involucradas. 

 

B6-19. Utilizar el vocabulario básico de la 
física de partículas y conocer las partículas 
elementales que constituyen la materia.  
 

B6-19.1. Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks 

y electrones, empleando el vocabulario específico de la física de 

quarks. 

B6-19.2. Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial interés, como los 

neutrinos y el bosón de Higgs, a partir de los procesos en los que se presentan. 

 

B6-20. Describir la composición del 
universo a lo largo de su historia en 
términos de las partículas que lo 
constituyen y establecer una cronología 
del mismo a partir del Big Bang. 

B6-20.1. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría del Big 

Bang 

 

 

 B6-20.2. Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias experimentales en las 

que se apoya, como son la radiación de fondo y el efecto Doppler relativista B6-20.2. 

Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias experimentales en las que se 

apoya, como son la radiación de fondo y el efecto Doppler relativista 
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Avaliación 

PROCEDEMENTOS 

 Durante o tempo de suspensión de aulas presenciais, pediráselle ao alumnado a 
entrega de tarefas propostas con certa periodicidade, a fin de que poida ser 
valorada a súa evolución e mesmo cualificado o seu traballo a través destas 
entregas. 
 Establécese a posibilidade de facer algunha proba escrita ou oral de tipo 
individual a través dalgunha plataforma telemática das ofertadas pola Consellería. 

INSTRUMENTOS 

Para a valoración da materia impartida, pero non avaliada, antes da suspensión da 
actividade presencial, o traballo proposto ao longo do período do confinamento, así 
como para a recuperación da primeira e da segunda avaliación, poderanse 
empregar os seguintes instrumentos de avaliación, segundo o que estableza a 
docente da materia no/s grupo/s que imparte: 

- Tarefas propostas, valorándose o cumprimento das normas e os prazos de 
entrega, así como a corrección na presentación e na realización das mesmas 

- Informes das prácticas de laboratorio desenvolvidas antes do 13 de marzo. 
- Probas orais realizadas telematicamente. 
- Probas escritas realizadas telematicamente. 
- Probas escritas presenciais, no caso de que houbese a posibilidade de 

facelas con algún alumnado que estea nunha situación extraordinaria (toda a 
materia suspensa...). 

 

Sempre que os exames ou probas de contido da materia se fagan por vía 
telemática, farase uso de plataformas facilitadas pola Consellería de Educación 
como a aula virtual do centro e/ou Webex Meeting. Nos casos nos que por algún 
motivo non fose posible facer uso deses sistemas, facilitarase a proba e recollerase 
a través do correo electrónico. 

 RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS SUSPENSAS 

O alumnado que teña a primeira e/ou a segunda avaliación suspensas, por non ter 
superadas todas ou algunhas das probas das mesmas, terá a posibilidade de 
recuperalas de acordo cos seguintes procedementos: 
a) Aquel alumnado cuxa media da 1ª e da 2ª avaliación sexa superior a 5 e non 

teña en ningunha das avaliacións nota inferior a 4, poderá recuperar a materia a 
través das entregas das tarefas proposta pola docente. Estas tarefas terán unha 
cualificación máxima de 1 punto e, polo tanto, a realización das mesmas 
permitirá ao alumno/a acadar un máximo de 5 nesa parte ou avaliación, 
quedándolle así recuperada. 

b) Aquel alumnado cuxa media da 1ª e da 2ª avaliación sexa inferior a 5 e/ou aquel 
que teña algunha parte cunha cualificación inferior a 4, terá que facer para a súa 
recuperación unha proba telemática, escrita ou oral. Plantearánselle, tamén, as 
tarefas de reforzo e recuperación, pudendo conseguir ata 1 punto pola súa 
correcta realización. A avaliación quedará recuperada se sumada a nota obtida 
no exame e a nota das tarefas, acada un mínimo de 5. 

c) No caso de que o alumnado contemplado no apartado a) non estea conforme 
coa cualificación máxima que pode acadar coa recuperación a través de tarefas, 
terá a posibilidade de facer proba telemática, oral ou escrita, conxuntamente co 
alumnado do apartado b). 

 

No caso de que nalgún momento se autorizase a asistir ao centro, as probas 
telemáticas poderían ser substituídas por probas presenciais, nas condicións nas 
que fixe o centro. 
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 O alumnado ao que fai referencia este apartado, ten a obriga de facer as tarefas ou 
probas que se establezan a efecto de reforzo e recuperación da/s parte/s 
suspensas. 

  
POSIBILIDADE DE SUBIR NOTA 
De non haber a posibilidade de facer probas escritas presenciais para tal efecto, de 
acordo co que se recolle nas programacións do departamento, establécese como 
criterio único para subida de nota a avaliación do traballo de ampliación 
desenvolvido durante a 3ª avaliación, en relación cos contidos traballados na 
mesma Este será valorado con tarefas propostas e/ou cunha proba telemática (oral 
ou escrita) segundo o que establezan as profesoras que imparten a materia non 
seus respectivos grupos. Nesta proba poderán, tamén, incluírse aqueles contidos 
que foran impartidos antes do 13 de marzo, pero que estiveran sen avaliar. 
Esta posibilidade permitirá conseguir como máximo un incremento de 1,5 puntos 
na cualificación final, é dicir, sumará un máximo de 1,5 puntos á nota media 
acadada entre a 1ª e a 2ª avaliación, logo de ter feita a recuperación da 
mesma por aquel alumnado que tivera unha cualificación inferior a 5 
nalgunha delas ou nas dúas (apartado anterior).. 

Con respecto a esta posibilidade de subir a nota final da materia, todo aquel 
alumno ou alumna que estea a seguir o traballo proposto polo docente ao longo da 
terceira avaliación, referido aos contidos novos da mesma, verá incrementada a 
súa cualificación en 1,5 puntos como máximo, acadando sempre algunha mellora 
aínda cando se establecera unha proba escrita ou oral de contidos e non se 
presentara ou non acadara puntuación algunha na mesma. De acordo con isto 
diferéncianse varias situacións: 

- O alumnado que non estea a seguir as indicacións da docente con respecto á 
preparación dos contidos novos impartidos durante a etapa de suspensión de 
clases, non verá incrementada a súa nota media e non poderá facer a proba 
escrita ou oral para subir nota, no caso de que se establecera. 

- Alumnado que estea a seguir as indicacións e o traballo proposto polo 
docente relativo aos contidos vistos durante a etapa de suspensión de clases, 
facendo as entregas que se propoñen, verá incrementada a súa nota nun 
máximo de 0,75 puntos. 

- Alumnado que estea a seguir as indicacións e o traballo proposto polo 
docente relativo aos contidos vistos durante a etapa de suspensión de clases, 
facendo as entregas que se propoñen, e que faga a proba escrita ou oral para 
subir nota, poderá incrementar a súa nota cun máximo de 0,75 puntos. 

 

No caso de que na materia correspondente non se estableza proba de contidos por 
vía telemática, a puntuación por actividades desenvolvidas correspondentes ao 
primeiro trimestre pode chegar a 1,5 puntos, segundo o criterio que estableza a 
docente.do grupo. 

 
 
 

Cualificación 
final 

Como norma xeral, a cualificación final do curso será a media aritmética da 
cualificación obtida na 1ª e na 2ª avaliación, logo de ter feita a 
correspondente recuperación, de selo caso. A esta nota sumaráselle a 
cualificación máxima de 1,5 puntos que puidera ter acadado coa avaliación do 
traballo desenvolvido durante a 3ª avaliación en relación cos estándares de 
aprendizaxe recollidos neste documento. Á nota final obtida aplicaráselle 
redondeo matemático, é dicir, cando a primeira cifra decimal sexa 5 ou superior 
pasará ao seguinte número enteiro. 
Considerarase a materia superada cando o alumno ou alumna obteña unha 
cualificación final de 5 ou superior. 
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Proba 

extraordinaria de 
setembro 

Aquel alumnado que non superase a materia en xuño por non ter acadado unha 
cualificación final superior a 4,5, terá dereito a unha proba extraordinaria en 
setembro na que se avaliarán os estándares da 1ª e 2ª avaliación recollidos na 
programación do Departamento cun grado mínimo de consecución do 100%. 
Dependendo da situación sanitaria do momento, será unha proba presencial 
escrita ou ben unha proba telemática escrita ou oral. 

PÁXINA 64 DE 66 CENTRO:IIES LUCUS AUGUSTI  



 

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

no seu caso, ampliación) 

 
 
 
 
 
 

 
Actividades 

PARA TODO O ALUMNADO: 

 Lecturas de divulgación de ciencia con carácter voluntario, así como 
textos complementarios aos contidos do currículo da materia. 

 Páxinas web con actividades interactivas voluntarias para reforzar a 
aprendizaxe. 

 Visionado de vídeos dispoñibles na rede relacionados cos contidos da 
materia. 

 Actividades de ampliación similares ás resoltas pola docente 
relacionadas cos estándares traballados no período presencial. Terán 
carácter voluntario, facendo fincapé neste aspecto para o alumnado 
que está seguindo o plan de recuperación da 1ª e/ou 2ª avaliación. 
 

PARA O ALUMNADO QUE TEÑA ALGUNHA AVALIACIÓN 
SUSPENSA: 

 Actividades de reforzo e recuperación da 1ª e da 2ª avaliación, 
similares ás desenvolvidas no período presencial, para traballar os 
estándares considerados imprescindibles para superar a materia. 

 
 
 
 
 
 

Metodoloxía 

Semanalmente faise a planificación do traballo que o alumnado debería 
facer nas sesións asignadas á materia. Para iso: 

 Envíaselle por correo electrónico a todo o alumnado as indicacións e 
a proposta de traballo que se aconsella seguir, así como as indicacións 
de tarefas que deben entregar, no caso de que se establezan. 

 A través da aula virtual ou da páxina web do instituto, facilítaselle ao 
alumnado os contidos necesarios para traballar a materia programada, 
así como os boletíns cos exercicios de repaso e de ampliación. Usase 
tamén a ferramentas de Google Classroom onde pode correxirse cada 
tarefa independente para cada alumno, e indicarlle específicamente os 
seus erros 

 Ao final da semana súbense á aula virtual os exercicios resoltos, para 
que o alumnado poida autocorrixilos e enviar un correo á profesora, 
coas dúbidas no caso de telas. 

 Resposta persoal ás dúbidas que chegan a través do correo. 

 No caso das tarefas de recuperación propostas, envíaselle a cada 
alumno/a un informe individual coas correccións dos exercicios 
entregados semanalmente. As tarefas de ampliación son comentadas 
con carácter xeral ou individual, se se considera necesario, ou dáselles 
a posibilidade de autocorrixilas. 

 Contémplase a posibilidae de facer videoconferencias co alumnado 
para resolución de dúbidas. 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

 
 
 
 

 
Materiais e recursos 

 Unidades Didácticas elaboradas pola/s docente/s que imparten a 
materia 
 Información de diferentes libros de texto facilitados pola/s docente/s 
 Lecturas de divulgación científica 
 Boletíns de problemas e exercicios, así como as súas solucións 
 Vídeos publicados na rede 
 Páxinas web con actividades interactivas 
 Ordenadores e conexión a Internet das docentes e do alumnado 
 Aula virtual 
 Plataforma Webex Meetings 
 Correo electrónico 
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4. Información e publicidade 

 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado recibe información acerca do desenvolvemento da materia 
e do procedemento de avaliación nestas circunstancias por varias vías: 

 Publicitación na páxina web do centro, no apartado “NA CASA” 

 Envío frecuente de correo electrónico a todo o alumnado. 

 Envío de correos electrónicos ao alumnado e aosseus titores cando 
non amosen seguemento periódico das atividades. 

Publicidade Este documento publicarase na páxina web do centro. 
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