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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma 
de Galicia. 
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Consideracións previas 

No Programa de Mellora para a Aprendizaxe e Rendemento educativo (PMAR) atopamos rapaces e 
rapazas con necesidades de apoio moi diversas. A situación do estado de alarma, se ben pode ser unha 
oportunidade de aprendizaxe en moitos casos, no caso concreto do alumnado de PMAR está a ser unha 
dificultade engadida; moitos presentan dificultades de acceso ás novas tecnoloxías, fundamentalmente 
por falta de destrezas dixitais, pero tamén porque o acceso aos recursos é máis limitado.  

Dende esta materia traballouse dende o primeiro día en establecer rutinas a través de tarefas sinxelas, 
dar apoio tanto curricular como persoal, e tamén soporte nas dificultades técnicas de cada un. Sen 
embargo, o seguimento está a ser complicado. 

Pensando no maior aproveitamento do curso escolar dende esta materia, tómanse as seguintes 
decisións: 

 En matemáticas, acabar o bloque de contidos que estábamos a rematar nas clases presenciais 
(estábamos a punto de ter unha proba escrita cando se decretou o estado de alarma). Este 
bloque é álxebra, no que é fundamental ter unha base para poder afrontar con éxito a materia 
de matemáticas en cursos superiores. Unha vez afianzado este bloque, dedicarémonos ao 
repaso e reforzo dos contidos anteriores, sen avanzar máis materia de maneira telemática 
(quedarán pendentes para reforzar en cursos posteriores os bloques de funcións e estatística e 
probabilidade).  

 Daremos unhas pinceladas moi básicas en química: esta rama da materia estaba a piques de 
comezar a ser tratada cando se declarou o estado de alarma. Igual que no caso anterior, os 
rapaces e rapazas precisan unha mínima base para poder enfrontarse a esta materia en 4º ESO. 
Traballarase os contidos mínimos esenciais, con actividades sinxelas e o máis próximas á súa 
realidade que sexa posible. 

 O bloque de bioloxía foi xa tratado durante as clases presenciais; non se ampliará nin se darán 
máis contidos. 

En todo momento procúrase o mellor para o desenvolvemento académico e persoal dos alumnos, 
adaptando as tarefas, materiais e facendo un seguimento totalmente personalizado do seu 
desempeño. É fundamental darlles apoio nesta situación excepcional, e dende a materia de Ámbito 
Científico e Matemático traballaremos sempre nesa liña.  

Preséntase a continuación a nosa proposta de adaptación da programación didáctica da materia 
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1.   Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles na 3ª avaliación 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a formulación e a resolución de ecuacións de 
primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas, aplicando técnicas 
de manipulación alxébricas, gráficas ou recursos tecnolóxicos, e valorar e contrastar os resultados 
obtidos. 

MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grao completas e incompletas mediante procedementos alxébricos e 
gráficos. 

MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas mediante procedementos alxébricos ou 
gráficos.  

MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e 
sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido. 

B2.1. Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos interpretativos de diferentes teorías e a 
necesidade da súa utilización para a interpretación e a comprensión da estrutura interna da materia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar moléculas interpretando este feito en 
substancias de uso frecuente, e calcula as súas masas moleculares. 

B2.5. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos en substancias de uso 
frecuente e coñecido. 

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

B2.6. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC. FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 

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

FQB3.1.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da teoría atómico-molecular e a teoría de colisións. 

 
 

Reforzarase durante o 3º trimestre o aprendido nas dúas avaliacións anteriores, sobre todo a competencia matemática, fortemente ligada a esta materia.
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2.  Avaliación e cualificación 

 
 
 

 
Avaliación 

Procedementos: 

 Interrogación (test, preguntas, cuestionarios…) 

 Análise documental (tarefas e producións do alumnado) 

Instrumentos:   

 Cuestionarios online 

 Tarefas dixitais do alumnado: exercicios, traballos… 

Cualificación final 

A cualificación final obterase mediante a media aritmética da cualificación obtida 
na 1ª e na 2ª avaliación, sempre e cando chegaran en cada unha de elas a unha 
cualificación igual ou superior a 5.  

Esta cualificación media poderá subir co traballo desenvolto na 3ª avaliación. Esa 
media incrementarase do seguinte xeito: 

5% 
Por seguimento da materia: entrega das tarefas en tempo e 
forma, participación activa nas mesmas… 

5% 
Pola cualificación media obtida nas tarefas de seguimento: 
exercicios do libro de texto, actividades de desenvolvemento… 

10% 
Pola cualificación media obtida nas tarefas nas que se 
demostren as competencias e os obxectivos acadados: traballos, 
actividades de aplicación, cuestionarios dixitais… 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba global e escrita que estará baseada nos criterios e estándares traballados 
na 1ª e 2ª avaliación (ata a declaración do Estado de Alarma). 
Se as autoridades sanitarias o permiten, será unha proba presencial. En caso 
contrario, seguiranse as indicacións oportunas por parte da administración. 

Alumnado 
con materia 
pendente da 

1ª e da 2ª 
avaliación 

Criterios de avaliación:  

Serán os traballados ata o día 12 de marzo en cada unha das avaliacións 
correspondentes.  

Considerarase que o alumnado superou a materia pendente no caso de obter 
unha puntuación maior ou igual a 5 en cada avaliación. No caso contrario, deberá 
realizar a proba global na convocatoria extraordinaria de setembro, tal e como se 
recolle na programación didáctica do departamento.  

En calquera caso, a efectos académicos, a materia pendente superada 
cualificarase cunha nota máxima de 5 na avaliación que corresponda. 

Criterios de cualificación: 

70% caderno de actividades 

30% puntuación test online 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Procedementos: Análise documental e interrogación 

 Instrumentos de avaliación:  

1. Caderno de reforzo con actividades sobre a/as avaliación/s a recuperar. 

2. Test online a través de plataformas dixitais (quizizz, google forms, ou 
semellante) 
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3.  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades 

- Actividades de recuperación: caderno de reforzo da avaliación 
correspondente e test en plataforma dixital. 

- Actividades de reforzo/repaso: proporanse actividades para fortalecer a 
competencia matemática e as destrezas desenvoltas na 1ª e na 2ª avaliación.  

- Actividades de ampliación: sinxelas, dinámicas e motivadoras, para 
fundamentar os coñecementos básicos en química 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

A comunicación co alumnado é maioritariamente a través da plataforma Google 
Classroom, que xa empregamos nalgunha ocasión durante o curso, e tamén a 
través de correo electrónico. 
Nesta plataforma, tres veces á semana (a materia ten 8 sesións semanais) 
publícase o material e as tarefas a traballar correspondentes a esas 8 sesións, no 
día e hora acordada co grupo de clase. Sempre se procura deixar un mínimo de 48 
horas para que os rapaces entreguen as súas tarefas, tentando evitar así problemas 
de conectividade do alumnado, ou calquera problema semellante. As correccións 
son devoltas aos alumnos/as a través do Google Classroom de xeito 
individualizado, ou se son algo máis extensas, a través de correo electrónico.  
Tamén temos sesións de reforzo, explicacións, aclaracións de dúbidas, suxerencias, 
e apoio persoal e motivacióna través de videoconferencia en Cisco Webex. 
A práctica totalidade das tarefas e materiais se poden seguir a través de PC ou de 
dispositivo móbil (tableta e/ou teléfono). Procúranse materiais que non sexan 
pesados para facilitar a súa descarga e manexo. En todo caso, se os alumnos/as 
teñen algunha dificultade, sempre se poden poñer en contacto vía correo 
electrónico. 
Foron precisas algunhas sesión (videoconferencia e tutoriais) para explicar o 
manexo dalgunha plataforma ou algunha ferramenta dixital, e se continuará a facer 
sempre que sexa preciso.    
Por último, o alumnado conta co correo electrónico para facer calquera consulta 
ou comentario que precisen. 

Materiais e 
recursos 

- Plataforma Google Classroom e correo electrónico 
- Plataformas dixitais de creación/realización de actividades en liña: educaplay, 

genially, quizizz, google forms, padlet, mentimeter… 
- Google Drive para intercambio de documentación e creación de contidos 

colaborativos. 
- Servizo de videoconferencia Cisco Webex. 
- Recursos dixitais: artigos online, presentacións, blogues, webs de interese da 

materia… 
- Recursos propios do alumnado e da profesora: ordenadores, mobiles, 

tabletas, conexión a internet. 
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4.  Información e publicidade 

 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Ao alumnado: 
- Google Classroom 
- Correo electrónico 
- Nas sesións de videoconferencia 

Ás familias: preferentemente a través de correo electrónico, pero 
poderanse empregar outras canles de comunicación se fose preciso. 

Publicidade As presentes modificacións publicaranse na web do IES Monelos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


