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1. Introdución e contextualización 
 

O departamento de Física e Química no presente curso 2022-23 está composto por: 

 

• Graciela Méndez Camiña que imparte 18 horas repartidas nas seguintes materias: 

Reforzo de matemáticas 1º ESO: 1 grupo (1 hora) 

Física e Química 2º ESO: 1 grupos (3 horas) 

Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional 4º ESO: 1 grupo (3 horas)  

Ciencias Aplicadas 2º FP Básica: 1 grupo (7 horas) 

Física e Química 1º BAC: 1 grupos (4 horas)  

 

• Severino Amado Serantes, que imparte 20 horas repartidas nas seguintes materias:  

Reforzo de matemáticas 1º ESO: 1 grupo (1 hora) 

Física e Química 2º ESO: 2 grupos (6 horas) 

Física e Química 4º ESO: 1 grupos (3 horas) 

Ciencias Aplicadas 1º FP Básica: 1 grupo (6 horas) 

Química 2º Bacharelato: 1 grupos (4 horas) 

 

• Eva Mascato Rey (xefa de departamento), que imparte 18 horas repartidas nas seguintes materias 

Reforzo de matemáticas 1º ESO: 1 grupo (1 hora) 

Proxecto competencial 1º ESO: 1 grupo (1 hora) 

Física e Química 3º ESO: 2 grupos (4 horas) 

PDC 3º ESO: 1 grupo (8 horas)  

Física 2º Bacharelato: 1 grupo (4 horas) 
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A análise dos resultados académicos do curso 2021-22 pode resumirse do seguinte xeito: 

Os resultados académicos das materias impartidas polo Departamento de física e Química considéranse bos, pois a media de aprobados de 

tódalas materias é do 81,6 % dos cales o 31,4% foi coa nota de 5 puntos. 

 

2º ESO-Física e Química: O rendemento do alumnado foi aceptable tendo en conta que se tratou de tres grupos moi heteroxéneos canto a 

comportamento, actitude cara a materia e hábitos de traballo e estudo acadándose 70% de aprobados, dos cales unha porcentaxe moi elevada, un 

40 % foi coa nota mínima de 5 puntos.  

3º ESO-Física e Química: Bo rendemento do alumnado, aínda que a porcentaxe de aprobados supera o 74% hai que destacar que un 36 % 

dos aprobados foi coa nota mínima de 5 puntos. Hai que mencionar que en un dos grupos, o alumnado amosaba moi malos hábitos de estudo. 

4º ESO-Física e Química: aprobou o 100 % do alumnado, dos cales o 16,5 % o fai coa nota mínima de 5 puntos. Tratouse de dous grupos non 

moi numerosos de alumnado moi variado en canto a capacidades e intereses, con boa actitude, e alta participación e traballo do alumnado no 

desenvolvementos das sesións na aula. En xeral, a valoración do traballo na casa foi negativa, en máis da metade do alumnado falta de 

traballo e estudo de xeito regular e mala organización na preparación dos exames. 

4º ESO-Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional: grupo bastante homoxéneo, con alta participación no desenvolvemento das sesións e 

traballo na aula pero con pouco hábito de estudo e traballo na casa. Os resultados acadados, 92% de aprobados dos cales o 58% foron con nota 

superior a 5 puntos, considéranse aceptables. 

1º FPB-Ciencias Aplicadas: O alumnado desta materia era moi variado en canto intereses e capacidades, ó que hai que engadir o pouco 

interese amosado pola materia, e a falta de hábito de traballo e estudo tanto na aula como na casa. Aproba o 58%, dos cales un 71% o fai coa nota 

mínima de 5 puntos, os resultados considéranse aceptables tendo en conta as características do grupo. 

2º FPB-Ciencias Aplicadas: grupo moi reducido. Bos resultados, aínda que aprobou o 100% do alumnado o 40 % foi coa nota mínima de 5.  

1º BAC-Física e Química: Os resultados acadados poden considerarse moi bos tanto na porcentaxe de aprobados como nos resultados 

acadados, sendo moi similares nos tres trimestres. Superaron a materia o 86% do alumnado, dos cales o 6,5% dos aprobados foi con nota de 5 

puntos. Nos dous grupos que tivemos en este nivel, o alumnado durante as sesións na aula prestou atención ás explicacións con alta 

participación e traballo no desenvolvementos das mesmas. En xeral, a valoración do traballo na casa non foi moi positiva, en máis da metade 

do alumnado falta de traballo e estudo de xeito regular e mala organización na preparación dos exames 
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 2º BAC-Física: Grupo pouco numeroso no que o alumnado amosou interese pola materia, prestando atención ás explicacións e 

participando e traballando moi ben no desenvolvementos das sesións na aula. En algúns casos, o traballo diario na casa e a metodoloxía de 

estudo (moita memorización e pouco razoamento) non foron axeitadas ó ritmo e pautas marcados. 

Os resultados acadados considéranse moi bos, tanto na porcentaxe de aprobados como nos resultados acadados. Superaron a materia na 

avaliación ordinaria o 100% do alumnado, dos cales o 25% foi con nota de cinco puntos. 

2º BAC-QUÍMICA: Grupo no que o alumnado amosou interese pola materia. Os resultados considéranse moi bos cun 95% dos cales o 33% foi 

coa nota mínima de 5 puntos.  

 

Á vista destes resultados, e de cara ó curso 2022-23: 

En Física e Química en 2ºESO, ó non impartir materias do departamento en 1º ESO, e tendo en conta que o alumnado se enfronta por primeira 

vez á materia de Física e Química, haberá que ser especialmente motivadores para lograr un bo nivel de asimilación dos conceptos. 

En Física e Química en 3º ESO, haberá dous grupos moi masificados, ó que hai que engadir que unha alta porcentaxe do alumnado que 

provén de 2º ESO, o 40% tiña un nivel non moi alto en 2º ESO, e que é unha materia con só dúas horas lectivas semanais, factores que dificultarán 

o traballo con este alumnado. 

No Programa de Diversificación Curricular en 3º ESO, hai un grupo reducido o que facilitará o traballo con este alumnado con diversidade de 

necesidades fundamentalmente necesidades específicas de apoio educativo. 

No que respecta ós grupos de 4º ESO, tanto na materia de Física e Química, como na materia de Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional 

vai haber 1 grupo de cada unha das materias non moi numerosos, o que facilitará a dinamización e aproveitamento das clases así como a 

observación particularizada dos alumnos/as por parte do profesor/a. 

Respecto dos grupos de FPBásica, trátase de grupos complexos debido á gran diversidade de aptitudes, intereses, expectativas e 

necesidades incluídas as familiares, sociais e as necesidades específicas de apoio educativo do alumnado destes grupos, sen embargo, ó tratarse 

de grupos non moi numerosos espérase traballar ben. 

En 1 BAC haberá un grupo numeroso, mestura de alumnado procedente do noso centro así como do IES As Bizocas. Fundamentalmente, 

`para o alumnado que elixiu a materia de Física e Química en 1º BAC que tiña un nivel moi baixo en 4ºESO haberá que traballar as actitudes de 

estudo e repaso para acadar un bo resultado a final de curso. 
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Canto ós grupos de 2 BAC haberá un grupo en Física e outro en Química, nos dous grupos espérase poder traballar ben tendo en conta os 

resultados acadados por este alumnado en 1º de bacharelato. 

 

 

O principal interese do departamento de Física e Química para o presente curso consiste en: 

• manter o nivel de aprobados na etapa da ESO 

• manter o interese polas materias do departamento: o alumnado, en xeral, amosa moito interese na Física e Química e iso é un bo 

comezo para mellorar as ganas de aprender afondando no coñecemento da materia. 

• tentar incentivar ó alumnado a que incremente o número de horas semanais adicadas ó estudo, xa que é un dos principais problemas 

do centro. 

 

Para conseguir os obxectivos anteriores tentarase fomentar o interese do alumnado de 2ºESO polas materias do departamento (pois é a 

primeira vez que teñen estas materias na etapa de secundaria) e manter o xa existente dos demais niveis. Unha das liñas de traballo será a 

de darlle continuidade á realización e exposición de proxectos de ciencias que, no curso anterior realizaron entre a terceira avaliación e a 

ordinaria. 

 

A maiores, seguindo a liña de traballo de cursos anteriores, tentarase seleccionar unha serie de charlas/conferencias para o fomento da 

Física e da Química.  
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2. Contribución ó desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolle a relación dos estándares de 

aprendizaxe avaliables da materia que forma parte dos perfís competenciais. 

ANEXO I 

 

3. Concreción dos obxectivos para o curso 

 

Os obxectivos para o curso xa están recollidos no correspondente Decreto co currículo para as diferentes materias. 

 

4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de temporalización, grao mínimo de consecución para superar a 

materia e procedementos e instrumentos de avaliación 

Nos cadros seguintes amósase, para cada estándar de aprendizaxe, a temporización, o grao mínimo de consecución de dito estándar para 

superar a materia, e os procedementos e instrumentos de avaliación empregados. 

No caso da temporización, terase en conta o número de sesións semanais das diferentes materias, así como unha serie de consideracións: 

- algunhas sesións cadrarán con días non lectivos (festividades, pontes,…), actividades extraescolares do alumnado, actividades 

do centro (Semana Cultural, conferencias,…) ou posibles imprevistos do profesor, 

- 6 sesións corresponderanse con sesións de avaliación (2 controis por trimestre) e 1 sesión para a recuperación final de xuño, 

- hai que planificar varias sesións de repaso previas a algún dos controis (dependerá do nivel académico do alumnado), avaliación 

inicial e sesións de axuste da materia (o alumnado pode necesitar máis tempo do previsto para entender un concepto), ou 

sesións extra adicadas a algún tema que resultou de especial interese para o alumnado e que non estaba contemplado na 

programación, ou un tema titorial (para resolver algún tipo de conflictividade que puidera ter xurdido na aula). 
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Ademais, terase en conta o seguinte: 

- Cando se pida un informe a un alumno ou grupo de alumnos, dito informe poderá ser escrito, con formato de presentación tipo 

Power Point, audiovisual ou en varios formatos segundo decida o profesor dependendo das circunstancias do proxecto e/ou do 

alumnado. 

- Os proxectos denominados individuais poderán ser realizados en parellas se se considera pertinente tendo en conta as 

características do alumnado ou das súas familias (dispoñibilidade de recursos necesarios). 

- Os proxectos denominados “de grupo” estarán formados por grupos de alumnos de non menos de 2 e non máis de 4 

(preferentemente serán grupos de 4 alumnos e excepcionalmente de 3, ou en circunstancias moi especiais de 2).  

- O proxecto de grupo poderá abranguer máis dun trimestre, dependendo do tipo de alumnado e do nivel de dificultade do proxecto. 

- Os proxectos e as prácticas a realizar no laboratorio quedan condicionados ás medidas sanitarias a adoptar nos diferentes 

momentos do presente curso académico. No caso de non poder asistir ó laboratorio, onde a materia o permita, substituirase a 

realización das prácticas de laboratorio ben por simulacións virtuais con medios informáticos ou ben por demostracións de aula 

por parte do prefesorado. 

- Se nalgún dos estándares non se realizan os controis de traballo diario ou algún dos proxectos ou traballos pedidos ó alumnado, 

a cualificación deses estándares recaerá no control de avaliación no que se avalíen os correspondentes estándares. 
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4.1. Física e Química 2º ESO 

 

Número de sesións semanais: 3 

Número de sesións ó longo do curso: 105 

Número de sesión para as que se programa: 80 

Número de estándares: 56 

Siglas: TC traballo en casa (continuación do traballo de aula); PE (Probas Específicas); CP (Control Periódico); CA (Control de Avaliación); PA 

(Producións do Alumnado); TI (Traballo Individual); TG (Traballo en Grupo); PL (Práctica de Laboratorio); PV (Práctica Virtual); IE (Informe Escrito); 

ID (Informe Dixital); PO (Presentación Oral); PM (Proxecto Maqueta) 

NOTA: Nos procedementos e instrumentos de avaliación inclúense unha serie de tarefas que poden avaliar varios estándares conxuntamente. 

 

 
Estándar de aprendizaxe 

(EA) 

 
Temporización 

(nº sesións) 

Grao mínimo 
de       

consecución 
para superar a 

materia 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

Bloque 1. A actividade científica      

▪ FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar 
fenómenos cotiáns, utilizando teorías e modelos científicos sinxelos. 

 

1 
   

30% 
PA (TI) / IE + PO (Tarefa 1.1) 

Rúbrica 2ESO_FQ_IE 
Rúbrica 2ESO_FQ_PO 

▪ FQB1.1.2. Rexistra observacións e datos de maneira organizada e 
rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito utilizando esquemas, 
gráficos e táboas. 

2 
+ 

TC 

   
30% 

PA (TI) / IE + PO (Tarefa 1.1) 
Rúbrica 2ESO_FQ_IE 
Rúbrica 2ESO_FQ_PO 

▪ FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica con algunha aplicación 

tecnolóxica sinxela na vida cotiá. 

 

1 
   

30% 
PA (TI) / IE + PO (Tarefa 1.1) 

Rúbrica 2ESO_FQ_IE 
Rúbrica 2ESO_FQ_PO 

▪ FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, 
preferentemente, o Sistema Internacional de Unidades para expresar 
os resultados. 

 
2,5 

   
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida 1   30% PA (TI) / IE + PO (Tarefa 1.1) 
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Estándar de aprendizaxe 

(EA) 

 
Temporización 

(nº sesións) 

Grao mínimo 
de       

consecución 
para superar a 

materia 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

cotiá empregando o material e os instrumentos apropiados, e expresa 
os resultados correctamente no Sistema Internacional de Unidades. 

+ 
TC 

   Rúbrica 2ESO_FQ_IE 
Rúbrica 2ESO_FQ_PO 

▪ FQB1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes 
utilizados na etiquetaxe de produtos químicos e instalacións, 
interpretando o seu significado. 

1 
+ 

TC 

   
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e 
coñece a súa forma de utilización para a realización de experiencias, 
respectando as normas de seguridade e identificando actitudes e 
medidas de actuación preventivas. 

 

2 

   

30% 
PE / CP (5%) + CA (45%) 

PA (TG) / PL (Tarefa 1.2) (50%) 
Rúbrica 2ESO_FQ_PL 

▪ FQB1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada información 
relevante nun texto de divulgación científica, e transmite as 
conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade. 

1 
+ 

TC 

   
30% 

PA (TG) / ID + PO (Tarefa 1.3) 
Rúbrica 2ESO_FQ_ID 
Rúbrica 2ESO_FQ_PO 

▪ FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e 
á obxectividade do fluxo de información existente en internet e outros 
medios dixitais. 

 
1 
+ 

TC 

X 
(Exté 
ndese 
á 2ª 
Av.) 

 

X 
(Exténd 
ese á 
3ª Av.) 

 

 
30% 

Teranse en conta os procedementos e instrumentos de 
avaliación dos seguintes estándares: 
1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.2; 1.5.1; 1.6.1 

3.3.2; 3.4.1 
4.8.1 
5.5.1 

▪ FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún 
tema obxecto de estudo, aplicando o método científico e utilizando as 
TIC para a procura e a selección de información e presentación de 
conclusións. 

 

1 
+ 

TC 

X 
(Exté 
ndese 
á 2ª 
Av.) 

  

30% 

PA (TG) / IE + PO + PM (Tarefa 1.4) 

Rúbrica 2ESO_FQ_IE 
Rúbrica 2ESO_FQ_PO 
Rúbrica 2ESO_FQ_PM 

▪ FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e 
en equipo. 

 

 

0,5 

 

X 
(Exté 
ndese 
á 2ª 
Av.) 

 
X 

(Exténd 
ese á 
3ª Av.) 

 

 

30% 

Teranse en conta os procedementos e instrumentos de 
avaliación dos seguintes estándares: 

1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.2;1.4.2; 1.5.1; 1.6.1 
2.1.3; 2.4.3; 2.5.1; 
3.1.3; 3.3.2; 3.4.1 

4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.1; 4.8.1 
5.5.1 

Bloque 2. A materia      

▪ FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades 
características da materia, e utiliza estas últimas para a 
caracterización de substancias. 

 
1 

   
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais do contorno co uso 

que se fai deles. 
1 

  
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 
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Estándar de aprendizaxe 

(EA) 

 
Temporización 

(nº sesións) 

Grao mínimo 
de       

consecución 
para superar a 

materia 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

▪ FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do volume e da 
masa dun sólido, realiza as medidas correspondentes e calcula a súa 
densidade. 

1 
+ 

TC 

   
30% 

PE / CP (5%) + CA (45%) * 
PA (TG) / PL (Tarefa 1.2) (50%) 

Rúbrica 2ESO_FQ_PL 

▪ FQB2.2.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos 
estados de agregación dependendo das condicións de presión e 
temperatura en que se ache. 

 
1 

   
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos.  

1 
   

30% 
 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á 
interpretación de fenómenos cotiáns. 

1 
  

30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha 
substancia os seus puntos de fusión e ebulición, e identifícaa 
utilizando as táboas de datos necesarias. 

 
1 

   
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en situacións cotiás, 
en relación co modelo cinético-molecular. 

1 
+ 

TC 

   

30% 
 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e experiencias que 

relacionan a presión, o volume e a temperatura dun gas, utilizando o 
modelo cinético-molecular e as leis dos gases. 

1 

+ 
TC 

   
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en 

substancias puras e mesturas, e especifica neste último caso se se 
trata de mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou coloides. 

1 
   

30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición 

de mesturas homoxéneas de especial interese. 
2 

  
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de 
disolucións, describe o procedemento seguido e o material utilizado, 
determina a concentración e exprésaa en gramos/litro. 

1 
+ 

TC 

   
30% 

PA (TG) / PL (Tarefa 1.5) 
Rúbrica 2ESO_FQ_PL 

▪ FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as 
propiedades características das substancias que as compoñen, 
describe o material de laboratorio adecuado e leva a cabo o proceso. 

1 
+ 

TC 

   
30% 

PA (TG) / PL (Tarefa 1.5) 
Rúbrica 2ESO_FQ_PL 

Bloque 3. Os cambios      

▪ FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da 
vida cotiá en función de que haxa ou non formación de novas 

 
1,5 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 
. 
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Estándar de aprendizaxe 

(EA) 

 
Temporización 

(nº sesións) 

Grao mínimo 
de       

consecución 
para superar a 

materia 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

substancias.      

▪ FQB3.1.2. Describe o procedemento de realización de experimentos 
sinxelos nos que se poña de manifesto a formación de novas 
substancias e recoñece que se trata de cambios químicos. 

 2 
+ 

TC 

  
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas.  1,5 
+ 

TC 

  

30% 
PA (TG) / PL (Tarefa 2.1) 

Rúbrica 2ESO_FQ_PL 

▪ FQB3.2.1. Identifica os reactivos e os produtos de reaccións químicas 
sinxelas interpretando a representación esquemática dunha reacción 
química. 

  
1,5 

  
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB3.3.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da súa 

procedencia natural ou sintética. 

 
0,5 

 
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB3.3.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria 
química coa súa contribución á mellora da calidade de vida das 
persoas. 

  
1 

  
30% 

PA (TI) / ID (Tarefa 2.2) 
Rúbrica 2ESO_FQ_ID 

▪ FQB3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, 

para mitigar os problemas ambientais de importancia global. 

 
1 

 
30% 

PA (TI) / ID (Tarefa 2.2) 
Rúbrica 2ESO_FQ_ID 

Bloque 4. O movemento e as forzas      

▪ FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, identifica as forzas que 

interveñen e relaciónaas cos seus correspondentes efectos na 
deformación ou na alteración do estado de movemento dun corpo. 

  
1,5 

  
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB4.1.2. Establece a relación entre o alongamento producido nun 
resorte e as forzas que produciron eses alongamentos, e describe o 
material para empregar e o procedemento para a súa comprobación 
experimental. 

 
2 
+ 

TC 

  
30% 

PE / CP (5%) + CA (45%) * 
PA (TG) / PL (Tarefa 2.3) 

Rúbrica 2ESO_FQ_PL (50%) 

▪ FQB4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu 
correspondente efecto na deformación ou na alteración do estado de 
movemento dun corpo. 

  
1,5 

  
30% 

PA (TG) / PL (Tarefa 2.3) 
Rúbrica 2ESO_FQ_PL 

▪ FQB4.1.4. Describe a utilidade do dinamómetro para medir a forza 
elástica e rexistra os resultados en táboas e representacións gráficas, 
expresando o resultado experimental en unidades do Sistema 
Internacional. 

 1,5 
+ 

TC 

  

30% 

 
PA (TG) / PL (Tarefa 2.3) 

Rúbrica 2ESO_FQ_PL 

▪ FQB4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de aplicacións 
informáticas, a velocidade media dun corpo, interpretando o resultado. 

 1 
+ 

 
30% 

PA (TG) / PV (Tarefa 2.4) 
(Rúbrica 2ESO_FQ_PV) 
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Estándar de aprendizaxe 

(EA) 

 
Temporización 

(nº sesións) 

Grao mínimo 
de       

consecución 
para superar a 

materia 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

  TC    

▪ FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns utilizando 

o concepto de velocidade media. 

 2  
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das 
representacións gráficas do espazo e da velocidade en función do 
tempo. 

  
1,5 

  
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB4.3.2. Xustifica se un movemento é acelerado ou non a partir das 
representacións gráficas do espazo e da velocidade en función do 
tempo. 

 
1,5 

  
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB4.4.1. Interpreta o funcionamento de máquinas mecánicas simples 
considerando a forza e a distancia ao eixe de xiro, e realiza cálculos 
sinxelos sobre o efecto multiplicador da forza producido por estas 
máquinas. 

  
1,5 

  
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB4.5.1. Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa 
influencia no movemento dos seres vivos e os vehículos. 

 
1 

 
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

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

 
1,5 

 
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

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

  
1,5 

  
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ 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. 

  
1 

  
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ 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. 

    
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB4.8.1. Realiza un informe, empregando as tecnoloxías da 
información e da comunicación, a partir de observacións ou da procura 
guiada de información sobre a forza gravitatoria e os fenómenos 
asociados a ela. 

    
30% 

 
PA (TI) / IE (Tarefa 2.5) 

Rúbrica 2ESO_FQ_IE 

Bloque 5. Enerxía      

▪ FQB5.1.1. Argumenta que a enerxía pode transferirse,  almacenarse 

ou disiparse, pero non crearse nin destruírse, utilizando exemplos. 

  
2 30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 
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Estándar de aprendizaxe 

(EA) 

 
Temporización 

(nº sesións) 

Grao mínimo 
de       

consecución 
para superar a 

materia 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

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

  
2 30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ 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. 

  
2,5 
+ 

TC 

 
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB5.3.1. Explica o concepto de temperatura en termos do modelo 

cinético-molecular, e diferencia entre temperatura, enerxía e calor. 

  
2 30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta de 

temperatura e relaciona as escalas celsius e kelvin. 

  
2,5 30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ 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. 

  
3 
+ 

TC 

 
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

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

  2 
+ 

TC 

 
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB5.4.2. Explica a escala celsius establecendo os puntos fixos dun 

termómetro baseado na dilatación dun líquido volátil. 

  2 

+ 
TC 

 

30% 
 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

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

  3 
+ 

TC 

 
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB5.5.1. Recoñece, describe e compara as fontes renovables e non 

renovables de enerxía, analizando con sentido crítico o seu impacto 
ambiental. 

  3 

+ 

TC 

 
30% 

PA (TI) / ID (Tarefa 3.1) 
Rúbrica 2ESO_FQ_ID 

*De non realizarse a proba de Control Periódico (CP ) a porcentaxe deste Instrumento de Avaliación sumarase á proba de Control de Avaliación 

(CA). 
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4.2. Física e Química 3º ESO  

A programación desta materia realízase na correspondente aplicación informática. 

 

4.3. Programa de Diversificación Curricular 3º ESO 

A programación desta materia realízase na correspondente aplicación informática. 

 

4.4. Física e Química 4º ESO 
 

Número de sesións semanais: 3 

Número de sesións ó longo do curso: 105 

Número de sesión para as que se programa: 80 

Número de estándares: 89 

Siglas: TC traballo en casa (continuación do traballo de aula); PE (Probas Específicas); CP (Control Periódico); CA (Control de Avaliación); PA 

(Producións do Alumnado); TI (Traballo Individual); TG (Traballo en Grupo); PL (Práctica de Laboratorio); PV (Práctica Virtual); IE (Informe Escrito); 

ID (Informe Dixital); PO (Presentación Oral); PM (Proxecto Maqueta) 

 

NOTA: Nos procedementos e instrumentos de avaliación inclúense unha serie de tarefas que poden avaliar varios estándares conxuntamente. 

 

Estándar de aprendizaxe 
(EA) 

Temporización 
(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
(P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

Bloque 1. A actividade científica    30%  

▪ FQB1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos que foi 
definitiva a colaboración de científicos/as de diferentes áreas de 
coñecemento. 

 
0,5 

   
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB1.1.2. Argumenta con espírito crítico o grao de rigor científico 
dun artigo ou dunha noticia, analizando o método de traballo e 
identificando as características do traballo científico. 

0,5 + 
TC 

   
30% 

PA (TI) / IE (Tarefa 1.1) 
Rúbrica 4ESO_FQ_IE 

▪ FQB1.2.1. Distingue entre hipóteses, leis e teorías, e explica os 

procesos que corroboran unha hipótese e a dotan de valor 
científico. 

 
0,5 

   
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 



 

16  

 

Estándar de aprendizaxe 
(EA) 

Temporización 
(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
(P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

▪ FQB1.3.1. Identifica unha determinada magnitude como escalar 
ou vectorial e describe os elementos que definen esta última. 

0,5 
  

30% 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB1.4.1. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando 
a ecuación de dimensións aos dous membros. 

1 
  

30% 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB1.5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo 
dunha medida coñecido o valor real. 

1 
  

30% 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB1.6.1. Calcula e expresa correctamente o valor da medida, 
partindo dun conxunto de valores resultantes da medida dunha 
mesma magnitude, utilizando as cifras significativas adecuadas. 

 
0,5 

   
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB1.7.1. Representa graficamente os resultados obtidos da 
medida de dúas magnitudes relacionadas inferindo, de ser o 
caso, se se trata dunha relación lineal, cuadrática ou de 
proporcionalidade inversa, e deducindo a fórmula. 

 
1 

   
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre 
un tema de interese científico, empregando as TIC. 

 
2 

+ TC 

X 
Extén 
dese 
na 2ª 
Av. 

  

30% 

PA (TI) / PM + IE+ ID + PO (Tarefa 1.2) 
Rúbrica 4ESO_FQ_PM 
Rúbrica 4ESO_FQ_IE 
Rúbrica 4ESO_FQ_ID 
Rúbrica 4ESO_FQ_PO 

▪ FQB1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas 
tarefas propias da investigación científica: procura de 
información, prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de 
investigación. 

 

 
1 
+ 

TC 

 
X 

Extén 
dese 
na 2ª 
Av. 

 
X 

Extén 
dese 
na 3ª 
Av. 

 

 
 

30% 

Teranse en conta os procedementos e 

instrumentos de avaliación dos seguintes 

estándares: 

2.5.3 
3.2.2; 3.7.1; 3.7.2; 3.7.3 

4.5.2; 4.13.5; 4.14.1 
5.4.4 

▪ FQB1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas 
tarefas propias da investigación científica utilizando as TIC. 

 
0,5 + 
TC 

X 
Extén 
dese 
na 2ª 
Av. 

  

30% 

PA (TI) / PM + IE+ ID + PO (Tarefa 1.2) 
Rúbrica 4ESO_FQ_PM 
Rúbrica 4ESO_FQ_IE 
Rúbrica 4ESO_FQ_ID 
Rúbrica 4ESO_FQ_PO 

Bloque 2. A materia      

▪ FQB2.1.1. Compara os modelos atómicos propostos ao longo da 
historia para interpretar a natureza íntima da materia, 
interpretando as evidencias que fixeron necesaria a evolución 
destes. 

 

1 

   

30% 

 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB2.1.2. Utiliza as TIC ou aplicacións interactivas para 
visualizar a representación da estrutura da materia nos diferentes 

0,5 
  

30% 
PA (TI) / PV (Tarefa 1.3) 
Rúbrica 4ESO_FQ_PV 
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Estándar de aprendizaxe 
(EA) 

Temporización 
(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
(P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

modelos atómicos.      

▪ FQB2.2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos 

representativos a partir do seu número atómico para deducir a 
súa posición na táboa periódica, os seus electróns de valencia e 
o seu comportamento químico. 

 
1,5 

   
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetais e 

gases nobres, e xustifica esta clasificación en función da súa 
configuración electrónica. 

 
0,5 

   
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, 
e sitúaos na táboa periódica. 

1 
+ 

TC 

   

30% 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para 

predicir a estrutura e a fórmula dos compostos iónicos e 
covalentes. 

 
1 

   
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB2.4.2. Interpreta a información que ofrecen os subíndices da 

fórmula dun composto segundo se trate de moléculas ou redes 
cristalinas. 

 
0,5 

   
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB2.5.1. Explica as propiedades de substancias covalentes, 
iónicas e metálicas en función das interaccións entre os seus 
átomos ou as moléculas. 

 
0,5 

   
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a 
teoría dos electróns libres, e relaciónaa coas propiedades 
características dos metais. 

 
0,5 

   
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan 

deducir o tipo de enlace presente nunha substancia descoñecida. 

 
 

1 

X 

Extén 
dese 
á 2ª 
Av. 

  
 

30% 

 
PA (TG) /PL (Tarefa 2.1) 
Rúbrica 4ESO_FQ_PL 

▪ FQB2.6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, 

seguindo as normas da IUPAC. 
3 

  
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB2.7.1. Xustifica a importancia das forzas intermoleculares en 

substancias de interese biolóxico. 
0,5 

  
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB2.7.2. Relaciona a intensidade e o tipo das forzas 
intermoleculares co estado físico e os puntos de fusión e 
ebulición das substancias covalentes moleculares, interpretando 
gráficos ou táboas que conteñan os datos necesarios. 

 

0,5 

   

30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 
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Estándar de aprendizaxe 
(EA) 

Temporización 
(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
(P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

▪ FQB2.8.1. Explica os motivos polos que o carbono é o elemento 
que forma maior número de compostos. 

0,5 
  

30% 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB2.8.2. Analiza as formas alotrópicas do carbono, 
relacionando a estrutura coas propiedades. 

0,5 
  

30% 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos 
mediante a súa fórmula molecular, semidesenvolvida e 
desenvolvida. 

 
1 

   
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as fórmulas 
usadas na representación de hidrocarburos. 

1 
  

30% 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB2.9.3. Describe as aplicacións de hidrocarburos sinxelos de 
especial interese. 

0,5 
  

30% 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a 
partir da fórmula de alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos 
carboxílicos, ésteres e aminas. 

 
2,5 

   
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

Bloque 3. Os cambios    30%  

▪ FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a 

teoría de colisións, e deduce a lei de conservación da masa. 

 
1 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ 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. 

  
1 

  
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB3.2.2. Analiza o efecto dos factores que afectan a velocidade 

dunha reacción química, sexa a través de experiencias de 
laboratorio ou mediante aplicacións virtuais interactivas nas que  
a manipulación das variables permita extraer conclusións. 

  

1 

  

30% 

 
PA (TG) /PL (Tarefa 2.1) 
Rúbrica 4ESO_FQ_PL 

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

  
0,5 

  
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

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

  
1,5 

  
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ 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. 

  
0,5 

  
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB3.5.2. Resolve problemas, realizando cálculos 
estequiométricos, con reactivos puros e supondo un rendemento 

 
2,5 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 
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Estándar de aprendizaxe 
(EA) 

Temporización 
(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
(P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

completo da reacción, tanto se os reactivos están en estado 
sólido como se están en disolución. 

     

▪ FQB3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o 

comportamento químico de ácidos e bases. 

 
0,5 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha 

disolución utilizando a escala de pH. 

 
0,5 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB3.7.1. Deseña e describe o procedemento de realización 
dunha volumetría de neutralización entre un ácido forte e unha 
base forte, e interpreta os resultados. 

 1 
+ 

TC 

  
30% 

PE / CP (5%) + CA (45%) * 
PA (TG) /PL (Tarefa 2.2) 

Rúbrica 4ESO_FQ_PL (50%) 

▪ FQB3.7.2. Planifica unha experiencia e describe o procedemento 
para seguir no laboratorio que demostre que nas reaccións de 
combustión se produce dióxido de carbono mediante a detección 
deste gas. 

 
1 

+ 
TC 

  

30% 

 
PA (TG) / PL (Tarefa 2.3) 

Rúbrica 4ESO_FQ_PL 

▪ FQB3.7.3. Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas que 
teñan lugar reaccións de síntese, combustión ou neutralización. 

 
1 

 
30% 

PA (TG) / PL (Tarefa 2.3) 
Rúbrica 4ESO_FQ_PL 

▪ FQB3.8.1. Describe as reaccións de síntese industrial do 
amoníaco e do ácido sulfúrico, así como os usos destas 
substancias na industria química. 

  
0,4 

  
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB3.8.2. Valora a importancia das reaccións de combustión na 
xeración de electricidade en centrais térmicas, na automoción e 
na respiración celular. 

  
0,3 

  
30% 

PA (TI) / IE (Tarefa 2.4) 
Rúbrica 4ESO_FQ_IE 

▪ FQB3.8.3. Describe casos concretos de reaccións de 
neutralización de importancia biolóxica e industrial. 

 
0,3 

 
30% 

PA (TI) / IE (Tarefa 2.4) 
Rúbrica 4ESO_FQ_IE 

Bloque 4. O movemento e as forzas    30%  

▪ FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, 

desprazamento e velocidade en distintos tipos de movemento, 
utilizando un sistema de referencia. 

  
1 

  
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa 

traxectoria e a súa velocidade. 

 
0,5 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ 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. 

  

0,5 

  

30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que relacionan as 
variables nos movementos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo 

 
1 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 
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Estándar de aprendizaxe 
(EA) 

Temporización 
(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
(P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), así 
como as relacións entre as magnitudes lineais e angulares. 

     

▪ 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. 

  
 

3 

  
 

30% 

 
 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ 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. 

  
0,5 

  
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

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

  
0,5 

  
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

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

  
1 

  
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en 
equipo experiencias no laboratorio ou empregando aplicacións 
virtuais interactivas, para determinar a variación da posición e a 
velocidade dun corpo en función do tempo, e representa e 
interpreta os resultados obtidos. 

  
1 

+ 
TC 

  
 

30% 

 
PA (TG) / PL (Tarefa2.5) 
Rúbrica 4ESO_FQ_PL 

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

  
1 30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ 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. 

   
1 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ 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. 

   
2 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

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

  
0,5 30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia 
do enunciado da segunda lei. 

  
0,5 30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

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

  
0,5 30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 
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Estándar de aprendizaxe 
(EA) 

Temporización 
(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
(P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

▪ FQB4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción 
gravitatoria só se poñen de manifesto para obxectos moi 
masivos, comparando os resultados obtidos de aplicar a lei da 
gravitación universal ao cálculo de forzas entre distintos pares de 
obxectos. 

   
 

2 

 
 

30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB4.9.2. Obtén a expresión da aceleración da gravidade a 

partir da lei da gravitación universal relacionando as expresións 
matemáticas do peso dun corpo e a forza de atracción 
gravitatoria. 

   
1 

 
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB4.10.1. Razoa o motivo polo que as forzas gravitatorias 
producen nalgúns casos movementos de caída libre e noutros 
casos movementos orbitais. 

   
0,5 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB4.11.1. Describe as aplicacións dos satélites artificiais en 

telecomunicacións, predición meteorolóxica, posicionamento 
global, astronomía e cartografía, así como os riscos derivados do 
lixo espacial que xeran. 

   
1 

 
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB4.12.1. Interpreta fenómenos e aplicacións prácticas nas que 
se pon de manifesto a relación entre a superficie de aplicación 
dunha forza e o efecto resultante. 

   
0,5 

 
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB4.12.2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto 
regular en distintas situacións nas que varía a superficie en que 
se apoia; compara os resultados e extrae conclusións. 

   
1,5 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos en que se poña 
de manifesto a relación entre a presión e a profundidade no seo 
da hidrosfera e a atmosfera. 

   
0,5 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB4.13.2. Explica o abastecemento de auga potable, o deseño 

dunha presa e as aplicacións do sifón, utilizando o principio 
fundamental da hidrostática. 

   
0,5 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados coa presión no 
interior dun fluído aplicando o principio fundamental da 
hidrostática. 

   
2 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB4.13.4. Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio 
de Pascal, como a prensa hidráulica, o elevador, ou a dirección e 
os freos hidráulicos, aplicando a expresión matemática deste 
principio á resolución de problemas en contextos prácticos. 

   

1 

 

30% 

 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade de obxectos   1,5 30% PE / CP (5%) + CA (45%) * 
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Estándar de aprendizaxe 
(EA) 

Temporización 
(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
(P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

utilizando a expresión matemática do principio de Arquímedes, e 
verifícaa experimentalmente nalgún caso. 

  + 
TC 

 PA (TG) / PL (Tarefa 3.1) 
Rúbrica 4ESO_FQ_PL (50%) 

▪ FQB4.14.1. Comproba experimentalmente ou utilizando 
aplicacións virtuais interactivas a relación entre presión 
hidrostática e profundidade en fenómenos como o paradoxo 
hidrostático, o tonel de Arquímedes e o principio dos vasos 
comunicantes. 

   
 

1 

 
 

30% 

 
PA (TG) / PL (Tarefa 3.1) 

Rúbrica 4ESO_FQ_PL 

▪ FQB4.14.2. Interpreta o papel da presión atmosférica en 
experiencias como o experimento de Torricelli, os hemisferios de 
Magdeburgo, recipientes invertidos onde non se derrama o 
contido, etc., inferindo o seu elevado valor. 

   

0,5 

 

30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB4.14.3. Describe o funcionamento básico de barómetros e 
manómetros, e xustifica a súa utilidade en diversas aplicacións 
prácticas. 

   
0,4 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB4.15.1. Relaciona os fenómenos atmosféricos do vento e a 
formación de frontes coa diferenza de presións  atmosféricas 
entre distintas zonas. 

   
0,3 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB4.15.2. Interpreta os mapas de isóbaras que se amosan no 
prognóstico do tempo, indicando o significado da simboloxía e os 
datos que aparecen nestes. 

   
0,3 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

Bloque 5. A enerxía    30%  

▪ FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía 
cinética e potencial gravitatoria, aplicando o principio de 
conservación da enerxía mecánica. 

   
2 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en 

situacións onde diminúe a enerxía mecánica. 

  
0,5 30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB5.2.1. Identifica a calor e o traballo como formas de 
intercambio de enerxía, distinguindo as acepcións coloquiais 
destes termos do seu significado científico. 

   
0,5 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia 
enerxía en forma de calor ou en forma de traballo. 

  
0,5 30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB5.3.1. Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, 
incluíndo situacións en que a forza forma un ángulo distinto de 
cero co desprazamento, e expresar o resultado nas unidades do 
Sistema Internacional ou noutras de uso común, como a caloría, 

   
1 

 
30% 

 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 
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Estándar de aprendizaxe 
(EA) 

Temporización 
(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
(P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

o kWh e o CV.      

▪ FQB5.4.1. Describe as transformacións que experimenta un 
corpo ao gañar ou perder enerxía, determinar a calor necesaria 
para que se produza unha variación de temperatura dada e para 
un cambio de estado, e representar graficamente estas 
transformacións. 

   
 

2 

 
 

30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta 
temperatura e o valor da temperatura final aplicando o concepto 
de equilibrio térmico. 

   
1 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun obxecto coa 
variación da súa temperatura utilizando o coeficiente de 
dilatación lineal correspondente. 

   
0,5 

 
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB5.4.4. Determina experimentalmente calores específicas e 
calores latentes de substancias mediante un calorímetro, 
realizando os cálculos necesarios a partir dos datos empíricos 
obtidos. 

   
1 

 
30% 

PA (TG) / PL (Tarefa 3.2) 
Rúbrica 4ESO_FQ_PL 

▪ FQB5.5.1. Explica ou interpreta, mediante ilustracións ou a partir 
delas, o fundamento do funcionamento do motor de explosión. 

  
0,5 30% 

PA (TI) / ID (Tarefa 3.3) 
Rúbrica 4ESO_FQ_ID 

▪ FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do 
motor de explosión e preséntao empregando as TIC. 

  
TC 30% 

PA (TI) / ID (Tarefa 3.3) 
Rúbrica 4ESO_FQ_ID 

▪ FQB5.6.1. Utiliza o concepto da degradación da enerxía para 
relacionar a enerxía absorbida e o traballo realizado por unha 
máquina térmica. 

   
0,5 

 
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FQB5.6.2. Emprega simulacións virtuais interactivas para 
determinar a degradación da enerxía en diferentes máquinas, e 
expón os resultados empregando as TIC. 

   
1 

 
30% 

PA (TI) / PV + ID (Tarefa 3.4) 

Rúbrica 4ESO_FQ_PV 
Rúbrica 4ESO_FQ_ID 

*De non realizarse a proba de Control Periódico (CP ) a porcentaxe deste Instrumento de Avaliación sumarase á proba de Control de Avaliación 

(CA). 
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4.5. Ciencas Aplicadas á Actividade Profesional 4º ESO 
 

Número de sesións semanais: 3 

Número de sesións ó longo do curso: 105 

Número de sesión para as que se programa: 80 

Número de estándares: 36 

Siglas: TC traballo en casa (continuación do traballo de aula); PE (Probas Específicas); CP (Control Periódico); CA (Control de Avaliación); PA 

(Producións do Alumnado); TI (Traballo Individual); TG (Traballo en Grupo); PL (Práctica de Laboratorio); PV (Práctica Virtual); IE (Informe Escrito); 

ID (Informe Dixital); PO (Presentación Oral); PM (Proxecto Maqueta) 

 

NOTA: Nos procedementos e instrumentos de avaliación inclúense unha serie de tarefas que poden avaliar varios estándares conxuntamente. 
 
 

 

Estándar de aprendizaxe 
(EA) 

 

Temporización 
(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución 

para superar a 
materia 

 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

Bloque 1. Técnicas instrumentais básicas      

▪ CAAB1.1.1. Determina o tipo de instrumental de laboratorio 
necesario segundo o tipo de traballo que vaia realizar. 

 
3 

   
30% 

 

PE / CP (5%) + CA (45%) 

PA (TG) / PL (varias prácticas) 
Rúbrica 4ESO_CCAA_PL (50%) 

▪ CAAB1.2.1. Recoñece e cumpre as normas de seguridade e 

hixiene que rexen nos traballos de laboratorio. 
 

3 

   
30% 

 

PE / CP (5%) + CA (45%) 

PA (TG) / PL (varias prácticas) 
Rúbrica 4ESO_CCAA_PL (50%) 

▪ CAAB1.3.1. Recolle e relaciona datos obtidos por diversos medios, 3 
+ 

  30% 
PA (TI) / ID (Tarefa 1.1) 

Rúbrica 4ESO_CCAA_ID 
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Estándar de aprendizaxe 

(EA) 

 

Temporización 

(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución 

para superar a 
materia 

 

Procedementos e instrumentos de 

avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

incluídas as tecnoloxías da información e da comunicación, para 
transferir información de carácter científico. 

 

TC 
    

▪ CAAB1.4.1. Determina e identifica medidas de volume, masa ou 

temperatura utilizando ensaios de tipo físico ou químico. 

3 

+ 
TC 

   

30% 
PA (TG) / PL (Tarefa 1.2) 
Rúbrica 4ESO_CCAA_PL 

▪ CAAB1.5.1. Decide que tipo de estratexia práctica cómpre aplicar 
para a preparación dunha disolución concreta. 

3 
+ 

TC 

   

30% 
PE / CP (5%) + CA (45%) 
PA (TG) / PL (Tarefa 1.3) 

Rúbrica 4ESO_CCAA_PL (50%) 

▪ CAAB1.6.1. Establece que tipo de técnicas de separación e 

purificación de substancias se debe utilizar nalgún caso concreto. 

3 
+ 

TC 

   

30% 
PE / CP (5%) + CA (45%) 
PA (TG) / PL (Tarefa 1.4) 

Rúbrica 4ESO_CCAA_PL (50%) 

▪ CAAB1.7.1. Discrimina que tipos de alimentos conteñen diferentes 
biomoléculas. 

2 
  

30% 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ CAAB1.8.1. Describe técnicas e determina o instrumental axeitado 
para os procesos cotiáns de desinfección. 

2 
  

30% 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ CAAB1.9.1. Resolve acerca de medidas de desinfección de 
materiais de uso cotián en distintos tipos de industrias ou de 
medios profesionais. 

 
2 

   
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ CAAB1.10.1. Relaciona procedementos instrumentais coa súa 
aplicación no campo industrial ou no de servizos. 

2 
  

30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ CAAB1.11.1. Sinala aplicacións científicas con campos da 
actividade profesional do seu contorno. 

2 
+ 

TC 

   

30% 
PA (TG) / ID + PO (Tarefa 1.5) 

Rúbrica 4ESO_CCAA_ID 
Rúbrica 4ESO_CCAA_PO 

Bloque 2. Aplicacións da ciencia na conservación ambiental      

▪ CAAB2.1.1. Utiliza o concepto de contaminación aplicado a casos 
concretos. 

 
1,5 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ CAAB2.2.1. Discrimina os tipos de contaminación da atmosfera, a 
súa orixe e os seus efectos. 

 
1,5 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ CAAB2.2.2. Categoriza, recoñece e distingue os  efectos 
ambientais da contaminación atmosférica máis coñecidos, como a 
chuvia ácida, o efecto invernadoiro, a destrución da capa de ozono 
ou o cambio global a nivel climático, e valora os seus efectos 
negativos para o equilibrio do planeta. 

  
 

1,5 

  
 

30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ CAAB2.3.1. Relaciona os efectos contaminantes da actividade 
industrial e agrícola sobre o solo. 

 
1,5 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 
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Estándar de aprendizaxe 

(EA) 

 

Temporización 

(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución 

para superar a 
materia 

 

Procedementos e instrumentos de 

avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

▪ CAAB2.4.1. Discrimina e identifica os axentes contaminantes da 
auga, coñece o seu tratamento e deseña algún ensaio sinxelo de 
laboratorio para a súa detección. 

 3 
+ 

TC 

  
30% 

PA (TG) / PL (Tarefa 2.1) 
Rúbrica 4ESO_CCAA_PL 

▪ CAAB2.5.1. Establece en que consiste a contaminación nuclear, 
analiza a xestión dos residuos nucleares e argumenta sobre os 
factores a favor e en contra do uso da enerxía nuclear. 

  
1,5 

  
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ CAAB2.6.1. Recoñece e distingue os efectos da contaminación 
radioactiva sobre o ambiente e a vida en xeral. 

 
1,5 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ CAAB2.7.1. Determina os procesos de tratamento de residuos e 
valora criticamente a súa recollida selectiva. 

  
2 

  
30% 

PA (TG) / IE + ID + PO (Tarefa 2.2) 
Rúbrica 4ESO_CCAA_IE 
Rúbrica 4ESO_CCAA_ID 
Rúbrica 4ESO_CCAA_PO 

▪ CAAB2.8.1. Argumenta os proles e os contras da recollida, da 
reciclaxe e da reutilización de residuos. 

  
3 

  
30% 

PA (TG) / IE + ID + PO (Tarefa 2.2) 
Rúbrica 4ESO_CCAA_IE 
Rúbrica 4ESO_CCAA_ID 
Rúbrica 4ESO_CCAA_PO 

▪ CAAB2.9.1. Formula ensaios de laboratorio para coñecer aspectos 

relacionados coa conservación ambiental. 

 
3 

 
30% 

PA (TG) / PL (Tarefa 2.3) 

Rúbrica 4ESO_CCAA_PL 

▪ CAAB2.10.1. Identifica e describe o concepto de desenvolvemento 
sustentable, e enumera posibles solucións ao problema da 
degradación ambiental. 

  
2 

  
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ CAAB2.11.1. Aplica, xunto cos/coas compañeiros/as, medidas de 
control da utilización dos recursos, e implica niso o propio centro 
docente. 

  
2 

  
30% 

PA (TG) / IE (Tarefa 2.4) 
Rúbrica 4ESO_CCAA_IE 

▪ CAAB2.12.1. Formula estratexias de sustentabilidade no contorno 

do centro docente. 

 
2 

 
30% 

PA (TG) / IE (Tarefa 2.4) 
Rúbrica 4ESO_CCAA_IE 

Bloque 3. Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i)      

▪ CAAB3.1.1. Relaciona os conceptos de investigación, 
desenvolvemento e innovación. Contrasta as tres etapas do ciclo 
I+D+i. 

   
2 

 
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ CAAB3.2.1. Recoñece tipos de innovación de produtos baseada na 
utilización de novos materiais, novas tecnoloxías, etc., que xorden 
para dar resposta a novas necesidades da sociedade. 

   
2 

 
30% 

PA (TG) / ID + PO (Tarefa 3.1) 
Rúbrica 4ESO_CCAA_ID 
Rúbrica 4ESO_CCAA_PO 

▪ CAAB3.2.2. Enumera os organismos e as administracións que 
fomentan a I+D+i a nivel estatal e autonómico. 

  
1 30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 
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Estándar de aprendizaxe 

(EA) 

 

Temporización 

(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución 

para superar a 
materia 

 

Procedementos e instrumentos de 

avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

▪ CAAB3.3.1. Precisa, analiza e argumenta como a innovación é ou 
pode ser un factor de recuperación económica dun país. 

   

1 
 

30% 
PA (TG) / ID + PO (Tarefa 3.1) 

Rúbrica 4ESO_CCAA_ID 
Rúbrica 4ESO_CCAA_PO 

▪ CAAB3.3.2. Enumera algunhas liñas de I+D+i actuais para as 

industrias químicas, farmacéuticas, alimentarias e enerxéticas. 

   

2 
 

30% 
PA (TG) / ID + PO (Tarefa 3.1) 

Rúbrica 4ESO_CCAA_ID 
Rúbrica 4ESO_CCAA_PO 

▪ CAAB3.4.1. Recoñece a importancia das tecnoloxías da 
información e da comunicación no ciclo de investigación e 
desenvolvemento. 

   
1 

 
30% 

PA (TG) / ID + PO (Tarefa 3.1) 
Rúbrica 4ESO_CCAA_ID 
Rúbrica 4ESO_CCAA_PO 

Bloque 4. Proxecto de investigación      

▪ CAAB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da 

ciencia. 

  17 
(Rest 
o do 
trimes 

tre) 

 

30% 

PA (TG) / PM + IE + ID + PO (Tarefa 3.2) 
Rúbrica 4ESO_CCAA_PM 
Rúbrica 4ESO_CCAA_IE 
Rúbrica 4ESO_CCAA_ID 
Rúbrica 4ESO_CCAA_PO 

▪ CAAB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que 
propón. 

   

Cont. 

 

30% 

PA (TG) / PM + IE + ID + PO (Tarefa 3.2) 
Rúbrica 4ESO_CCAA_PM 
Rúbrica 4ESO_CCAA_IE 
Rúbrica 4ESO_CCAA_ID 
Rúbrica 4ESO_CCAA_PO 

▪ CAAB4.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas 
tecnoloxías da información e da comunicación, para a elaboración 
e a presentación das súas investigacións. 

  Cont.  
 

30% 

PA (TG) / PM + IE + ID + PO (Tarefa 3.2) 

Rúbrica 4ESO_CCAA_PM 
Rúbrica 4ESO_CCAA_IE 
Rúbrica 4ESO_CCAA_ID 
Rúbrica 4ESO_CCAA_PO 

▪ CAAB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en 

grupo. 

  Cont.  

30% 

PA (TG) / PM + IE + ID + PO (Tarefa 3.2) 
Rúbrica 4ESO_CCAA_PM 
Rúbrica 4ESO_CCAA_IE 
Rúbrica 4ESO_CCAA_ID 
Rúbrica 4ESO_CCAA_PO 

▪ CAAB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre un 
tema de interese científico-tecnolóxico ou relativo a animais e/ou 
plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a 
nutrición humanas, para a súa presentación e defensa na aula. 

  Cont.  

30% 

PA (TG) / PM + IE + ID + PO (Tarefa 3.2) 
Rúbrica 4ESO_CCAA_PM 
Rúbrica 4ESO_CCAA_IE 
Rúbrica 4ESO_CCAA_ID 
Rúbrica 4ESO_CCAA_PO 

▪ CAAB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións 
das súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

   

Cont. 
 

30% 
PA (TG) / PM + IE + ID + PO (Tarefa 3.2) 

Rúbrica 4ESO_CCAA_PM 
Rúbrica 4ESO_CCAA_IE 
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Estándar de aprendizaxe 

(EA) 

 

Temporización 

(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución 

para superar a 
materia 

 

Procedementos e instrumentos de 

avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

     Rúbrica 4ESO_CCAA_ID 
Rúbrica 4ESO_CCAA_PO 

*De non realizarse a proba de Control Periódico (CP ) a porcentaxe deste Instrumento de Avaliación sumarase á proba de Control de Avaliación 

(CA). 

 

 

4.6. Física e Química 1º Bacharelato 
 

A programación desta materia realízase na correspondente aplicación informática. 

 

4.7. Física 2º Bacharelato 
 

Número de sesións semanais: 4 

Número de sesións ó longo do curso: 115 

Número de sesión para as que se programa: 95 

Número de estándares: 110 

Siglas: TC traballo en casa (continuación do traballo de aula); PE (Probas Específicas); CP (Control Periódico); CA (Control de Avaliación); PA 

(Producións do Alumnado); TI (Traballo Individual); TG (Traballo en Grupo); PL (Práctica de Laboratorio); PV (Práctica Virtual); IE (Informe Escrito); 

ID (Informe Dixital); PO (Presentación Oral); PM (Proxecto Maqueta) 

 

NOTA: Nos procedementos e instrumentos de avaliación inclúense unha serie de tarefas que poden avaliar varios estándares conxuntamente. 

 
* De non realizarse a proba de Control Periódico (CP ) a porcentaxe deste Instrumento de Avaliación sumarase á proba de Control de Avaliación 

(CA). 

(*3) Trabállanse en diferentes avaliacións ó longo do curso. 
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Estándar de aprendizaxe 
(EA) 

Temporización 
(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

Bloque 1. A actividade científica      

▪ FSB1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a investigación 
científica, propondo preguntas, identificando e analizando 

(*3) (*3) (*3) 30% 
Teranse en conta os procedementos e 
instrumentos de avaliación dos seguintes 

 

Estándar de aprendizaxe 
(EA) 

Temporización 
(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

problemas, emitindo hipóteses fundamentadas, recollendo datos,     estándares: 
analizando tendencias a partir de modelos, e deseñando e 2.1.1; 2.5.1; 2.5.2; 2.6.1; 2.7.1 
propondo estratexias de actuación. 3.2.2; 3.3.1; 3.4.2; 3.7.1; 3.8.1; 3.9.1; 3.10.3; 

 3.11.1; 3.12.2; 3.13.1; 3.14.1; 3.17.2; 3.18.2 
 4.2.1; 4.2.2; 4.4.1; 4.5.1; 4.6.1; 4.7.1; 4.9.2; 
 4.10.1; 4.12.1; 4.12.2; 4.15.2; 4.16.1; 4.18.1; 
 4.19.1; 4.19.2; 4.20.1 
 5.1.1; 5.3.1; 5.4.1; 5.4.2 
 6.1.1; 6.3.1; 6.5.1; 6.7.1; 6.8.1; 6.10.1; 6.11.1; 
 6.11.2; 6.12.1; 6.13.1; 6.14.1; 6.14.2; 6.15.1; 
 6.16.1; 6.17.1; 6.18.1; 6.18.2; 6.19.1; 6.19.2; 

 6.20.1; 6.20.2; 6.20.3 

▪ FSB1.1.2. Efectúa a análise dimensional das ecuacións que 

relacionan as magnitudes nun proceso físico. 

    Teranse en conta os procedementos e 
instrumentos de avaliación dos seguintes 
estándares: 

 
(*3) (*3) (*3) 

30% 2.1.1; 2.5.1 
3.1.1; 3.10.3; 3.14.1; 3.15.1; 3.16.1 

     4.3.1; 4.3.2; 4.4.1; 4.11.1; 4.18.2 

     6.4.1; 6.6.1 

▪ FSB1.1.3. Resolve exercicios nos que a información debe 
deducirse a partir dos datos proporcionados e das ecuacións que 
rexen o fenómeno, e contextualiza os resultados. 

    Teranse en conta os procedementos e 
instrumentos de avaliación dos seguintes 
estándares: 
2.2.1; 2.3.1; 2.4.1 

  
(*3) 

 
(*3) 

 
(*3) 

30% 
3.1.2; 3.4.1; 3.5.1; 3.6.1; 3.10.1; 3.10.2; 3.12.1; 
3.13.1; 3.15.1; 3.16.1; 3.17.1 

     4.1.1; 4.5.2; 4.8.1; 4.9.1; 4.11.1 
     5.2.2 
     6.1.2; 6.2.1; 6.2.2; 6.7.1; 6.9.1; 6.10.1; 6.13.1; 

     6.13.2; 
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Estándar de aprendizaxe 
(EA) 

Temporización 
(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

▪ FSB1.1.4. Elabora e interpreta representacións gráficas de dúas 
e tres variables a partir de datos experimentais, e relaciónaas 
coas ecuacións matemáticas que representan as leis e os 
principios físicos subxacentes. 

(*3) (*3) (*3) 30% 

Teranse en conta os procedementos e 
instrumentos de avaliación dos seguintes 
estándares: 
2.1.2 
3.2.1; 3.12.1; 3.12.2; 3.13.1; 3.16.1; 3.17.1; 
3.18.1 
4.14.1; 4.14.2 
5.2.1; 5.2.2; 5.3.1; 5.4.1; 5.4.2 

  6.1.2; 

▪ FSB1.2.1. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular 
experimentos físicos de difícil implantación no laboratorio. 

 

 
(*3) 

 

 
(*3) 

 

 
(*3) 

 

30% 

Teranse en conta os procedementos e 
instrumentos de avaliación dos seguintes 
estándares: 
2.6.1 
3.10.2; 3.17.2 

▪ FSB1.2.2. Analiza a validez dos resultados obtidos e elabora un 
informe final facendo uso das TIC, no que se comunique tanto o 
proceso como as conclusións obtidas. 

 

 

 
(*3) 

 

 

 
(*3) 

 

 

 
(*3) 

 

 

30% 

Teranse en conta os procedementos e 
instrumentos de avaliación dos seguintes 
estándares: 
2.6.1; 3.10.2 
4.8.1; 4.15.1; 4.17.1; 
5.2.1 
6.12.1; 6.14.1; 6.14.2; 6.15.1; 6.16.1; 6.21.1 

▪ FSB1.2.3. Identifica as principais características ligadas á 
fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información científica 
existente en internet e noutros medios dixitais. 

 

(*3) 

 

(*3) 

 

(*3) 

 
30% 

Teranse en conta os procedementos e 
instrumentos de avaliación dos seguintes 
estándares: 
6.12.1; 6.14.1; 6.14.2; 6.15.1; 6.16.1; 6.21.1 

▪ FSB1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta información 
relevante nun texto de divulgación científica, e transmite as 
conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con 
propiedade. 

 
 

(*3) 

 
 

(*3) 

 
 

(*3) 

 
30% 

Teranse en conta os procedementos e 
instrumentos de avaliación dos seguintes 
estándares: 
6.12.1; 6.14.1; 6.14.2; 6.15.1; 6.16.1; 6.21.1 

▪ FQB1.3.1. Realiza de xeito cooperativo algunhas tarefas propias 
da investigación científica: procura de información, prácticas de 
laboratorio ou pequenos proxectos de investigación. 

 

 
(*3) 

 

 
(*3) 

 

 
(*3) 

 

30% 

Teranse en conta os procedementos e 
instrumentos de avaliación dos seguintes 
estándares: 
4.8.1; 4.15.1; 4.17.1 
5.2.1; 
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Estándar de aprendizaxe 
(EA) 

Temporización 
(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

Bloque 2. Interacción gravitatoria      

▪ FSB2.1.1. Diferencia os conceptos de forza e campo, 

establecendo unha relación entre a intensidade do campo 

gravitatorio e a aceleración da gravidade. 

 
2,5 

  

30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB2.1.2. Representa o campo gravitatorio mediante as liñas de 

campo e as superficies de enerxía equipotencial. 

0,5   
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB2.2.1. Xustifica o carácter conservativo do campo gravitatorio 

e determina o traballo realizado polo campo a partir das 
variacións de enerxía potencial 

1,5   

30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB2.3.1. Calcula a velocidade de escape dun corpo aplicando o 

principio de conservación da enerxía mecánica. 
1 

  
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB2.4.1. Aplica a lei de conservación da enerxía ao movemento 

orbital de corpos como satélites, planetas e galaxias. 
1,5 

  
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB2.5.1. Deduce a velocidade orbital dun corpo, a partir da lei 
fundamental da dinámica, e relaciónaa co raio da órbita e a masa 
do corpo. 

 
1 

  

30% 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB2.5.2. Identifica a hipótese da existencia de materia escura a 
partir dos datos de rotación de galaxias e a masa do burato  
negro central. 

 
0,5 

  

30% 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB2.6.1. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para o estudo 
de satélites de órbita media (MEO), órbita baixa (LEO) e de órbita 
xeoestacionaria (GEO), e extrae conclusións. 

1 
+ 

TC 

  

30% 

PA (TI) / PV + ID (Tarefa 1.1) 
Rúbrica 2BAC_F_PV 
Rúbrica 2BAC_F_ID 

▪ FSB2.7.1. Describe a dificultade de resolver o movemento  de 
tres corpos sometidos á interacción gravitatoria mutua utilizando 
o concepto de caos. 

 
0,5 

  

30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

Bloque 3. Interacción electromagnética      

▪ FSB3.1.1. Relaciona os conceptos de forza e campo, 
establecendo a relación entre intensidade do campo eléctrico e 
carga eléctrica. 

 
2 

  
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB3.1.2. Utiliza o principio de superposición para o cálculo de 
campos e potenciais eléctricos creados por unha distribución de 
cargas puntuais. 

 
1 

  
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB3.2.1. Representa graficamente o campo creado por unha 
carga puntual, incluíndo as liñas de campo e as superficies de 
enerxía equipotencial. 

 
0,5 

  
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 
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Estándar de aprendizaxe 
(EA) 

Temporización 
(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

▪ FSB3.2.2. Compara os campos eléctrico e gravitatorio, e 
establece analoxías e diferenzas entre eles. 

0,5   
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB3.3.1. Analiza cualitativamente a traxectoria dunha carga 
situada no seo dun campo xerado por unha distribución de 
cargas, a partir da forza neta que se exerce sobre ela. 

 
0,5 

  
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB3.4.1. Calcula o traballo necesario para transportar unha 
carga entre dous puntos dun campo eléctrico creado por unha ou 
máis cargas puntuais a partir da diferenza de potencial. 

 
1,5 

  
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB3.4.2. Predí o traballo que se realizará sobre unha carga que 
se move nunha superficie de enerxía equipotencial e discúteo no 
contexto de campos conservativos. 

 
1 

  
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB3.5.1. Calcula o fluxo do campo eléctrico a partir da carga 
que o crea e a superficie que atravesan as liñas do campo. 

1 
  30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB3.6.1. Determina o campo eléctrico creado por unha esfera 
cargada aplicando o teorema de Gauss. 

1 
  30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB3.7.1. Explica o efecto da gaiola de Faraday utilizando o 
principio de equilibrio electrostático e recoñéceo en situacións 
cotiás, como o mal funcionamento dos móbiles en certos edificios 
ou o efecto dos raios eléctricos nos avións. 

 

1 

   
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB3.8.1. Describe o movemento que realiza unha carga cando 
penetra nunha rexión onde existe un campo magnético e analiza 
casos prácticos concretos, como os espectrómetros de masas e 
os aceleradores de partículas. 

 
1 

   
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB3.9.1. Relaciona as cargas en movemento coa creación de 
campos magnéticos e describe as liñas do campo magnético que 
crea unha corrente eléctrica rectilínea. 

 
0,5 

  
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB3.10.1. Calcula o raio da órbita que describe unha partícula 
cargada cando penetra cunha velocidade determinada nun 
campo magnético coñecido aplicando a forza de Lorentz. 

 
1,5 

  
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB3.10.2. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para 
comprender o funcionamento dun ciclotrón e calcula a frecuencia 
propia da carga cando se move no seu interior. 

1 
+ 

TC 

  
30% 

PA (TI) /PV + ID (Tarefa 1.2) 
Rúbrica 2BAC_F_PV 
Rúbrica 2BAC_F_ID 
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Estándar de aprendizaxe 
(EA) 

Temporización 
(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

▪ FSB3.10.3. Establece a relación que debe existir entre o campo 
magnético e o campo eléctrico para que unha partícula cargada 
se mova con movemento rectilíneo uniforme aplicando a lei 
fundamental da dinámica e a lei de Lorentz. 

 
1 

   

30% 

 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB3.11.1. Analiza o campo eléctrico e o campo magnético 
desde o punto de vista enerxético, tendo en conta os conceptos 
de forza central e campo conservativo. 

 
1 

  
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB3.12.1. Establece, nun punto dado do espazo, o campo 
magnético resultante debido a dous ou máis condutores 
rectilíneos polos que circulan correntes eléctricas. 

 
1 

  
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB3.12.2. Caracteriza o campo magnético creado por unha 
espira e por un conxunto de espiras. 

0,5   
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB3.13.1. Analiza e calcula a forza que se establece entre dous 
condutores paralelos, segundo o sentido da corrente que os 
percorra, realizando o diagrama correspondente. 

 
1 

  
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB3.14.1. Xustifica a definición de ampere a partir da forza que 
se establece entre dous condutores rectilíneos e paralelos. 

0,5 
  30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB3.15.1. Determina o campo que crea unha corrente rectilínea 
de carga aplicando a lei de Ampère e exprésao en unidades do 
Sistema Internacional. 

 
1 

  
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB3.16.1. Establece o fluxo magnético que atravesa unha 
espira que se atopa no seo dun campo magnético e exprésao en 
unidades do Sistema Internacional. 

 
2 

  
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB3.17.1. Calcula a forza electromotriz inducida nun circuíto e 
estima a dirección da corrente eléctrica aplicando as leis de 
Faraday e Lenz. 

 
2 

  
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB3.17.2. Emprega aplicacións virtuais interactivas para 
reproducir as experiencias de Faraday e Henry e deduce 
experimentalmente as leis de Faraday e Lenz. 

 
1 

  
30% 

PA (TG) / PV + PL 

Rúbrica 2BAC_F_PV 
Rúbrica 2BAC_F_PL 

▪ FSB3.18.1. Demostra o carácter periódico da corrente alterna 
nun alternador a partir da representación gráfica da forza 
electromotriz inducida en función do tempo. 

 
2 

  
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB3.18.2. Infire a produción de corrente alterna nun alternador, 

tendo en conta as leis da indución. 
1 

  30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 
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Estándar de aprendizaxe 
(EA) 

Temporización 
(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

Bloque 4. Ondas      

▪ FSB4.1.1. Determina a velocidade de propagación dunha onda e 

a de vibración das partículas que a forman, interpretando ambos 

os resultados. 

  

1 

 30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB4.2.1. Explica as diferenzas entre ondas lonxitudinais e 

transversais a partir da orientación relativa da oscilación e da 
propagación. 

  

1 

 30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB4.2.2. Recoñece exemplos de ondas mecánicas na vida 

cotiá. 

 
0,5 

 30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB4.3.1. Obtén as magnitudes características dunha onda a 

partir da súa expresión matemática. 

 
1 

 30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB4.3.2. Escribe e interpreta a expresión matemática dunha 

onda harmónica transversal dadas as súas magnitudes 

características 

 
1,5 

 30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB4.4.1. Dada a expresión matemática dunha onda, xustifica a 

dobre periodicidade con respecto á posición e ao tempo. 

 
1 

 30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB4.5.1. Relaciona a enerxía mecánica dunha onda coa súa 

amplitude. 

 
1 

 30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB4.5.2. Calcula a intensidade dunha onda a certa distancia do 

foco emisor, empregando a ecuación que relaciona ambas as 
magnitudes. 

  
1 

 
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB4.6.1. Explica a propagación das ondas utilizando o principio 

Huygens. 

 
2 

 30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB4.7.1. Interpreta os fenómenos de interferencia e a difracción 

a partir do principio de Huygens. 

 
1,5 

 30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB4.8.1. Experimenta e xustifica o comportamento da luz ao 
cambiar de medio, aplicando a lei de Snell, coñecidos os índices 
de refracción. 

  
1 

  

30% 
PE / CP (5%) + CA (45%) * 

+ 

PA (TG) / PL (Tarefa 2.1) 
Rúbrica 2BAC_F_PL 

▪ FSB4.9.1. Obtén o coeficiente de refracción dun medio a partir do 
ángulo formado pola onda reflectida e refractada. 

 
0,5 

 30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB4.9.2. Considera o fenómeno de reflexión total como o 
principio físico subxacente á propagación da luz nas fibras 
ópticas e a súa relevancia nas telecomunicacións. 

  
0,5 

 
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 
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Estándar de aprendizaxe 
(EA) 

Temporización 
(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

▪ FSB4.10.1. Recoñece situacións cotiás nas que se produce o 
efecto Doppler, e xustifícaas de forma cualitativa. 

 

0,5 

 
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB4.11.1. Identifica a relación logarítmica entre o nivel de 
intensidade sonora en decibeles e a intensidade do son, 
aplicándoa a casos sinxelos. 

 
 

1 

 
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB4.12.1. Relaciona a velocidade de propagación do son coas 
características do medio en que se propaga. 

 

1,5 

 
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB4.12.2. Analiza a intensidade das fontes de son da vida cotiá 
e clasifícaas como contaminantes e non contaminantes. 

 

0,5 

 
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB4.13.1. Coñece e explica algunhas aplicacións tecnolóxicas 
das ondas sonoras, como a ecografía, o radar, o sonar, etc. 

 

1 

 
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB4.14.1. Representa esquematicamente a propagación dunha 
onda electromagnética incluíndo os vectores do campo eléctrico 
e magnético. 

 
 

0,5 

 
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB4.14.2. Interpreta unha representación gráfica da 
propagación dunha onda electromagnética en termos dos 
campos eléctrico e magnético e da súa polarización. 

  
0,5 

 
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB4.15.1. Determina experimentalmente a polarización das 
ondas electromagnéticas a partir de experiencias sinxelas, 
utilizando obxectos empregados na vida cotiá. 

  
1 

 
30% PA (TG) / PL (Tarefa 2.2) 

Rúbrica 2BAC_F_PL 

▪ FSB4.15.2. Clasifica casos concretos de ondas 
electromagnéticas presentes na vida cotiá en función da súa 
lonxitude de onda e a súa enerxía. 

  
0,5 

 
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB4.16.1. Xustifica a cor dun obxecto en función da luz 
absorbida e reflectida. 

 
0,25 

 30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB4.17.1. Analiza os efectos de refracción, difracción e 
interferencia en casos prácticos sinxelos. 

 
1 

 30% PA (TG) / PL (Tarefa 2.3) 
Rúbrica 2BAC_F_PL 

▪ FSB4.18.1. Establece a natureza e as características dunha onda 
electromagnética dada a súa situación no espectro. 

 
0,25 

 30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB4.18.2. Relaciona a enerxía dunha onda electromagnética 
coa súa frecuencia, a lonxitude de onda e a velocidade da luz no 
baleiro. 

  
0,5 

 
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 
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▪ FSB4.19.1. Recoñece aplicacións tecnolóxicas de diferentes 
tipos de radiacións, nomeadamente infravermella, ultravioleta e 
microondas. 

  
0,5 

 
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB4.19.2. Analiza o efecto dos tipos de radiación sobre a 

biosfera en xeral, e sobre a vida humana en particular. 

 
0,5 

 30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB4.19.3. Deseña un circuíto eléctrico sinxelo capaz de xerar 

ondas electromagnéticas, formado por un xerador, unha bobina e 
un condensador, e describe o seu funcionamento. 

  
0,5 

 
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB4.20.1. Explica esquematicamente o funcionamento de 

dispositivos de almacenamento e transmisión da información. 

 
0,5 

 30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

Bloque 5. Óptica xeométrica      

▪ FSB5.1.1. Explica procesos cotiáns a través das leis da óptica 
xeométrica. 

 
1 

 30% 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB5.2.1. Demostra experimentalmente e graficamente a 
propagación rectilínea da luz mediante un xogo de prismas que 
conduzan un feixe de luz desde o emisor ata unha pantalla. 

  
1 

 
30% PA (TG) / PL (Tarefa 2.4) 

Rúbrica 2BAC_F_PL 

▪ FSB5.2.2. Obtén o tamaño, a posición e a natureza da imaxe dun 
obxecto producida por un espello plano e unha lente delgada, 
realizando o trazado de raios e aplicando as ecuacións 
correspondentes.1 

  
1 

  

30% 

 

PE / CP (10%) + CA 

(90%) * 

▪ FSB5.3.1. Xustifica os principais defectos ópticos do ollo humano 
(miopía, hipermetropía, presbicia e astigmatismo), empregando 
para iso un diagrama de raios. 

  
1 

 
30% PE / CP (10%) + CA 

(90%) * 

▪ FSB5.4.1. Establece o tipo e disposición dos elementos 
empregados nos principais instrumentos ópticos, tales como 
lupa, microscopio, telescopio e cámara fotográfica, realizando o 
correspondente trazado de raios. 

  
1 

  

30% 

 

PE / CP (10%) + CA 

(90%) * 

▪ FSB5.4.2. Analiza as aplicacións da lupa, o microscopio, o 
telescopio e a cámara fotográfica, considerando as variacións 
que experimenta a imaxe respecto ao obxecto. 

  
1 

 
30% PE / CP (10%) + CA 

(90%) * 
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Estándar de aprendizaxe 
(EA) 

Temporización 
(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

Bloque 6. Física do século XX      

▪ FSB6.1.1. Explica o papel do éter no desenvolvemento da teoría 
especial da relatividade. 

  
0,5 

30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB6.1.2. Reproduce esquematicamente o experimento de 
Michelson-Morley, así como os cálculos asociados sobre a 
velocidade da luz, e analiza as consecuencias que se derivaron. 

   
1,5 

30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB6.2.1. Calcula a dilatación do tempo que experimenta un 
observador cando se despraza a velocidades próximas ás da luz 
con respecto a un sistema de referencia dado, aplicando as 
transformacións de Lorentz. 

   

2,5 

 
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB6.2.2. Determina a contracción que experimenta un obxecto 
cando se atopa nun sistema que se despraza a velocidades 
próximas ás da luz con respecto a un sistema de referencia 
dado, aplicando as transformacións de Lorentz. 

   
2 

 
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB6.3.1. Discute os postulados e os aparentes paradoxos 
asociados á teoría especial da relatividade e a súa evidencia 
experimental. 

   
1 

30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB6.4.1. Expresa a relación entre a masa en repouso dun corpo 

e a súa velocidade coa enerxía deste a partir da masa relativista. 

  
1,5 

30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB6.5.1.Explica as limitacións da física clásica ao enfrontarse a 
determinados feitos físicos, como a radiación do corpo negro, o 
efecto fotoeléctrico ou os espectros atómicos. 

   
1 

30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB6.6.1. Relaciona a lonxitude de onda e a frecuencia da 

radiación absorbida ou emitida por un átomo coa enerxía dos 
niveis atómicos involucrados. 

   
1,5 

30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB6.7.1. Compara a predición clásica do efecto fotoeléctrico 

coa explicación cuántica postulada por Einstein, e  realiza 
cálculos relacionados co traballo de extracción e a enerxía 
cinética dos fotoelectróns. 

   
2 

 

30% 

 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB6.8.1. Interpreta espectros sinxelos, relacionándoos coa 
composición da materia. 

  1,5 
30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB6.9.1. Determina as lonxitudes de onda asociadas a 

partículas en movemento a diferentes escalas, extraendo 
conclusións acerca dos efectos cuánticos a escalas 
macroscópicas. 

   
1,5 

 

30% 

 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 
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Estándar de aprendizaxe 
(EA) 

Temporización 
(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

▪ FSB6.10.1. Formula de xeito sinxelo o principio de 
indeterminación de Heisenberg e aplícao a casos concretos, 
como os orbitais atómicos. 

   
1,5 

30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB6.11.1. Describe as principais características da radiación 

láser en comparación coa radiación térmica. 

  
1 

30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB6.11.2. Asocia o láser coa natureza cuántica da materia e da 
luz, xustifica o seu funcionamento de xeito sinxelo e recoñece o 
seu papel na sociedade actual. 

   
1 

30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB6.12.1. Describe os principais tipos de radioactividade 

incidindo nos seus efectos sobre o ser humano, así como  as 
súas aplicacións médicas. 

  0,25 
+ 

TC 

30% 
PA (TI) / IE (Tarefa3.1) 

Rúbrica 2BAC_F_IE 
(avalíase xunto con 6.14.1, 6.14.2 e 6.15.1) 

▪ FSB6.13.1. Obtén a actividade dunha mostra radioactiva 
aplicando a lei de desintegración e valora a utilidade dos datos 
obtidos para a datación de restos arqueolóxicos. 

   
1 

30% 
 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB6.13.2. Realiza cálculos sinxelos relacionados coas 
magnitudes que interveñen nas desintegracións radioactivas. 

  
1 

30% 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB6.14.1. Explica a secuencia de procesos dunha reacción en 
cadea, e extrae conclusións acerca da enerxía liberada. 

  0,25 
+ 

TC 

30% 
PA (TI) / IE (Tarefa3.1) 

Rúbrica 2BAC_F_IE 
(avalíase xunto con 6.12.1, 6.14.2 e 6.15.1) 

▪ FSB6.14.2. Describe as aplicacións máis frecuentes da enerxía 
nuclear: produción de enerxía eléctrica, datación en arqueoloxía, 
radiacións ionizantes en medicina e fabricación de armas. 

  0,25 

+ 
TC 

30% 
PA (TI) / IE (Tarefa3.1) 

Rúbrica 2BAC_F_IE 
(avalíase xunto con 6.12.1, 6.14.1 e 6.15.1) 

▪ FSB6.15.1. Analiza as vantaxes e os inconvenientes da fisión e a 
fusión nuclear, e xustifica a conveniencia do seu uso. 

  0,25 

+ TC 
30% 

PA (TI) / IE (Tarefa3.1) 
Rúbrica 2BAC_F_IE 

(avalíase xunto con 6.12.1, 
6.14.1 e 6.14.2) 

▪ FSB6.16.1. Compara as principais teorías de unificación 
establecendo as súas limitacións e o estado en que se atopan. 

  0,25 

+ TC 
30% 

PA (TI) / ID (Tarefa 3.2) 
Rúbrica 2BAC_F_ID 

(avalíase xunto con 6.21.1) 

▪ B6.17.1. Establece unha comparación cuantitativa entre as catro 
interaccións fundamentais da natureza en función das enerxías 
involucradas. 

   

0,5 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB6.18.1. Compara as principais características das catro 
interaccións fundamentais da natureza a partir dos procesos nos 
que estas se manifestan. 

   

0,25 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 
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Estándar de aprendizaxe 
(EA) 

Temporización 
(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

▪ FSB6.18.2. Xustifica a necesidade da existencia de novas 
partículas elementais no marco da unificación das interaccións. 

  
0,5 

30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB6.19.1. Describe a estrutura atómica e nuclear a partir da súa 
composición en quarks e electróns, empregando o vocabulario 
específico da física de quarks. 

   
0,5 

30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB6.19.2. Caracteriza algunhas partículas fundamentais de 
especial interese, como os neutrinos e o bosón de Higgs, a partir 
dos procesos en que se presentan. 

   
0,25 

30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB6.20.1. Relaciona as propiedades da materia e da 
antimateria coa teoría do Big Bang. 

  
0,25 

30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB6.20.2. Explica a teoría do Big Bang e discute as evidencias 
experimentais en que se apoia, como son a radiación de fondo e 
o efecto Doppler relativista. 

   
0,25 

30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB6.20.3. Presenta unha cronoloxía do universo en función da 

temperatura e das partículas que o formaban en cada período, 
discutindo a asimetría entre materia e antimateria. 

   
0,25 

30% PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ FSB6.21.1. Realiza e defende un estudo sobre as fronteiras da 

física do século XXI. 

  1 
+ 

TC 

30% 
PA (TI) / ID (Tarefa 3.2) 

Rúbrica 2BAC_F_ID 
(avalíase xunto con 6.16.1) 
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4.8. Química 2º Bacharelato 
 

Número de sesións semanais: 4 

Número de sesións ó longo do curso: 115 

Número de sesión para as que se programa: 95 

Número de estándares: 67 

Siglas: TC traballo en casa (continuación do traballo de aula); PE (Probas Específicas); CP (Control Periódico); CA (Control de Avaliación); PA 

(Producións do Alumnado); TI (Traballo Individual); TG (Traballo en Grupo); PL (Práctica de Laboratorio); PV (Práctica Virtual); IE (Informe Escrito); 

ID (Informe Dixital); PO (Presentación Oral); PM (Proxecto Maqueta) 

 

NOTA: Nos procedementos e instrumentos de avaliación inclúense unha serie de tarefas que poden avaliar varios estándares conxuntamente. 

 

* De non realizarse a proba de Control Periódico (CP ) a porcentaxe deste Instrumento de Avaliación sumarase á proba de Control de Avaliación 

(CA). 

(*3) Trabállanse en diferentes avaliacións ó longo do curso. 

 

Estándar de aprendizaxe 

(EA) 
Temporalización 

(nº sesións) 

Grao mínimo de 
consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

Bloque 1. A actividade científica      

▪ QUB1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a investigación 
científica traballando tanto individualmente como en grupo, 
formulando preguntas, identificando problemas, recollendo 
datos mediante a observación ou a experimentación, 
analizando e comunicando os resultados, e desenvolvendo 
explicacións mediante a realización dun informe final. 

(*3) (*3) (*3) 30% 
Teranse en conta os procedementos e 
instrumentos de avaliación dos seguintes 
estándares: 
3.2.2; 3.10.1; 3.4.2; 3.7.1; 3.10.1; 3.12.1; 
3.15.1; 3.19.2; 3.21.1 

4.4.1; 4.13.2 
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Estándar de aprendizaxe 

(EA) 
Temporalización 

(nº sesións) 

Grao mínimo de 

consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
(P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

▪ QUB1.2.1.Utiliza o material e os instrumentos de laboratorio 
empregando as normas de seguridade adecuadas para a 
realización de experiencias químicas. 

 

 
(*3) 

 

 
(*3) 

 

 
(*3) 

 

 
30% 

Teranse en conta os procedementos e instrumentos 
de avaliación dos seguintes estándares: 

3.4.2; 3.7.1; 3.10.1; 3.12.1; 3.15.1; 3.19.2; 
3.21.1 

▪ QUB1.3.1. Elabora información e relaciona os coñecementos 
químicos aprendidos con fenómenos da natureza, e as 
posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual. 

 

 
(*3) 

 

 
(*3) 

 

 
(*3) 

 

 
30% 

Teranse en conta os procedementos e instrumentos 
de avaliación dos seguintes estándares: 

2.10.1; 2.11.1; 2.12.1 
3.2.2; 3.16.1 
4.4.1; 4.13.2 

▪ QUB1.3.2. Localiza e utiliza aplicacións e programas de 
simulación de prácticas de laboratorio. 

(*3) (*3) (*3) 30% Teranse en conta os procedementos e instrumentos 
de avaliación dos seguintes estándares: 

2.10.1; 2.10.2 
3.10.1 

▪ QUB1.3.3. Realiza e defende un traballo de investigación 
utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

 
(*3) 

 

 
(*3) 

 

 
(*3) 

 

 
30% 

Teranse en conta os procedementos e instrumentos 
de avaliación dos seguintes estándares: 

2.13.2 
3.2.2; 3.22.2; 

4.6.1; 4.10.1; 4.11.1; 4.12.1 

▪ QUB1.4.1. Analiza a información obtida principalmente a 
través de internet, identificando as principais características 
ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información 
científica. 

 

 
(*3) 

 

 
(*3) 

 

 
(*3) 

 

 
30% 

Teranse en conta os procedementos e instrumentos 
de avaliación dos seguintes estándares: 

2.13.2 
3.2.2: 3.22.2; 

4.6.1; 4.10.1; 4.11.1; 4.12.1 

▪ QUB1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información 
relevante nunha fonte de información de divulgación científica 
e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e 
escrita con propiedade. 

 
(*3) 

 
(*3) 

 
(*3) 

 
30% 

Teranse en conta os procedementos e instrumentos 
de avaliación dos seguintes estándares: 

2.13.2 
3.2.2: 3.22.2; 

4.6.1; 4.10.1; 4.11.1; 4.12.1 
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Estándar de aprendizaxe 

(EA) 
Temporalización 

(nº sesións) 

Grao mínimo de 

consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
(P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

Bloque 2. Orixe e evolución dos compoñentes do Universo      

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

 
2 

   
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

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

 
1,5 

   
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ 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. 

 
1 

   
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

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

 
1 

   
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

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

 
1 

   
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ 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. 

 

1 

   

30% 

 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

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

 
1 

   
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

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

1,5 
  

30% 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ 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. 

 
2 

   
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ 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. 

1 
  

30% 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 
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Estándar de aprendizaxe 

(EA) 
Temporalización 

(nº sesións) 

Grao mínimo de 

consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

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

1 
  

30% 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB2.9.2. Compara a fortaleza do enlace en distintos 
compostos iónicos aplicando a fórmula de Born-Landé para 
considerar os factores dos que depende a enerxía reticular. 

 
1 

   
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB2.10.1. Determina a polaridade dunha molécula 

utilizando o modelo ou a teoría máis axeitados para explicar a 
súa xeometría. 

 

1 
+ 

TC 

   

30% 

PE / CP (5%) + CA (45%) * 
+ 

PA (TI) / PV + ID (Tarefa 1.1) (50%) 
Rúbrica 2BAC_Q_PV 
Rúbrica 2BAC_Q_ID 

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

 

3 
+ 

TC 

   

30% 

PE / CP (5%) + CA (45%) * 
+ 

PA (TI) / PV + ID (Tarefa 1.2) (50%) 
Rúbrica 2BAC_Q_PV 
Rúbrica 2BAC_Q_ID 

▪ QUB2.11.1. Dálles sentido aos parámetros moleculares en 

compostos covalentes utilizando a teoría de hibridación para 
compostos inorgánicos e orgánicos. 

 
2 

   
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

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

 
1 

   
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

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

 
1 

   
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

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

1 
+ 

TC 

   
30% 

PA (TI) / IE (Tarefa 1.3) 
Rúbrica 2BAC_Q_IE 

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

 
2 

   
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

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

 

2 

   

30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 
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Estándar de aprendizaxe 

(EA) 
Temporalización 

(nº sesións) 

Grao mínimo de 

consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

Bloque 3. Reaccións químicas      

▪ QUB3.1.1. Obtén ecuacións cinéticas reflectindo as unidades 

das magnitudes que interveñen. 

 
3 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB3.2.1. Predí a influencia dos factores que modifican a 

velocidade dunha reacción. 

 
1,5 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB3.2.2. Explica o funcionamento dos catalizadores en 
relación con procesos industriais e a catálise encimática, 
analizando a súa repercusión no medio e na saúde. 

 1,5 
+ 

TC 

  
30% 

PA (TI) / ID (Tarefa 2.1) 
Rúbrica 2BAC_Q_ID 

▪ QUB3.3.1. Deduce o proceso de control da velocidade dunha 
reacción química identificando a etapa limitante 
correspondente ao seu mecanismo de reacción. 

  
2 

  
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB3.4.1. Interpreta o valor do cociente de reacción 
comparándoo coa constante de equilibrio, prevendo a 
evolución dunha reacción para alcanzar o equilibrio. 

  
2 

  
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB3.4.2. Comproba e interpreta experiencias de laboratorio 
onde se poñen de manifesto os factores que inflúen no 
desprazamento do equilibrio químico, en equilibrios 
homoxéneos e heteroxéneos. 

  

2 

  

30% 

PE / CP (5%) + CA (45%) * 
+ 

PA (TG) / PL (Tarefa 2.2) 
Rúbrica 2BAC_Q_PL (50%) 

▪ QUB3.5.1. Acha o valor das constantes de equilibrio, Kc e Kp, 
para un equilibrio en diferentes situacións de presión, 
volumeou concentración. 

  
2 

  
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB3.5.2. Calcula as concentracións ou presións parciais 
das substancias presentes nun equilibrio químico 
empregando a lei de acción de masas, e deduce como 
evoluciona o equilibrio ao variar a cantidade de produto ou 
reactivo. 

  
 

2 

  
 

30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB3.6.1. Utiliza o grao de disociación aplicándoo ao cálculo 
de concentracións e constantes de equilibrio Kc e Kp. 

 
2 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB3.7.1. Relaciona a solubilidade e o produto de 
solubilidade aplicando a lei de Guldberg e Waage en 
equilibrios heteroxéneos  sólido-líquido, e aplícao 
experimentalmente como método de separación e 
identificación de mesturas de sales disoltas. 

  
 

2 

  
 

30% 

PE / CP (5%) + CA (45%) * 
+ 

PA (TG) / PL (Tarefa 2.3) 
Rúbrica 2BAC_Q_PL (50%) 
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Estándar de aprendizaxe 

(EA) 
Temporalización 

(nº sesións) 

Grao mínimo de 

consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

▪ QUB3.8.1. Aplica o principio de Le Chatelier para predicir a 
evolución dun sistema en equilibrio ao modificar a 
temperatura, a presión, o volume ou a concentración que o 
definen, utilizando como exemplo a obtención industrial do 
amoníaco. 

  
0,5 

  
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB3.9.1. Analiza os factores cinéticos e termodinámicos 
que inflúen nas velocidades de reacción e na evolución dos 
equilibrios para optimizar a obtención de compostos de 
interese industrial, como por exemplo o amoníaco. 

  
1 

  
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB3.10.1. Calcula a solubilidade dun sal interpretando 
como se modifica ao engadir un ión común, e verifícao 
experimentalmente nalgúns casos concretos. 

  

1,5 

  

30% 

PE / CP (5%) + CA (45%) * 
+ 

PA (TG) / PL (Tarefa 2.3) 
Rúbrica 2BAC_Q_PL (50%) 

▪ QUB3.11.1. Xustifica o comportamento ácido ou básico dun 
composto aplicando a teoría de Brönsted-Lowry dos pares de 
ácido-base conxugados. 

  
1 

  
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB3.12.1. Identifica o carácter ácido, básico ou neutro, e a 
fortaleza ácido-base de distintas disolucións segundo o tipo 
de composto disolvido nelas, e determina teoricamente e 
experimentalmente o valor do pH destas. 

  

2 

  

30% 

PE / CP (5%) + CA (45%) * 
+ 

PA (TG) / PL (Tarefa 2.4) 
Rúbrica 2BAC_Q_PL (50%) 

▪ QUB3.13.1. Describe o procedemento para realizar unha 
volumetría ácido-base dunha disolución de concentración 
descoñecida, realizando os cálculos necesarios. 

  
1 

  
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB3.14.1. Predí o comportamento ácido-base dun sal 
disolvido en auga aplicando o concepto de hidrólise, e escribe 
os procesos intermedios e os equilibrios que teñen lugar. 

  
2 

  
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB3.15.1. Determina a concentración dun ácido ou unha 
base valorándoa con outra de concentración coñecida, 
establecendo o punto de equivalencia da neutralización 
mediante o emprego de indicadores ácido-base (faino no 
laboratorio no caso de ácidos e bases fortes). 

  
 

2 

  
 

30% 

PE / CP (5%) + CA (45%) * 
+ 

PA (TG) / PL (Tarefa 2.4) 
Rúbrica 2BAC_Q_PL (50%) 

▪ QUB3.16.1. Recoñece a acción dalgúns produtos de uso 

cotián como consecuencia do seu comportamento químico 
ácido-base. 

  
1 

  
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 
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Estándar de aprendizaxe 

(EA) 
Temporalización 

(nº sesións) 

Grao mínimo de 

consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

▪ QUB3.17.1. Define oxidación e redución en relación coa 
variación do número de oxidación dun átomo en substancias 
oxidantes e redutoras. 

   
1 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB3.18.1. Identifica reaccións de

oxidación-redución empregando o método do ión-electrón 
para axustalas. 

  2,5 30% 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB3.19.1. Relaciona a espontaneidade dun proceso redox 

coa variación de enerxía de Gibbs, considerando o valor da 
forza electromotriz obtida. 

   
1 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB3.19.2. Deseña unha pila coñecendo os potenciais 
estándar de redución, utilizándoos para calcular o potencial 
xerado formulando as semirreacións redox correspondentes, 
e constrúe unha pila Daniell. 

   
 

2 

 
 

30% 

PE / CP (5%) + CA (45%) * 
+ 

PA (TG) / PL (Tarefa 3.1) 
Rúbrica 2BAC_Q_PL (50%) 

▪ QUB3.19.3. Analiza un proceso de oxidación-redución coa 
xeración de corrente eléctrica representando unha célula 
galvánica. 

   
0,5 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB3.20.1. Describe o procedemento para realizar unha 
volumetría redox, realizando os cálculos estequiométricos 
correspondentes. 

   
1,5 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB3.21.1. Aplica as leis de Faraday a un proceso 
electrolítico determinando a cantidade de materia depositada 
nun eléctrodo ou o tempo que tarda en facelo, e compróbao 
experimentalmente nalgún proceso dado. 

   
2 

 
30% 

PE / CP (5%) + CA (45%) * 
+ 

PA (TG) / PL (Tarefa 3.2) 
Rúbrica 2BAC_Q_PL (50%) 

▪ QUB3.22.1. Representa os procesos que teñen lugar nunha 
pila de combustible, escribindo as semirreaccións redox e 
indicando as vantaxes e os inconvenientes do uso destas 
pilas fronte ás convencionais. 

   
1 

 
30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB3.22.2. Xustifica as vantaxes da anodización e a 
galvanoplastia na protección de obxectos metálicos. 

  
0,5 30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

Bloque 4. Síntese orgánica e novos materiais      

▪ QUB4.1.1. Relaciona a forma de hibridación do átomo de 
carbono co tipo de enlace en diferentes compostos 
representando graficamente moléculas orgánicas sinxelas. 

   
2 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB4.2.1. Diferencia, nomea e formula hidrocarburos e 
compostos orgánicos que posúen varios grupos funcionais. 

  
3 30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 
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Estándar de aprendizaxe 

(EA) 
Temporalización 

(nº sesións) 

Grao mínimo de 

consecución para 
superar a materia 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación (P/I) 

 1AV 2AV 3AV   

▪ QUB4.3.1. Distingue os tipos de isomería representando, 
formulando e nomeando os posibles isómeros, dada unha 
fórmula molecular. 

   
1 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB4.4.1. Identifica e explica os principais tipos de reaccións 
orgánicas (substitución, adición, eliminación, condensación e 
redox), predicindo os produtos, se é necesario. 

   
1 

 
30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB4.5.1. Desenvolve a secuencia de reaccións necesarias 
para obter un composto orgánico determinado a partir de 
outro con distinto grupo funcional, aplicando a regra de 
Markovnikov ou de Saytzeff para a formación de distintos 
isómeros. 

   
 

1 

 
 

30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB4.6.1. Relaciona os grupos funcionais e as estruturas 
principais con compostos sinxelos de interese biolóxico. 

  
1 30% 

PA (TI) / ID (Tarefa 3.3) 
Rúbrica 2BAC_Q_ID 

▪ QUB4.7.1. Recoñece macromoléculas de orixe natural e 
sintética. 

  
1 30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB4.8.1. A partir dun monómero, deseña o polímero 

correspondente e explica o proceso que tivo lugar. 

  
1 30% 

PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB4.9.1. Utiliza as reaccións de polimerización para a 
obtención de compostos de interese industrial como 
polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas e 
poliésteres, poliuretanos e baquelita. 

   

1 

 

30% 

 
PE / CP (10%) + CA (90%) * 

▪ QUB4.10.1. Identifica substancias e derivados orgánicos que 
se utilizan como principios activos de medicamentos, 
cosméticos e biomateriais, e valora a repercusión na calidade 
de vida. 

   
1 

 
30% 

 
PA (TI) / ID (Tarefa 3.3) 

Rúbrica 2BAC_Q_ID 

▪ QUB4.11.1. Describe as principais aplicacións dos materiais 
polímeros de alto interese tecnolóxico e biolóxico (adhesivos 
e revestimentos, resinas, tecidos, pinturas, próteses, lentes, 
etc.), en relación coas vantaxes e as desvantaxes do seu uso 
segundo as propiedades que o caracterizan. 

   
 

1 

 
 

30% 

 
PA (TI) / ID (Tarefa 3.3) 

Rúbrica 2BAC_Q_ID 

▪ QUB4.12.1. Recoñece as utilidades que os compostos 
orgánicos teñen en sectores como a alimentación, a 
agricultura, a biomedicina, a enxeñaría de materiais e a 
enerxía, fronte ás posibles desvantaxes que leva consigo o 
seu desenvolvemento. 

   
 

1 

 
 

30% 

 
PA (TI) / ID (Tarefa 3.3) 

Rúbrica 2BAC_Q_ID 
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4.9. Ciencias Aplicadas FPB I 

A programación desta materia realízase na correspondente aplicación informática. 

 
4.10. Ciencias Aplicadas FPB II 

 

A programación desta materia realízase na correspondente aplicación informática. 
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5. Concrecións metodolóxicas que require a materia 

 

A metodoloxía seguida será a seguinte: 

- Ó inicio da unidade didáctica ou bloque temático o profesorado indagará nos coñecementos previos que o alumnado posúe 

sobre a mesma. Esta indagación poderá ser de tipo oral (dialogando co alumnado) ou incluso mediante unha proba escrita de 

coñecementos previos. O método elixido dependerá da tipoloxía do alumnado segundo consideracións do profesorado 

encargado da impartición da materia. 

- Feita a indagación dos coñecementos previos, o profesorado exporá unha serie de contidos que poderán facerse na pizarra, en 

presentacións tipo power point ou amosando vídeos relacionados coa unidade a impartir, ou mediante demostracións 

experimentais de aula. 

- O alumnado poderá, en todo momento, interromper a intervención do profesorado para aclarar dúbidas. 

- O alumnado resolverá cuestións, ben por escrito ou orais durante a clase, e poderán serlle suxeridas algunhas actividades para 

repasar na casa para a seguinte sesión. 

- As actividades suxeridas serán resoltas na súa totalidade na seguinte ou seguintes sesións podendo realizarse pequenas probas 

de control escrito, denominadas controles periódicos. Trátase de probas de non máis de 5 minutos de duración (habitualmente 

incluso menos, e excepcionalmente poderían ser de 10 minutos no caso de que houbera cálculo numérico complexo) nas que se 

traballe un único concepto, como por exemplo o nome do material de laboratorio (Ex. poñeríanse 10 pezas de material de 

laboratorio e o alumnado tería que indicar o seu nome). 

- Algúns dos conceptos serían ilustrados con demostracións de aula por parte do profesorado e noutros casos o alumnado 

acudiría ó laboratorio para a realización dos experimentos. 

- Cando sexa posible, o alumnado poderá traballar con certos applets para simular experimentos virtuais. 

- Dependendo da unidade, o alumnado deberá entregar unha serie de producións (informes e/ou proxectos maqueta) que poderán 

ser individuais ou en grupo, e que, nalgúns casos, poderán ter que ser expostos oralmente. 

- Ó final da unidade didáctica ou bloque temático farase unha proba escrita. 
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6. Materiais e recursos didácticos que se van a utilizar 
 

- Libros de texto e materiais de apoio. 

-2º ESO: Física y Química “Saber hacer”, Ed. Santillana, ISBN: 978-84-680-1952-9. 

-3º ESO: Física y Química, Ed. Casals, ISBN: 978-84-218-7342-7. 

-3º ESO: PDC Matemáticas, Ed. Macmillan, ISBN 978-84-18356-80-3; Física y Química, Ed. Macmillan, ISBN 978-84-18356-77-3; Biología y 

Geología, Ed. Macmillan, ISBN 978-84-18356-76-6. 

-4º ESO: Física y Química  “Saber Hacer”, Ed.Santillana, ISBN: 978-84-680-3790-5. 

-4º ESO: Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, Ed. Santillana, ISBN: 978-84-680- 3793-6. 

-1º BACH: Física y Química, Ed. Casals, ISBN: 978-84-218-7452-3. 

-2º BACH: Física, Baía Edicións, ISBN: 978-84-9995-357-1. 

-2º BACH: Química, Baía Edicións, ISBN: 978-84-9995-196-6. 

-FPBásica I: Ciencias Aplicadas (I): Matemáticas Ed.Santillana, ISBN: 978-84-294-6490-0.Ciencias Ed.Santillana, ISBN: 978-84-680-1856-0. 

-FPBásica II: Ciencias Aplicadas (II): Matemáticas Ed.Santillana, ISBN: 978-84-680-1189-9.Ciencias Ed.Santillana, ISBN: 978-84-680-1860-7. 

 

-Uso de distintas fontes de información: xornais, revistas, libros, Internet, etc., para desenvolver a capacidade de aprender a aprender. 

-Aula de Informática, onde o profesor ensinará estratexias tanto de procura como de procesamento da información. 

-Biblioteca do Centro, onde o alumno poida estudar e atopar información para a resolución de actividades. 

-Vídeos, CD didácticos e películas relacionadas coas diferentes Unidades. 

-Laboratorio de Física e Química, onde os alumnos poidan realizar as diferentes prácticas que lles propoña o seu profesor. 

-Aula de Tecnoloxía, onde os alumnos poidan construír e poñer en práctica o que lles propoña o seu profesor, por exemplo, a construción dun 

electroimán, dun compás, etc. 

-Tamén se pode utilizar a aula de audiovisuais, cando o profesor crea oportuno ver un vídeo didáctico ou fragmentos de películas relacionadas 

coa unidade correspondente. 
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7. Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción do alumnado 
 

7.1. Criterios ordinarios 

Os procedementos e instrumentos empregados para realizar a avaliación das aprendizaxes dos alumnos son: 

 

➢ Observación sistemática. Neste procedemento de avaliación teranse en conta: 

ETAPA DA ESO (20%) 

a) Un rexistro de incidencias: atención, traballo, tarefas de repaso solicitadas e participación (10%) 

b) Controis periódicos de atención en clase (10%) 

 

ETAPA DE BACHARELATO  

 1º BACHARELATO (20%): Controis periódicos de atención en clase e/ou tarefas solicitadas (20%) 

 2º BACHARELATO (10%): realización de tarefas encomendadas como a resolución de exercicios de repaso. 

 

Os controles periódicos de atención en clase consisten na resolución dun exercicio ou dun pequeno cuestionario durante a sesión normal de clase. 

Serán breves e a súa duración oscilará entre os 5 minutos (o habitual) e os 20 minutos como máximo (probas que inclúan cálculo complexo ou 

representacións gráficas). Estarán relacionadas co tema e a explicación do día e pretenden manter a atención do alumnado durante a clase, así 

como detectar as dificultades de asimilación dos alumnos respecto dos novos conceptos. Os alumnos estarán advertidos dende principio de curso de 

que poderán ter que realizar unha proba deste tipo en calquera momento e sen outro aviso previo. 

 

➢  Probas específicas (controis de avaliación): moi importantes á hora de medir a adquisición de conceptos e procedementos. A cualificación farase 

de 0 a 10 puntos.  

Suporá un 60 % da nota final, podendo chegar ata o 80 % na ESO e en 1º Bacharelato, ou ó 90 % en 2º Bacharelato no caso de que, por 

determinadas circunstancias, non se lle pida ningún tipo de traballos ós alumnos, ou ben que o número de traballos non sexa suficiente para que 

estes supoñan o  20 % sobre a cualificación final da avaliación na etapa da ESO, e un 10% en bacharelato como está previsto para as producións do 

alumnado como se explica no seguinte punto. 

Os controis de avaliación serán fixados con suficiente antelación para que os alumnos coñezan as datas de realización. Está previsto realizar dúas 
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probas, unha cara a metade da avaliación e outra ó final; en calquera caso poderá fraccionarse algunha das probas para facilitar a avaliación do 

alumnado pero, como mínimo realizarase unha proba por trimestre. Poden darse varias posibilidades segundo as características e capacidades dos 

alumnos así como a súa evolución ó longo do trimestre cara a comprensión da materia: 

-Se na segunda proba se inclúe toda a materia do trimestre, o peso das probas será: 1ª proba 40 %, e 2ª proba 60 %. 

-Se en cada proba se elimina a materia das anteriores, as porcentaxes coa que contribuirán á nota será proporcional á cantidade e dificultade da materia a 

avaliar. O alumnado será informado da contribución de cada proba. 

-Se se realiza unha proba ó final do trimestre (proba trimestral global) na que se incorpora a materia de todo o curso, o peso das probas en cada avaliación 

será como segue: media das probas específicas (segundo a opción elixida de entre as anteriores) 80 %, e a trimestral global 20 %. 

 

Nas probas escritas serán tidas en conta as seguintes consideracións: 

- Copiar nun exame usando calquera tipo de procedemento ou mecanismo (textos escritos, móbiles,…..) suporá a retirada do exame ós alumnos 

implicados, e a cualificación de 0 puntos nesa proba escrita. O alumno/a terá que realizar unha nova proba escrita. 

- Copiar doutro alumno suporá a retirada do exame e a cualificación da proba escrita con 0 puntos tanto ó alumno que copia como o alumno do que 

está a copiar, se este último se deixa copiar de xeito voluntario. O alumnado implicado deberá realizar unha nova proba escrita 

- Na resolución das cuestións da proba escrita nas que se pida razoar a resposta, cualificarase cun 0 se non se razoa ou se se emprega o propio 

enunciado como pretensión de razoamento.  

- Os erros de cálculo suporán unha penalización entre o 20 e o 30% (dependendo da gravidade do erro) na cualificación do apartado de que se 

trate (Ex. m = 3·4/2 = 12 kg), agás que o resultado obtido sexa un valor absurdo por non estar dentro dun intervalo de valores con sentido 

físico. Neste último caso a cualificación pode ser de 0 puntos. 

- Cando un resultado erróneo sexa debido ó arrastre dun erro nun cálculo dun apartado anterior, non será penalizado, a non ser que o resultado 

sexa absurdo por non ter sentido físico. Neste último caso, poderase puntuar con 0 puntos. 

- Os erros na utilización de unidades ou a omisión delas penalizarase con 0.1 punto por cada erro. (Ex. m = 5; V = 3 s).  

   No caso de 2ª Bacharelato teranse os criterios establecidos pola CIUG para as probas ABAU. 

- Na cualificación das probas escritas, así como en calquera traballo presentado (cualificados de 0 a 10 puntos) poderá descontarse ata 1 punto por 

aspectos formais como: presentación (limpeza, orde, respecto das marxes) e expresión (caligrafía, ortografía, corrección sintáctica). En concreto, 
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cada erro de ortografía penalizarase 0,05 punto. 

- Será valorado positivamente o plantexamento dos problemas: que o alumno coloque ordenadamente os datos do enunciado, que realice os 

cambios de unidades pertinentes, así como a inclusión de diagramas, debuxos, esquemas,… que axuden á resolución do  exercicio. 

 

➢ Producións do alumnado: Inclúense neste apartado as prácticas de laboratorio, as prácticas virtuais realizadas con applets, os informes pedidos ó 

alumnado (escritos ou en formato dixital) como traballos monográficos (temas, biografías, textos relacionados co fomento da lectura…), exposicións 

orais e realización de proxectos-maqueta. Estas producións serán avaliadas mediante as correspondentes rúbricas (apartado 2 desta programación). 

Cualificación: 

a) Este apartado suporá ata un máximo do 20 % sobre a cualificación final da avaliación na etapa da ESO, e ata un 10% en bacharelato. 

b) Cada tarefa pedida terá un peso na avaliación que dependerá da categoría do proxecto, é dicir, se se trata dun proxecto que abranga unhas 

semanas ou todo o trimestre. En todo caso, o alumnado será informado da porcentaxe de influencia sobre a nota que terá o proxecto. 

c) No caso de non realizar un mínimo de tarefas por trimestre para chegar ó 20 % ou ó 10% en bacharelato, a porcentaxe sobrante será 

engadida ó apartado de probas escritas. 

d) No caso excepcional de que non se pediran informes ou traballos ós alumnos a totalidade deste apartado recaería sobre o apartado de 

probas escritas. 

e) As producións do alumnado cualificaranse segundo as rúbricas pertinentes. Os traballos entregados fora de prazo sen xustificación 

acreditada (informe médico, ou outra circunstancia grave que imposibilite ó alumno) terán a penalización establecida na rúbrica 

correspondente, non admitíndose traballos que se demoren máis de 5 días lectivos dende a data establecida para a súa recollida (ou 7 días 

naturais). 

 
Nas prácticas de laboratorio teranse en conta as seguintes consideracións: 

a) Dado as especiais características dun laboratorio de Física e Química no que hai materiais delicados e substancias potencialmente perigosas, 

poderanse excluír das prácticas aqueles alumnos que amosen un comportamento indebido durante as clases na aula convencional por continuas 

chamadas de atención ou por faltas de orde. Se algún alumno non respecta as normas dunha aula convencional, non será fiable nunha aula na que 

o respecto ás normas debe ser exhaustivo por motivos de seguridade mínima nun laboratorio, tanto para o propio alumno, como para os 
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compañeiros, o profesor e as instalacións. 

b) Se algún alumno amosa un comportamento indebido que infrinxa as normas básicas de laboratorio como falta de respecto cara ó material ou ós 

compañeiros (por exemplo, empregando os frascos lavadores para lanzar auga ós compañeiros, correndo polos corredores do laboratorio,..) poderá 

ser expulsado do laboratorio por motivos de seguridade básica. 

c) Se algún alumno non é admitido ás prácticas ou é expulsado das mesmas, a parte da nota correspondente á práctica de laboratorio recaerá no 

exame escrito ou na realización dun traballo/informe que deberá ser entregado no prazo establecido polo profesorado. 

d) Segundo as características do alumnado poderá ser necesario pasar un exame teórico previo a realización das prácticas. En dito exame, os 

alumnos deberán amosar uns coñecementos mínimos das normas de seguridade e do nome e usos do material que se emprega no laboratorio. 

 

-Resumo dos procedementos de avaliación e a súa porcentaxe de participación no cálculo da nota da avaliación: 

 

Procedemento de avaliación ESO (%) 1º BAC 
(%) 

2º BAC 
(%) 

Observación Sistemática 20 20 10-0* 

Probas Específicas 60-80* 70-80* 80-100* 

Producións do Alumnado 20-0* 10-0* 10-0* 
 

 

* As porcentaxes das Probas Específicas e das Producións do Alumnado (que se avaliarán mediante as rúbricas do apartado 2 da programación) 

están vinculadas, e poden oscilar dependendo de que se pidan máis ou menos producións, da súa relevancia ou de que non se pida ningún traballo 

nun trimestre. Neste último caso, a nota das Producións do Alumnado recaería sobre as probas específicas.. 

 

A cualificación de cada avaliación, será o resultado da media ponderada dos procedementos da táboa anterior. A avaliación quedará superada se  o 

resultado é cinco ou máis de cinco puntos.  

A nota no boletín informativo trimestral redondearase ó enteiro máis próximo se o primeiro número decimal da cualificación é cinco ou máis de cinco. 

O cálculo da nota da avaliación ordinaria farase tomando os datos cuantitativos obtidos para o cálculo da nota trimestral e non a do boletín 

informativo trimestral.   
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7.2. Procedemento de recuperación 

A recuperación do alumnado con dificultades de aprendizaxe estará en función das necesidades detectadas, podendo levarase a cabo unha ou varias 

das seguintes ferramentas: 

 Medidas de reforzo: durante as clases, solicitando a súa intervención con preguntas sinxelas sobre o que se está explicando ou se explicou, 

resolución de problemas paso a paso, resolución de dúbidas nos tempos de lecer, exercicios de reforzo, etc.  

 Recuperación de avaliacións non superadas: De non superar a primeira ou a segunda avaliación, poderá realizarse unha proba de recuperación ó 

inicio do seguinte trimestre, á elección do profesor, tendo en conta a evolución do alumno/a e a súa resposta ás medidas de reforzo ó longo do 

trimestre. A recuperación da terceira avaliación, de ser necesaria, farase antes da avaliación ordinaria. 

En calquera caso, realizarase unha proba de recuperación dos trimestres non superados antes da avaliación ordinaria, no mes de maio en 2ºBAC e 

para o resto de cursos no mes de xuño. 

➢ Se no trimestre non superado se avalían contidos de física ou de química, realizará a recuperación de dito trimestre.  

➢ Se o trimestre non superado corresponde a contidos da materia de química e de física, realizará a recuperación da parte do trimestre non 

superada.  

  A nota obtida nas probas de recuperación, de ser superior á das probas previas substituiría á que estaba pendente, e de ser inferior mantense a 

que xa tiña.  

  A nota da recuperación do trimestre será a obtida aplicando os mesmos criterios que se establecen para ese trimestre na programación 

didáctica. Estas consideracións refírense á parte correspondente ás probas específicas avaliadas mediante os controles de avaliación. As 

cualificacións obtidas polos demais procedementos e instrumentos de avaliación ó longo do curso non se verán modificadas.  

 

7.3 Avaliación: 

7.3.1 Avaliación ordinaria: 

 A nota da avaliación ordinaria será a media aritmética das tres avaliacións unha vez realizadas as recuperacións correspondentes (no caso de 

que as houbera). O cálculo desta media farase tomando os datos cuantitativos obtidos para o cálculo da nota trimestral e non a do boletín 

informativo trimestral.  
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 Se a media aritmética das tres avaliacións é 5 ou máis de 5 puntos a materia quedará aprobada.  

7.3.2 Avaliación extraordinaria en bacharelato:  

O alumnado que non acade unha avaliación positiva na avaliación ordinaria, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria. Realizarase unha 

única proba por nivel no día e hora fixados polo centro, e tratará sobre os contidos da programación impartidos durante o curso. Os criterios de 

cualificación da proba extraordinaria serán os seguintes: 

 A proba cualificarase de 0 a 10 puntos. 

 Considerarase aprobada a materia se o alumno acada unha cualificación igual ou superior a 5 puntos. Se o primeiro número decimal da 

proba é cinco ou máis de cinco, a nota redondearase ó enteiro máis próximo. 

 

7.3.2.1 No primeiro curso de bacharelato, no período abranguido desde a avaliación ordinaria ata o remate do período lectivo dedicarase á preparación 

da proba extraordinaria, e a actividades de reforzo e de ampliación.  

7.3.2.2 No segundo curso de bacharelato, no período abranguido desde a avaliación ordinaria ata as datas de celebración das probas extraordinarias 

impartiranse clases, segundo a organización do centro, co fin de preparar o alumnado para a realización das probas de avaliación para o acceso á 

universidade e da proba extraordinaria 

 

 

7.4 Avaliación de competencias. 

Para a avaliación das competencias teranse en conta as producións do alumnado cualificadas coas rúbricas do apartado 2 desta programación nas 

que xa se establecen as cualificacións por competencias. A maiores, para a avaliación da Competencia Matemática e Competencia Científico 

Tecnolóxica (CMCCT) teranse en conta as cualificacións das probas específicas (Controles Periódicos e Controles de Avaliación). Así a cualificación 

final da CMCCT será un 80% das probas específicas e un 20% a obtida coas rúbricas do apartado 2 desta programación.  

Na táboa seguinte amósase a ponderación das competencias para as materias do departamento: 

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

5 65 8 10 5 5 2 
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8 Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes  

 

Establecerase para cada materia pendente, Física e Química de 2º ESO, 3º ESO e 1º Bacharelato un plan de recuperación, consistente na resolución 

guiada e pautada de problemas e cuestións sobre os contidos da programación impartidos durante o curso anterior, da que se fará un seguimento, e 

unha proba de recuperación.  

O departamento convocará ó alumnado coa materia pendente, nas primeiras semanas do curso, a unha reunión na que se lles explicará o plan de 

recuperación. 

 

As porcentaxes coas que contribúe cada parte do plan de recuperación á nota da materia pendente indícase no seguinte esquema: 

PLAN DE RECUPERACIÓN {
Seguimento 40% {

Traballo e participación 10%                             
Realización e entrega de tarefas solicitadas 30%

                                                                       
     

 Proba de recuperación 60%                                                                                

 

 

A materia pendente quedará superada se a nota do plan de recuperación é cinco ou máis de cinco puntos. Unha vez superada a materia, se na nota 

obtida o primeiro número decimal é cinco ou máis de cinco, esta redondearase ó enteiro máis próximo. 

 

Distínguense dous tipos de alumnado: 

➢ Alumnado da ESO matriculado en materias do departamento no curso actual:  

a) Seguimento do plan de recuperación: farao o profesor/a da materia do presente curso na propia aula. 

b)  Proba de recuperación: a nota da proba de recuperación coincidirá coa nota media das probas específicas do trimestre do presente curso sen 

que o alumnado teña que facer unha proba adicional. Para o cálculo desta nota, tomaranse os datos cuantitativos obtidos para o cálculo da 

nota trimestral e non a do boletín informativo trimestral. 

• Se a nota media das probas escritas en algún trimestre é inferior a cinco puntos fará unha proba de recuperación sobre os bloques de 

contidos correspondentes a ese trimestre do curso pendente (60 %).  
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c) Nota da materia pendente: a nota final da materia pendente será a media das notas trimestrais do plan de recuperación.  

• Se o alumno quere máis nota, a nota correspondente ás probas de recuperación (60%) será a obtida nunha proba de toda a materia 

pendente que se realizará antes da avaliación ordinaria. 

 

➢ Alumnado da ESO non matriculado en materias do departamento no curso actual e alumnado de bacharelato:  

a) Seguimento do plan de recuperación: farao a xefa do departamento, nun horario consensuado entre o profesorado e o alumnado. As datas do 

calendario de seguimento estableceranse nas primeiras semanas do curso e serán facilitadas ó alumnado coa materia pendente e 

simultaneamente ó titor e a xefatura de estudos. Nesta reunión farase a entrega dunha serie de exercicios e cuestións semellantes ós que terá 

que realizar na proba de recuperación , así como a temporización dos mesmos no calendario de seguimento. 

• O alumnado deberá asistir obrigatoriamente ás sesións de seguimento do plan de recuperación (10%). 

• O alumnado deberá traer resoltos os exercicios (en boas condicións de presentación) correspondentes a esa sesión de seguimento e 

demostrar que sabe facelos, ou no seu defecto, as dúbidas que impediron a súa resolución (30%) 

b) Proba de recuperación: facer unha proba de recuperación a finais de cada avaliación (60%). 

c) Nota da materia pendente: a nota final da materia pendente será a media das notas trimestrais do plan de recuperación.  

d) O alumnado que non supere a materia co plan de recuperación: terá dereito a realizar unha proba no mes de xuño, e tratará sobre os contidos 

da programación impartidos durante o curso pendente. A nota final da materia pendente será a nota obtida nesta proba. 
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9 Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 
 

Teranse en conta unha serie de indicadores de logro que se recollen na seguinte rúbrica a utilizar para avalialos: 
 

RÚBRICA PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

Indicador de 
logro 

Logrado 

totalmente 

Logrado 

parcialmente 

Logrado co 

mínimo 

esixible 

Non 

logrado 

Cumpriuse o previsto na programación.     

Adecuáronse debidamente as unidades didácticas ó nivel de coñecementos dos alumnos e ós seus intereses.     

Acadouse un clima de aula axeitado no que o alumnado se atopa cómodo coa materia, o profesor e os 

compañeiros/as. 

    

Conseguiuse que os alumnos participaran activamente nas clases.     

Conseguiuse a implicación das familias na aprendizaxe dos alumnos.     

Conseguiuse implicar ós alumnos na conservación e mellora da contorna dende a materia de Física e Química.     

Acadouse un bo entendemento con materias afíns á Física e Química (como Bioloxía e Xeoloxía, Matemáticas, 

Tecnoloxía), de xeito que certos aprendizaxes se puideron realizar nunha contorna de interdisciplinariedade. 

    

O proceso de ensino desta materia foi ben entendido polos pais/nais, titores/as,…     

Houbo unha eficaz coordinación entre esta materia e a equipa directiva do centro de cara a organización de 

actividades que puideran repercutir no funcionamento do centro (excursións, proxectos,…). 

    

Acadouse o éxito esperado coas medidas de atención á diversidade (se as houbo que tomar).     

Acadouse con éxito o tratamento dos temas transversais.     

Fomentouse debidamente o tratamento das TIC conseguindo que os alumnos se motivaran e relacionaran a 

materia coas novas tecnoloxías. 

    

Acadouse con éxito o fomento da lectura dende a materia de Física e Química.     

Funcionaron ben as relacións dentro do departamento (neste caso trátase dun departamento unipersonal) e con 

outros departamentos. 

    

     

     

*Nos ocos da táboa poden engadirse outros indicadores que se considere pertinente e que non se contemplaran nesta programación. 
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Simultaneamente levarase un rexistro do cumprimento sobre a temporización e os procedementos e instrumentos de avaliación dos diferentes 

estándares de avaliación en cada grupo clase. A xeito de exemplo: 

 

Estándar de aprendizaxe Temporización 
Procedementos e 

instrumentos de avaliación 
Modificacións nos procedementos e 

instrumentos de avaliación (se fose o caso) 

Bloque 1. A actividade científica 1º trimestre   

 
Previsto na 
programación 

Tempo real 
necesitado   

3A 3B 3C 

▪ FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos 
cotiáns utilizando teorías e modelos científicos. 

0,5 sesión    
PA (TI) / IE (Tarefa 1.1) 
Rúbrica 3ESO_FQ_IE 

 

▪ FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de 
maneira organizada e rigorosa, e  comunícaos 
oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráficos, 
táboas e expresións matemáticas. 

1 sesión e 
traballo 
persoal(en 
casa) 

   
PA (TI) / IE (Tarefa 1.1) 
Rúbrica 3ESO_FQ_IE 

 

 

 

 

Tamén se pode considerar a posibilidade de realizar un cuestionario de opinión do alumnado para valorar certos aspectos do en sino como se o 

profesor/a explica de xeito claro, amosa un bo coñecemento da materia que imparte, é motivador, fomenta a participación dos alumnos en clase, é 

cercano e está dispoñible para os alumnos que teñen dúbidas,… A realización deste cuestionario valorarase ó longo do curso e terase en conta a 

pertinencia tras consultar á dirección e o Departamento de Orientación do centro. 

 
 

10. Organización dos procedementos que lle permitan ó alumnado acreditar os coñecementos necesarios en determinadas materias, no 

caso do Bacharelato 

 

Realizarase unha proba a inicios de setembro do mesmo nivel que a proba extraordinaria de 1º Bacharelato.     
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11. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados. 

 

a) Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2020/2021 así como a súa correspondencia coa falta do 

desenvolvemento das correspondentes competencias clave. Podendo deseñarse probas específicas ou probas máis xerais de 

carácter oral ou pequenas probas de cálculo. 

b) Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar as decisións profesionais de actuación por 

parte do profesorado. 

No caso de detectarse déficits graves no nivel de coñecementos ou adquisición dos mesmos, proporase ó alumnado afectado para un 

posible reforzo ou adaptación curricular, consultado o Departamento de Orientación e en colaboración co mesmo. 

 

12. Medidas de atención á diversidade 

Partindo de que nos grupos non se aprecian necesidades educativas de carácter significativo, como medidas de atención á diversidade 

propóñense actividades de reforzo e ampliación. 

No suposto de presentarse necesidades educativas de carácter significativo realizaranse as oportunas medidas de atención á 

diversidade (curriculares ou organizativas) baixo o asesoramento do Departamento de Orientación. 

A modo de exemplo, pódense facer actividades de recuperación, reforzo e actividades de ampliación: 

- Recuperación: dependerá das dificultades atopadas. Fichas de resolución de problemas de paso a paso. 

- Reforzo: encher un mapa conceptual incompleto (3 grados de dificultade). Traballos para casa, fichas para os alumnos. 

- Actividades de Ampliación: recorte de prensa / artigo histórico, resumo do texto, ideas principais, comentario de texto, exercicios etc. 

 
13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda 

Pendente da decisión do claustro respecto do elemento transversal que se traballaría de xeito coordinado dende diferentes materias.  

Dentro das propias materias do departamento, iranse traballando en cada bloque ou unidade no momento no que o profesorado o considere 

oportuno, aproveitando aquelas cuestións e problemas, que se prestan a debate e que gardan relación cos distintos temas transversais que se 

poden presentar no desenvolvemento da unidade didáctica, ou ben vir relacionado por noticias ou feitos ocorridos na contorna do alumnado.  
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14. Actividades complementarias e extraescolares programadas para cada curso 

 

Como actividades complementarias, para os distintos grupos de alumnado, tentarase seleccionar ó longo do curso diferentes charlas 

/conferencias para complementar, manter e fomentar o interese polas materias impartidas. Dentro das charlas/conferencias ofertadas no programa 

“A Ponte entre o Ensino medio e a USC”, e as ofertadas pola Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía da UVIGO, seleccionaranse aquelas que 

mellor se adecúen ós distintos grupos de alumnado. 

Ademais farase unha exposición de proxectos de ciencias na que participará todo o alumnado (á excepción do de 2º de bacharelato), no marco da 

“semana cultural” denominada IES Monte da Vila – Monte das experiencias. 

Como actividade extraescolar, programarase para o alumnado de bacharelato a visita á Aula aberta á TecnoCiencia, na Escola de Enxeñaría de 

Minas e Enerxía da UVIGO 

 
15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados académicos e procesos 

de mellora. 

Nas reunións de departamento, avaliarase o desenvolvemento da programación e faranse propostas de mellora. Analizarase 

especialmente os seguintes aspectos:  

• Hai coherencia entre o programado e o desenvolvemento das clases. 

• A distribución temporal é equilibrada. 

• Desenvolvemento da materia adecúase as características do grupo. 

• A metodoloxía fomenta a motivación e o desarrollo das capacidades do alumno/a. 

• Grao de seguimento dos alumnos. 

• Os criterios de cualificación axústanse aos tipos de actividades. 
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16. Corentenas 

 

➢ Este escenario educativo darase cando alguén teña que quedar na casa illado por contaxio ou en corentena. Este tipo de corentenas soen ser de 14 

días, polo que a perda de conexión co ritmo da clase non resulta moi grave. Neste caso aplicarase o establecido para ensino presencial tendo en 

conta as seguintes consideracións: 

-O alumnado afectado poderá acceder ó material a través da aula virtual e contactar co profesorado a través do e-mail ou mensaxería. 

-A sesión quincenal ou mensual, dependendo da cantidade de horas lectivas semanais, dedicada a clases de recuperación, repaso e reforzo 

realizarase por videoconferencia.  

 
17. Ensino non presencial. 

 

➢ Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. A concreción que recolle a relación dos estándares de aprendizaxe imprescindibles para a 

adquisición das competencias clave é a mesma que para o ensino presencial. 

➢ O currículo impartirase na mesma orde na que aparece no Decreto. A temporización das programacións de aula adaptarase ó tempo real da sesión 

tendo en conta os retrasos que se producen entre conexións e desconexións. 

➢ O traballo de laboratorio será substituído, cando a materia o permita por simulacións virtuais con medios informáticos. 

➢ O ensino non presencial será impartido a través da aula virtual de cada grupo e da plataforma Webex. Toda a información do desenvolvemento do 

período non presencial así como tarefas e material a traballar estará a disposición de todo o alumnado na aula virtual do curso correspondente.  

➢ Ó inicio do curso informarase claramente ó alumnado o funcionamento da aula virtual do seu curso e tamén como se vai desenvolver, en caso de ser 

necesario, a actividade lectiva non presencial: metodoloxía e establecemento das pautas para a realización e entrega de tarefas así como o 

mecanismo que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado así como a súa avaliación.  

➢ Para a comunicación co alumnado utilizarase a preferentemente as plataformas e medios telemáticos corporativos.  
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Metodoloxía. (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

-Utilizarase o libro de texto. 

-Clases por videoconferencia a través da plataforma webex. 

-Porase a disposición do alumnado as tarefas e material a traballar nas videoconferencias a través da Aula Virtual; a maiores tamén poderase 

entregar por correo electrónico. 

- Realización de tarefas na propia vídeo-clase para afianzar os novos contidos.  

- Poderase reservar en cada sesión un tempo para a realización de traballo individual na que o alumno/a teña que poñer en práctica o aprendido 

e diagnostique a tempo as posibles dificultades e poida subsanalas. 

- Establecer unha sesión quincenal ou mensual dependendo da cantidade de horas lectivas semanais a clases de recuperación, repaso e reforzo 

por videoconferencia. 

- O alumnado que presente problemas de conexión ou falla de equipamento poderá acceder ó material a través da aula virtual e contactar co 

profesorado a través do e-mail ou mensaxería. 

- Realizaranse probas escritas que serán entregadas a través da aula virtual durante o tempo establecido para a proba. 

Actividades 

- Entrega de tarefas de consolidación, recuperación, repaso, reforzo e ampliación consistentes en resolución de exercicios, cuestións teóricas, 

traballos monográficos, gravacións en audio ou vídeo, etc. 

- Realización de tarefas de seguimento consistente en pequenas probas a realizar durante a vídeo clase, que poderán ser orais ou escritas. 

- Entrega de tarefas consistentes na toma de apuntamentos durante as videoconferencias. 

- Realización de probas específicas para a avaliación dos novos contidos. 

- Realización de probas específicas para recuperación da materia pendente. 
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Materiais e recursos 

- Libro de texto. 

- Boletín de cuestións teóricas e exercicios prácticos para afianzar contidos. 

- Fichas de recuperación, repaso e reforzo. 

- Fichas de ampliación. 

- Apuntamentos de partes da materia. 

- Presentacións de diapositivas dixitais durante as videoconferencias. 

Mecanismos de seguimento. 

- Entrega de tarefas consistentes na toma de apuntamentos durante as videoconferencias para analizar o grao de aproveitamento da sesión. 

- Revisión das tarefas entregadas correspondentes a cada unidade didáctica. 

- Realización de pequenas probas durante a vídeo clase, que poderán ser orais ou escritas. 

- Realización de probas específicas para a avaliación do grao de consecución dos contidos traballados. 

Información ao alumnado, familias e equipo docente 

- Información xeral: Publicarase na páxina web do centro. 

- Alumnado: páxina web, aula virtual, e a maiores poderase usar o correo electrónico. 

- Familias: Abalar móbil. 

- Equipo docente: correo corporativo. 

Avaliación e cualificación 

• Procedementos: 

- Observación sistemática.  

- Producións do alumnado. 

- Probas específicas. 
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• Instrumentos 

- Rexistro de asistencia e traballo nas clases por videoconferencia, tendo en conta a dispoñibilidade de medios para tal efecto do 

alumnado. 

- Rexistro de tarefas solicitadas. 

- Rexistro de probas específicas. 

• Contribución de cada parte no cálculo da nota da avaliación. 

Procedemento de avaliación ESO (%) 1º BAC (%) 2º BAC (%) 

Observación Sistemática 20 20 10-0* 

Probas Específicas 60-80* 70-80* 80-100* 

Producións do Alumnado 20-0* 10-0* 10-0* 

 

* As porcentaxes das Probas Específicas e das Producións do Alumnado (que se avaliarán mediante as rúbricas do apartado 2 da 

programación) están vinculadas, e poden oscilar dependendo de que se pidan máis ou menos producións, da súa relevancia ou de que 

non se pida ningún traballo nun trimestre. Neste último caso, a nota das Producións do Alumnado recaería sobre as probas específicas. 

 

A cualificación de cada avaliación, será o resultado da media ponderada dos procedementos da táboa anterior. A avaliación quedará 

superada se  o resultado é cinco ou máis de cinco puntos.  

A nota no boletín informativo trimestral redondearase ó enteiro máis próximo se o primeiro número decimal da cualificación é cinco ou máis 

de cinco. 

O cálculo da nota da avaliación ordinaria farase tomando os datos cuantitativos obtidos para o cálculo da nota trimestral e non a do boletín 

informativo trimestral. 
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Plan de recuperación 

O plan de recuperación da materia pendente será o mesmo que o indicado no caso de ensino presencial, tendo en contas que as  seguintes 

consideracións: 

a) Asistencia ó seguimento mensual por vía telemática do plan de recuperación no horario consensuado entre o profesorado e o alumnado. 

b) Realización de probas específicas para recuperación da materia pendente por vía telemática. 

 

  



68 

 

 

18. ANEXO I: 

18. Contribución ó desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolle a relación dos estándares de aprendizaxe 

avaliables da materia que forma parte dos perfís competenciais. 

18.1. Física e Química 2º ESO 
Rúbrica 2ESO_FQ_IE (Informe Escrito) 

 
Estándares de Aprendizaxe: 

(1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.2) (1.6.1) (4.8.1) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 

Relevanci 
a do 

aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 

 
CSIEE 

 

 
Puntualidade 

 

 
10 

 
 

Entrega o traballo na data 
establecida ou antes. 

Entrega o traballo con 1 ou 2 
días de retraso e/ou de xeito 
incorrecto (p.e. entrégase a 
través dunha terceira persoa, 
non se entrega directamente 
ó profesor,…) . 

 
 

Entrega o traballo con un 
retraso de entre 3 a 7 días. 

 
 

Entrega o traballo con máis 
dunha semana de retraso. 

  

 
 

 
CAA 

 
Apariencia 

 
5 

O traballo está limpo coas 
follas grampadas ou unidas, 
e, en xeral, ben presentado. 

O traballo está ben 
presentado, pero non cumpre 
tódolos criterios de 
presentación esixidos. 

A presentación do traballo é 
dubidosa e non cumpre 
tódolos criterios esixidos. 

 

O traballo non está ben 
presentado. 

  

Planificación 
e        

organización 

 
5 

O traballo foi debidamente 
planificado e foi realizado 
incluíndo tódolos apartados 
solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente pero inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e inclúe case 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e non inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

  

 
 
 
 

 
CSC * 

Traballo en 
equipo * (no 

caso de 
tratarse dun 
traballo en 

grupo) 

 

 
5 

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non axuda nin 
apoia o esforzo dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

Ética da 
ciencia * (no 
caso de que 

o tema 
proposto 

leve implícito 
un asunto 

 
 

5 

Amosa unha actitude crítica e 
responsable polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente,  os prexuízos 
sobre  as  persoas  de  certos 

Amosa unha actitude pouco 
crítica pero con conciencia 
polas implicacións sociais e 
éticas da ciencia (como o 
compromiso polo 
medioambiente,  os prexuízos 
sobre  as  persoas  de  certos 

Amosa unha actitude pouco 
responsable polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente,  os prexuízos 
sobre  as  persoas  de  certos 

Amosa unha actitude nada 
crítica e contraria ás 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso polo 
medioambiente,  os prexuízos 
sobre  as  persoas  de  certos 
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 ético)  avances 
técnicos,…). 

científico- avances 
técnicos,…). 

científico- avances 
técnicos,…). 

científico- avances 
técnicos,…). 

científico-   

 

 

 

 

 

 

 
CCEC * 

 

 

Coñecement 
o da cultura 

común 

 

 

 

5 

Valora a o intercambio de 
ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben para o melloramento da 
vida dos cidadás. 

Valora a o intercambio de 
ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países pero non 
entende a interculturalidade 
como un ben para a mellora 
da vida dos cidadás. 

Amosa indiferenza fronte ao 
intercambio de ideas 
científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países. Non 
entende a interculturalidade 
como un  ben  para  a mellora 
da vida dos cidadás. 

Non valora nin entende o 
intercambio de ideas 
científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben  para  a  mellora  da  vida 
dos cidadás. 

  

 

 
Relación 
ciencia- 
cultura 

 

 

 
5 

Expresa con imaxinación, de 
xeito creativo e orixinal, ideas 
científicas (recorrendo a 
medios gráficos, orais, 
escritos, musicais,…) e 
relaciónaas con actividades 
culturais e artísticas. 

 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
relaciónaas con actividades 
culturais e/ou artísticas da 
súa contorna. 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
establece unha tímida 
relación con algunha 
actividade cultural e/ou 
artística da súa contorna. 

 
Expresa de xeito inapropiado 
as ideas científicas do 
proxecto e non as relaciona 
con actividades culturais e/ou 
artísticas da súa contorna. 

  

 

 

 

 
CD 

 

 

 

Manexo das 
TIC 

 

 

 

 
15 

O traballo cumpre tódalas 
pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un bo dominio do 
software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

O traballo cumpre case 
tódalas pautas solicitadas 
como tamaño e tipo de letra, 
forma e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un bo dominio do 
software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

O traballo incumpre moitas 
das pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un dominio escaso 
do software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

 

 
O traballo incumpre tódalas 
pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 

  

 

 

 

 

 
 

CCL 

 

 
Ortografía, 
cohesión e 
coherencia 

 

 

 
5 

Non ten erros ortográficos e 
as ideas seguen unha orde 
lóxica e coherente, a sintaxe 
é correcta e os parágrafos 
están cohesionados e non 
son unha mera copia de 
anacos de varias fontes 
bibliográficas. 

O informe está ben 
redactado, non está copiado 
doutros compañeiros, pero 
contén algunha falta de 
ortografía, incoherencia ou 
algún erro na sintaxe e na 
puntuación. 

O informe está ben 
redactado, non está copiado 
doutros compañeiros, pero 
contén moitas falta de 
ortografía, incoherencias ou 
erros na sintaxe, puntuación 
e na cohesión do relato. 

O informe está mal redactado 
ou copiado doutros 
compañeiros. Contén faltas 
de ortografía, as ideas 
seguen unha orde ilóxica e 
incoherente, a sintaxe é 
incorrecta e os parágrafos 
están mal cohesionados. 

  

 

Resumo das 
ideas 

 

 
10 

O alumno/a recolle as ideas 
máis relevantes para o 
traballo, desbotando as 
superfluas, e non hai 
repeticións innecesarias. 

O  alumno/a  recolle  as ideas 
máis relevantes para o 
traballo, pero incorpora 
información  superflua  que se 
tería que obviar. Non amosa 
capacidade de síntese. 

 

A información expresada no 
informe é pouco axeitada 
pero a redacción é coherente 
coa elección do alumno/a. 

 
As ideas 
informe son 
inconexas. 

 
recollidas no 

superfluas e 

  

CMCCT Manexo do 10 Transmite os coñecementos Transmite os coñecementos Transmite os coñecementos Non emprega vocabulario   
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 vocabulario 
científico 

 empregando un vocabulario 
científico variado e axeitado ó 
tema que está tratando. 

empregando un vocabulario 
científico pouco variado pero 
axeitado ó tema que está 
tratando. 

empregando un vocabulario 
científico pouco axeitado ó 
tema que está tratando. 

científico.   

 

 

Calidade 
científica 

 

 

 
25 

Emprega o formalismo 
científico, facendo hipóteses 
e sacando conclusións, para 
a interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que 
amosa no traballo. 

Emprega o formalismo 
científico pero comete algún 
erro ao elaborar hipóteses, 
sacar conclusións ou 
interpretar os datos, táboas, 
gráficas,… que amosa no 
traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico de forma axeitada e 
comete erros na 
interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que se 
amosan no traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico: non fai hipóteses, 
non interpreta datos e non 
formula conclusións 
coherentes. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 

(sobre 10) 

 

 

* (no caso de que o tema solicitado inclúa algún dos aspectos relacionados con esta competencia) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 
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Rúbrica 2ESO_FQ_ID (Informe Dixital) 
 

Estándares de Aprendizaxe: 
(1.5.1) (3.3.2; 3.4.1) (5.5.1) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 

Relevanci 
a do 

aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 

 
CSIEE 

 

 
Puntualidade 

 

 
10 

 
 

Entrega o traballo na data 
establecida ou antes. 

Entrega o traballo con 1 ou 2 
días de retraso e/ou de xeito 
incorrecto (p.e. entrégase a 
través dunha terceira persoa, 
non se entrega directamente 
ó profesor,…) . 

 
 

Entrega o traballo con un 
retraso de entre 3 a 7 días. 

 
 

Entrega o traballo con máis 
dunha semana de retraso. 

  

 
 
 

 
CAA 

 

 
Apariencia 

 

 
5 

O traballo (presentación tipo 
Power Point, vídeo,…) non 
amosa amontoamento de 
información, diapositivas, 
imaxes,… e, en xeral, está 
ben presentado. 

O traballo amosa algún fallo 
puntual nalgunha diapositiva 
ou na edición do vídeo … 
pero non excesivamente 
relevante. 

 
O traballo amosa varios fallos 
que fan que o traballo quede 
deslucido. 

O traballo amosa excesivos 
fallos (diaposivas que non se 
len correctamente, un exceso 
de información, mala edición 
do vídeo,…) 

  

Planificación 
e        

organización 

 
5 

O   traballo   foi  debidamente 
planificado e foi realizado 
incluíndo   tódolos  apartados 
solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente pero inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e inclúe case 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e non inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

  

 
 
 
 
 
 

CSC * 

Traballo en 
equipo * (no 

caso de 
tratarse dun 
traballo en 

grupo) 

 

 
5 

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non axuda nin 
apoia o esforzo dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

 

Ética da 
ciencia * (no 
caso de que 

o tema 
proposto 

leve implícito 
un asunto 

ético) 

 
 
 
 

5 

Amosa unha actitude crítica e 
responsable  polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso   polo 
medioambiente, os perxuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude pouco 
crítica pero con conciencia 
polas implicacións sociais e 
éticas da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude pouco 
responsable  polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso   polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude nada 
crítica e contraria ás 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

  

CCEC * Coñecement 5 Valora a o intercambio de Valora a o intercambio de Amosa indiferenza fronte ao Non valora nin entende o   
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 o da cultura 

común 

 ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben para o melloramento da 
vida dos cidadás. 

ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países pero non 
entende a interculturalidade 
como un ben para a mellora 
da vida dos cidadás. 

intercambio de ideas 

científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países. Non 
entende a interculturalidade 
como un  ben  para  a mellora 
da vida dos cidadás. 

intercambio de ideas 

científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben  para  a  mellora  da  vida 
dos cidadás. 

  

 

 
Relación 
ciencia- 
cultura 

 

 

 
5 

Expresa con imaxinación, de 
xeito creativo e orixinal, ideas 
científicas (recorrendo a 
medios gráficos, orais, 
escritos, musicais,…) e 
relaciónaas con actividades 
culturais e artísticas. 

 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
relaciónaas con actividades 
culturais e/ou artísticas da 
súa contorna. 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
establece unha tímida 
relación con algunha 
actividade cultural e/ou 
artística da súa contorna. 

 
Expresa de xeito inapropiado 
as ideas científicas do 
proxecto e non as relaciona 
con actividades culturais e/ou 
artísticas da súa contorna. 

  

 

 

 

 
CD 

 

 

 

Manexo das 
TIC 

 

 

 

 
20 

O traballo cumpre tódalas 
pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un bo dominio do 
software necesario para 
realizar o traballo (traballo 
con imaxes, gráficos,…). 

O traballo cumpre case 
tódalas pautas solicitadas 
como tamaño e tipo de letra, 
forma e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un bo dominio do 
software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

O traballo incumpre moitas 
das pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un dominio escaso 
do software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

 

 
O traballo incumpre tódalas 
pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 

  

 

 

 

 

 
 

CCL 

 

 
Ortografía, 
cohesión e 
coherencia 

 

 

 
5 

Non ten erros ortográficos e 
as ideas seguen unha orde 
lóxica e coherente, a sintaxe 
é correcta e os parágrafos 
están cohesionados e non 
son unha mera copia de 
anacos de varias fontes 
bibliográficas. 

O informe está ben 
redactado, non está copiado 
doutros compañeiros, pero 
contén algunha falta de 
ortografía, incoherencia ou 
algún erro na sintaxe e na 
puntuación. 

O informe está ben 
redactado, non está copiado 
doutros compañeiros, pero 
contén moitas falta de 
ortografía, incoherencias ou 
erros na sintaxe, puntuación 
e na cohesión do relato. 

O informe está mal redactado 
ou copiado doutros 
compañeiros. Contén faltas 
de ortografía, as ideas 
seguen unha orde ilóxica e 
incoherente, a sintaxe é 
incorrecta e os parágrafos 
están mal cohesionados. 

  

 

Resumo das 
ideas 

 

 
5 

O alumno/a recolle as ideas 
máis relevantes para o 
traballo, desbotando as 
superfluas, e non hai 
repeticións innecesarias. 

O  alumno/a  recolle  as ideas 
máis relevantes para o 
traballo, pero incorpora 
información  superflua  que se 
tería que obviar. Non amosa 
capacidade de síntese. 

 

A información expresada no 
informe é pouco axeitada 
pero a redacción é coherente 
coa elección do alumno/a. 

 
As ideas recollidas no 
informe son superfluas e 
inconexas. 

  

 
 

CMCCT 

 

Manexo do 
vocabulario 

científico 

 
 

10 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico variado e axeitado ó 
tema que está tratando. 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico pouco variado pero 
axeitado ó tema que está 
tratando. 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico pouco axeitado ó 
tema que está tratando. 

 
Non emprega vocabulario 
científico. 
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Calidade 
científica 

 

 

 
20 

Emprega o formalismo 
científico, facendo hipóteses 
e sacando conclusións, para 
a interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que 
amosa no traballo. 

Emprega o formalismo 
científico pero comete algún 
erro ao elaborar hipóteses, 
sacar conclusións ou 
interpretar os datos, táboas, 
gráficas,… que amosa no 
traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico de forma axeitada e 
comete erros na 
interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que se 
amosan no traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico: non fai hipóteses, 
non interpreta datos e non 
formula conclusións 
coherentes. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 
(sobre 10) 

 

 

* (no caso de que o tema solicitado inclúa algún dos aspectos relacionados con esta competencia) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 
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Rúbrica 2ESO_FQ_PO (Presentación Oral) 
 

Estándares de Aprendizaxe: 
(1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.3.2) (1.5.1) (1.6.1) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 

Relevanci 
a do 

aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 

 
CSIEE 

 
 

Puntualidade 

 
 

5 

Fai a presentación na data 
solicitada, manexando ben os 
tempos solicitados para a 
realización da presentación. 

Fai a presentación na data 
solicitada, pero incumpre os 
tempos solicitados para a 
realización da presentación. 

Fai a presentación fóra da 
data solicitada pero cumpre 
os tempos esixidos para a 
realización da presentación. 

Fai a presentación fóra da 
data solicitada e incumpre 
totalmente os tempos 
esixidos para a realización da 
presentación. 

  

 

Creatividade 

 

5 

A       presentación      resulta 
orixinal, incluíndo aspectos 
que non sendo solicitados 
melloran  a  idea  orixinal que 
se pedía ó alumnado. 

A presentación resulta 
orixinal e cumpre tódolos 
aspectos que se esixiu ao 
alumnado. 

A presentación, non resultado 
especialmente orixinal, 
cumpre os aspectos que se 
esixiu ao alumnado. 

A presentación non e nada 
orixinal e incumpre os 
aspectos que se esixiu ao 
alumnado. 

  

 
 
 

CAA 

Planificación 
e        

organización 

 
5 

O traballo foi debidamente 
planificado e foi realizado 
incluíndo tódolos apartados 
solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente pero inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e inclúe case 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e non inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

  

Aplicación 
de    

coñecement 
os previos 

 

5 

Aplica       coñecementos     e 

destrezas adquiridos con 
anterioridade en diversos 
contextos    (clases   teóricas, 
prácticas previas,…). 

Aplica escasos 
coñecementos e destrezas 
das adquiridas con 
anterioridade. 

Utiliza de xeito pouco 
apropiado algúns dos 
coñecementos e destrezas 
adquiridos con anterioridade. 

Non aplica coñecementos  ou 

destrezas adquiridas con 
anterioridade (clases 
teóricas, prácticas 
previas,…). 

  

 
 
 
 
 
 

CSC * 

Traballo en 
equipo * (no 

caso de 
tratarse dun 
traballo en 

grupo) 

 

 
5 

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non comparte, 
axuda nin apoia o esforzo 
dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

Ética da 
ciencia * (no 
caso de que 

o tema 
proposto 

leve implícito 
un asunto 

ético) 

 
 

 
5 

Amosa unha actitude crítica e 
responsable polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente, os perxuízos 
sobre  as  persoas  de  certos 
avances científico- 

Amosa  unha  actitude  pouco 
crítica pero con conciencia 
polas implicacións sociais e 
éticas da ciencia (como o 
compromiso polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre  as  persoas  de  certos 
avances científico- 

Amosa  unha  actitude  pouco 
responsable polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre  as  persoas  de  certos 
avances científico- 

Amosa   unha   actitude nada 
crítica e contraria ás 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre  as  persoas  de  certos 
avances científico- 
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   técnicos,…). técnicos,…). técnicos,…). técnicos,…).   

 

 

 

 

 

 
CCEC * 

 

 

Coñecement 
o da cultura 

común * 

 

 

 

5 

Valora a o intercambio de 
ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben para o melloramento da 
vida dos cidadás. 

Valora a o intercambio de 
ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países pero non 
entende a interculturalidade 
como un ben para a mellora 
da vida dos cidadás. 

Amosa indiferenza frente ao 
intercambio de ideas 
científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países. Non 
entende a interculturalidade 
como un  ben  para  a mellora 
da vida dos cidadás. 

Non valora nin entende o 
intercambio de ideas 
científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben  para  a  mellora  da  vida 
dos cidadás. 

  

 

Relación 
ciencia- 
cultura * 

 

 

5 

Expresa  con  imaxinación, de 
xeito creativo e orixinal, ideas 
científicas (recorrendo a 
medios gráficos, orais, 
escritos, musicais,…) e 
relaciónaas   con  actividades 
culturais e artísticas. 

 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
traballo e relaciónaas con 
actividades culturais e/ou 
artísticas da súa contorna. 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
traballo e establece unha 
tímida relación con algunha 
actividade cultural e/ou 
artística. 

 

Expresa de xeito inapropiado 
as ideas científicas do 
traballo e non as relaciona 
con actividades culturais e/ou 
artísticas. 

  

 

 

 

CD 

 

 

 

Manexo das 

TIC 

 

 

 

 
15 

As diapositivas están ben 
elaboradas, os tamaños da 
letra e as cores dos textos 
son axeitados permitindo 
unha lectura cómoda, 
amósase dominio do 
programa empregado para as 
diapositivas (inclúense 
transicións, sons, 
hipervínculos,…). 

As diapositivas están ben 
elaboradas, os tamaños da 
letra e as cores dos textos 
son axeitados pero non 
emprega mais ferramentas 
do programa (transicións, 
sons, hipervínculos,…). 
Amosa un dominio do 
programa medio. 

 

As diapositivas resultan 
monótonas e non emprega 
mais ferramentas do 
programa (transicións, sons, 
hipervínculos,…). Amosa un 
dominio do programa medio. 

 

Amósase un dominio case 
inexistente do programa 
empregado para elaborar a 
presentación. O aspecto das 
diapositivas é negativo e a 
información escollida en cada 
unha delas resulta pouco 
axeitada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 

 

 

Dicción 

 

 

 

10 

Fala con voz claramente 
audible, de xeito fluído (sen 
constantes paradas, 
coletillas,…), con boa 
pronuncia e entoación 
axeitada (non emprega  un 
ton monótono, senón que o 
varía ó longo da 
presentación). 

 
Amosa nerviosismo no ton de 
voz, trabuca nalgunhas 
ocasións ou emprega unha 
entoación pouco axeitada 
que reduce a capacidade 
comunicativa do interlocutor. 

 
 

Emprega unha voz, entoación 
e discurso que atrae pouco a 
atención do público pero 
mantén a coherencia na 
exposición dos argumentos. 

 

 
O discurso resulta monótono 
e incoherente debido ao 
escaso poder de 
comunicación do interlocutor. 

  

 

 

 
Capacidade 
comunicativa 

 

 

 
10 

 

Manexa a linguaxe non 
verbal, emprega  unha 
postura axeitada, mantén a 
mirada ó público, xesticula 
para enfatizar certos 
conceptos e capta e mantén 
o interese da audiencia. 

Amosa        unha       actitude 
nerviosa, cunha postura 
tímida e sen mirar 
directamente ao público pero 
é capaz de captar a atención 
da audiencia a través das 
súas habilidades 
comunicativas,     enfatizando 
certos          conceptos         e 

 
Amosa unha actitude 
distraída, interactuando moi 
pouco coa audiencia pero 
comprometida co discurso. É 
incapaz de manter o interese 
da audiencia. 

 

Amosa unha actitude 
nerviosa e distraída, lendo 
directamente a información 
que está a transmitir e sen 
mirar ao público. É incapaz 
de manter o interese da 
audiencia. 
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    cambiando o ton da voz.     

 

 

 

 

 
CMCCT 

 

Manexo do 
vocabulario 

científico 

 
 

10 

Transmite os coñecementos 

empregando un vocabulario 
científico variado e axeitado ó 
tema que está expondo. 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico pouco variado pero 
axeitado ó tema que está 
tratando. 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico pouco axeitado ó 
tema que está tratando. 

 
Non emprega vocabulario 

científico. 

  

 

 

Calidade 
científica 

 

 

 
15 

 

Emprega ó formalismo 
científico, facendo hipóteses 
e sacando conclusións, para 
a interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que 
amosa no traballo. 

Emprega o formalismo 
científico pero comete algún 
erro ao elaborar hipóteses, 
sacar conclusións ou 
interpretar os datos, táboas, 
gráficas,… que amosa no 
traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico de forma axeitada e 
comete erros na 
interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que se 
amosan no traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico: non fai hipóteses, 
non interpreta datos e non 
formula conclusións 
coherentes. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 
(sobre 10) 

 

 

* (no caso de que o tema solicitado inclúa esta competencia ou algún dos aspectos relacionados con ela) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 
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Rúbrica 2ESO_FQ_PL (Práctica de Laboratorio) 
 

Estándares de Aprendizaxe: 
(1.4.2; 2.1.3) (2.4.3) (2.5.1) (3.1.3) (4.1.2; 4.1.3; 4.1.4) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 

Relevanci 
a do 

aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 
 
 
 

CSIEE 

 
Puntualidade 

 
5 

Organiza os tempos para a 
realización da práctica e 
remátaa no tempo solicitado. 

Organiza os tempos para a 
realización da práctica pero 
non remata no tempo 
solicitado. 

Non organiza os tempos de 
forma axeitada e remata a 
práctica despois do tempo 
indicada. 

Non organiza os tempos de 
forma axeitada e non remata 
a práctica. 

  

 
 
 
 

Autonomía 

 
 
 
 

5 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, traballa na práctica 
de xeito autónomo e 
ordenado, e é quen de 
solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, traballa na práctica 
de xeito autónomo e 
ordenado, pero non é quen 
de solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, pero non traballa 
de xeito autónomo e 
ordenado, e non é quen de 
solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

 
 

Non amosa ningún interese 
na tarefa solicitada e traballa 
de xeito totalmente 
inapropiado. 

  

 
 
 

 
CAA 

Aplicación 
de    

coñecement 
os previos 

 
 

5 

Aplica coñecementos e 
destrezas adquiridos con 
anterioridade en diversos 
contextos (clases teóricas, 
prácticas previas,…). 

Aplica escasos 
coñecementos e destrezas 
das adquiridas con 
anterioridade. 

Utiliza de xeito pouco 
apropiado algúns dos 
coñecementos e destrezas 
adquiridos con anterioridade. 

Non aplica coñecementos nin 
destrezas adquiridas con 
anterioridade (clases 
teóricas, prácticas 
previas,…). 

  

Reflexión 
sobre o 
traballo 

 

5 

Avalía  criticamente  o traballo 
propio e alleo, argumentando, 
aportando opinións persoais 
e      analizando      as     súas 
fortalezas e deficiencias. 

Aporta     opinións     persoais 
pouco críticas co traballo 
realizado pero menciona 
algúns    dos    aspectos  que 
debe mellorar. 

Aporta     opinións     persoais 
pouco críticas co traballo 
realizado e sen analizar os 
aspectos  que  se  teñen  que 
mellorar. 

Non aporta opinións persoais 
que analicen as súas 
fortalezas e deficiencias. 

  

 
 
 

CSC * 

Traballo en 
equipo * ( de 

tratarse 
dunha 

práctica en 
grupo) 

 

 
10 

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non axuda nin 
apoia o esforzo dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

Respecto e 
responsabili 

dade 

 

10 
Respecta as normas de 
seguridade dun laboratorio e 
compórtase  con  seriedade e 

Respecta as normas de 
seguridade dun laboratorio e 
adoita comportarse con 

Respecta as normas de 
seguridade dun laboratorio e 
adoita comportarse con 

Non  respecta  as  normas de 
seguridade dun laboratorio. 
Compórtase de xeito 
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   responsabilidade ante a 
tarefa encomendada  tendo 
en conta que as súas 
decisións poden xerar un 
problema nos demais 
compañeiros/as ó manexar 
substancias e/ou material de 
laboratorio que son 
potencialmente perigosas. 

seriedade pero comete 
algunha imprudencia puntual 
con material de laboratorio 
que non pon en perigo a 
ningún dos compañeiros/as. 

seriedade pero comete 
algunhas imprudencias con 
material de laboratorio que 
pode ser potencialmente 
perigoso e pode poñer en 
perigo a calquera dos 
compañeiros. 

irresponsable ante a tarefa 
encomendada e xoga con 
material perigoso. 

  

 

 

 

 
 

CD * 

 
Manexo de 

software tipo 
Office * 

 

 
10 

O alumno/a manexa o 
software, como Calc ou 
Excel, para crear e analizar 
táboas de datos e gráficas 
relacionadas coa práctica. 

O alumno/a comete algúns 
erros ao manexar o software, 
como Calc ou Excel, para 
crear e analizar táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

O alumno/a comete moitos 
erros ao manexar o software, 
como Calc ou Excel, para 
crear e analizar táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

O alumno/a non manexa o 
software, como Calc ou 
Excel, para crear táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

  

 

 
Manexo de 

applets * 

 

 

10 

 

O alumno/a manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…). 

O     alumno/a     manexa   os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…) e realiza 
case tódalas interpretacións e 
exercicios que se pedían. 

O alumno/a manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…) pero non 
interpreta o seu significado. 

 

O alumno/a non manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…). 

  

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 
Comprensió 
n xeral do 

texto 

 

 
5 

O alumno/a comprende o 
listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e non precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a comprende case 
todo o listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e case non precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a comprende unha 
parte do listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas pero precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a non comprende o 
listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e precisa preguntar 
sobre o significado do que se 
pide facer. 

  

 

 

 
 

Ortografía, 
cohesión e 
coherencia 

 

 

 

 
 

5 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, non conteñen 
faltas de ortografía, e as 
ideas seguen unha orde 
lóxica e coherente, a sintaxe 
é correcta e os parágrafos 
están cohesionados. 

 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, pero conteñen 
algunha falta de ortografía, 
incoherencia ou algún erro na 
sintaxe e na puntuación. 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, pero conteñen 
moitas falta de ortografía, 
incoherencias ou erros na 
sintaxe, puntuación e na 
cohesión do relato. 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están mal 
redactadas ou copiadas 
doutros compañeiros. 
Conteñen faltas de ortografía, 
as ideas seguen unha orde 
ilóxica e incoherente, a 
sintaxe é incorrecta e os 
parágrafos están mal 
cohesionados. 

  

 
CMCCT 

 

Manexo do 
instrumental 

 
10 

Manexa o material e o 
instrumental de laboratorio de 
xeito correcto para manipular 
reactivos  e adquirir  datos do 

Manexa o material e o 
instrumental de laboratorio de 
xeito correcto pero non segue 
tódolos pasos indicados. 

Manexa o material e o 
instrumental de laboratorio de 
xeito incorrecto. 

Non manexa o material de 
laboratorio e recurre a 
compañeiros       para       que 
realicen      toda      a     parte 
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   instrumental empregado.   instrumental.   

 

 

Adquisición 
e xestión de 

datos 

 

 

 

10 

Rexistra datos, exprésaos 
correctamente, axústaos ás 
ecuacións pertinentes, fai as 
representacións gráficas dos 
mesmos (se é necesario) e 
anota observacións 
relacionadas coas condicións 
do experimento . 

Comete      algún      erro   ao 
rexistrar datos, expresalos ou 
axustalos ás ecuacións 
pertinentes. Fai as 
representacións gráficas 
cando é necesario e anota 
observacións relacionadas 
coas          condicións         do 
experimento. 

Comete   erros    ao  rexistrar 
datos, expresalos ou 
axustalos ás ecuacións 
pertinentes. Non fai as 
representacións gráficas 
solicitadas e non anota as 
observacións relacionadas 
coas          condicións         do 
experimento. 

 
Non rexistra nin expresa os 
datos obtidos na práctica e 
non anota ningunha 
observación relacionada coas 
condicións do experimento . 

  

 

 

 

Calidade 
científica 

 

 

 

 
10 

Aplica o método científico, 
facendo hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica, e interpreta os 
resultados sacando 
conclusións e sendo quen de 
predicir o que ocorrería en 
situacións semellantes ás da 
práctica. 

Aplica o método científico, 
facendo hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica, interpreta os 
resultados sacando 
conclusións pero non é quen 
de predicir o que ocorrería en 
situacións semellantes ás da 
práctica. 

 

Interpreta os resultados de 
forma axeitada pero non 
aplica o método científico 
(non fai hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica) e non predí o que 
ocorrería en  situacións 
semellantes ás da práctica. 

 

Non aplica o método 
científico (non fai hipóteses 
sobre os posibles resultados 
da práctica), e non saca 
ningunha conclusión dos 
resultados obtidos durante a 
práctica. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 

(sobre 10) 

 

 

* (no caso de que o tema solicitado inclúa esta competencia ou algún dos aspectos relacionados con ela) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 
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Rúbrica 2ESO_FQ_PV (Práctica Virtual) 
 

Estándares de Aprendizaxe: 
(4.2.1) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 

Relevanci 
a do 

aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 
 

 
CSIEE 

 

Puntualidade 
 

5 
Organiza os tempos para a 
realización da    práctica   e 
remátaa no tempo solicitado. 

Organiza os tempos pero 
quedan algúns aspectos da 

práctica por rematar. 

Organiza os tempos mal e a 
práctica realízase a medias. 

Non organiza os tempos e 
quedan moitos aspectos da 

práctica sen facer. 

  

 
 
 
 

Autonomía 

 
 
 
 

5 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, traballa na práctica 
de xeito autónomo e 
ordenado, e é quen de 
solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, traballa na práctica 
de xeito autónomo e 
ordenado, pero non é quen 
de solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, pero non traballa 
de xeito autónomo e 
ordenado, e non é quen de 
solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

 
 

Non amosa ningún interese 
na tarefa solicitada e traballa 
de xeito totalmente 
inapropiado. 

  

 
 
 

 
CAA 

Aplicación 
de    

coñecement 
os previos 

 
 

5 

Aplica coñecementos e 
destrezas adquiridos con 
anterioridade en diversos 
contextos (clases teóricas, 
prácticas previas,…). 

Aplica escasos 
coñecementos e destrezas 
das adquiridas con 
anterioridade. 

Utiliza de xeito pouco 
apropiado algúns dos 
coñecementos e destrezas 
adquiridos con anterioridade. 

Non aplica coñecementos nin 
destrezas adquiridas con 
anterioridade (clases 
teóricas, prácticas 
previas,…). 

  

Reflexión 
sobre o 
traballo 

 

5 

Avalía criticamente o traballo 
propio e alleo, argumentando, 
aportando opinións persoais 
e analizando as súas 
fortalezas e deficiencias. 

Aporta opinións persoais 
pouco críticas co traballo 
realizado pero menciona 
algúns dos aspectos que 
debe mellorar. 

Aporta opinións persoais 
pouco críticas co traballo 
realizado e sen analizar os 
aspectos que se teñen que 
mellorar. 

Non aporta opinións persoais 
que analicen as súas 
fortalezas e deficiencias. 

  

 
 
 

 
CSC 

Traballo en 
equipo * ( de 

tratarse 
dunha 

práctica en 
grupo) 

 

 
10 

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non axuda nin 
apoia o esforzo dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

Respecto e 
responsabili 

dade 

 
10 

Respecta    as    normas    de 
traballo da aula de 
informática e compórtase con 
seriedade  e responsabilidade 

Respecta    as    normas    de 
traballo da aula de 
informática pero ás veces 
amósase despistado ou visita 

Respecta    esporadicamente 
as normas de traballo 
amosando varios despistes e 
require        chamadas        de 

 

Require chamadas de 
atención constantemente. 
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   ante a tarefa encomendada 
tendo non entrando en 
páxinas de internet non 
relacionadas co traballo que 
está a facer. 

algunha páxina de internet 
non relacionada directamente 
co traballo. 

atención.    

 

 

 

 
 

CD 

 
Manexo de 

software tipo 
Office * 

 

 
10 

O alumno/a manexa o 
software, como Calc ou 
Excel, para crear e analizar 
táboas de datos e gráficas 
relacionadas coa práctica. 

O alumno/a comete algúns 
erros ao manexar o software, 
como Calc ou Excel, para 
crear e analizar táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

O alumno/a comete moitos 
erros ao manexar o software, 
como Calc ou Excel, para 
crear e analizar táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

O alumno/a non manexa o 
software, como Calc ou 
Excel, para crear táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

  

 

 
Manexo de 

applets 

 

 

20 

 

O alumno/a manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…). 

O     alumno/a     manexa   os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de   moléculas,…)   e   realiza 

case tódalas interpretacións e 
exercicios que se pedían. 

O alumno/a manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…) pero non 
interpreta o seu significado. 

 

O alumno/a non manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…). 

  

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 
Comprensió 
n xeral do 

texto 

 

 
5 

O alumno/a comprende o 
listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e non precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a comprende case 
todo o listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e case non precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a comprende unha 
parte do listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas pero precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a non comprende o 
listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e precisa preguntar 
sobre o significado do que se 
pide facer. 

  

 

 

 
 

Ortografía, 
cohesión e 
coherencia 

 

 

 

 
 

5 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, non conteñen 
faltas de ortografía, e as 
ideas seguen unha orde 
lóxica e coherente, a sintaxe 
é correcta e os parágrafos 
están cohesionados. 

 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, pero conteñen 
algunha falta de ortografía, 
incoherencia ou algún erro na 
sintaxe e na puntuación. 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, pero conteñen 
moitas falta de ortografía, 
incoherencias ou erros na 
sintaxe, puntuación e na 
cohesión do relato. 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están mal 
redactadas ou copiadas 
doutros compañeiros. 
Conteñen faltas de ortografía, 
as ideas seguen unha orde 
ilóxica e incoherente, a 
sintaxe é incorrecta e os 
parágrafos están mal 
cohesionados. 

  

 

 

 

CMCCT 

 

 

Adquisición 
e xestión de 

datos 

 

 

 

10 

Rexistra datos, exprésaos 
correctamente, axústaos ás 
ecuacións pertinentes, fai as 
representacións gráficas dos 
mesmos (se é necesario) e 
anota observacións 
relacionadas coas condicións 
do experimento . 

Comete algún erro ao 
rexistrar datos, expresalos ou 
axustalos ás ecuacións 
pertinentes. Fai as 
representacións gráficas 
cando é necesario e anota 
observacións relacionadas 
coas condicións do 
experimento. 

Comete erros ao rexistrar 
datos, expresalos ou 
axustalos ás ecuacións 
pertinentes. Non fai as 
representacións gráficas 
solicitadas e non anota as 
observacións relacionadas 
coas condicións do 
experimento. 

 
Non rexistra nin expresa os 
datos obtidos na práctica e 
non anota ningunha 
observación relacionada coas 
condicións do experimento . 
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Calidade 
científica 

 

 

 

 
10 

Aplica o método científico, 
facendo hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica, e interpreta os 
resultados sacando 
conclusións e sendo quen de 
predicir o que ocorrería en 
situacións semellantes ás da 
práctica. 

Aplica o método científico, 
facendo hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica, interpreta os 
resultados sacando 
conclusións pero non é quen 
de predicir o que ocorrería en 
situacións semellantes ás da 
práctica. 

 

Interpreta os resultados de 
forma axeitada pero non 
aplica o método científico 
(non fai hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica) e non predí o que 
ocorrería en  situacións 
semellantes ás da práctica. 

 

Non aplica o método 
científico (non fai hipóteses 
sobre os posibles resultados 
da práctica), e non saca 
ningunha conclusión dos 
resultados obtidos durante a 
práctica. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 
(sobre 10) 

 

 

* (no caso de que o tema solicitado inclúa esta competencia ou algún dos aspectos relacionados con ela) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 
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Rúbrica 2ESO_FQ_PM (Proxecto Maqueta) 
 

Estándares de Aprendizaxe: 
(1.6.1) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 

Relevanci 
a do 

aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 
 

 
CSIEE 

 

 
Puntualidade 

  
 

Entrega o traballo na data 
establecida ou antes. 

Entrega o traballo con 1 ou 2 
días de retraso e/ou de xeito 
incorrecto (p.e. entrégase a 
través dunha terceira persoa, 
non se entrega directamente 
ó profesor,…) . 

 
 

Entrega o traballo con un 
retraso de entre 3 a 7 días. 

 
 

Entrega o traballo con máis 
dunha semana de retraso. 

  

 

 
Grao de 

dificultade 

 O  proxecto  ten  un  grao  de 
dificultade acorde ó nivel no 
que se atopa o alumnado ou, 
pola contra, trátase dun 
proxecto de baixo nivel que 
podería        presentar        un 
alumno/a dun curso inferior. 

 
O proxecto é do nivel 
axeitado pero trátase dun 
proxecto que require pouco 
esforzo de realización. 

 
O proxecto elixido é do nivel 
axeitado pero require moi 
pouco esforzo e adicación 
para a súa realización. 

 
Trátase dun proxecto de 
baixo nivel que podería 
presentar un alumno/a dun 
curso inferior. 

  

 
 
 

CAA 

 
Apariencia 

  

O traballo está ben 

presentado para ser exposto. 

O traballo está ben 
presentado, pero non cumpre 
tódolos criterios de 
presentación esixidos. 

A presentación do traballo é 
dubidosa e non cumpre 
tódolos criterios esixidos. 

 

O traballo non está ben 

presentado. 

  

 

Planificación 
e        

organización 

 O  proxecto  foi  debidamente 
planificado e non faltan 
partes nin aspectos 
relevantes do mesmo que 
afecten ó seu funcionamento. 

O  proxecto  non se planificou 
correctamente pero  non 
faltan partes nin aspectos 
relevantes do mesmo que 
afecten ó seu funcionamento. 

O proxecto non se planificou 
correctamente e faltan partes 
ou aspectos relevantes do 
mesmo que non afectan ó 
seu funcionamento. 

O traballo non se planificou 
correctamente e faltan partes 
ou aspectos relevantes que 
afectan ó seu funcionamento. 

  

 
 
 
 

CSC * 

Traballo en 
equipo * (no 

caso de 
tratarse dun 
traballo en 

grupo 

 Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non axuda nin 
apoia o esforzo dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

Ética da 
ciencia * (no 
caso de que 

o tema 
proposto 

 Amosa unha actitude crítica e 
responsable polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso  polo 

Amosa  unha  actitude  pouco 
crítica pero con conciencia 
polas implicacións sociais e 
éticas da ciencia (como o 
compromiso polo 

Amosa  unha  actitude  pouco 
responsable polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso  polo 

Amosa   unha   actitude nada 
crítica e contraria ás 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso polo 
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 leve implícito 
un asunto 

ético) 

 medioambiente, os perxuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

medioambiente, os perxuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

medioambiente, os perxuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

medioambiente, os perxuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

  

CCEC * 
(no caso 
de que 
o tema 

solicitad 
o inclúa 
algún 
dos 

aspecto 
s     

relacion 
ados 

con esta 
compete 

ncia) 

 

 

 

 

 

 
Relación 
ciencia- 
cultura 

  

 

 

 
 

Expresa con imaxinación, de 
xeito creativo e orixinal, as 
ideas científicas do proxecto- 
maqueta e relaciónaas con 
actividades culturais e/ou 
artísticas da súa contorna. 

 

 

 

 
 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
relaciónaas con actividades 
culturais e/ou artísticas da 
súa contorna. 

 

 

 

 
Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
establece unha tímida 
relación con algunha 
actividade cultural e/ou 
artística da súa contorna. 

 

 

 

 

 
Expresa de xeito inapropiado 
as ideas científicas do 
proxecto e non as relaciona 
con actividades culturais e/ou 
artísticas da súa contorna. 

  

CD * (no 
caso de 
pedir un 
proxecto 

que 
involucr 

e    
tecnolox 
ías tipo 
Arduino) 

 

 

 

Calidade do 
software 

  

 

 
O programa está ben 
elaborado e funciona en 
tódolos casos. 

 

 

 
O programa está ben 
elaborado pero non funciona 
en tódolos casos. 

 

 

 

A elaboración do programa 
foi boa pero non funciona. 

 

 

 

O programa está mal 
elaborado. 

  

 

 

 

 
CMCCT 

 

 

Calidade 
científica 

 O proxecto describe de xeito 
correcto un aspecto da 
ciencia (demostra un principio 
científico como o principio de 
inercia,…) e permite que 
calquera persoa poida 
experimentar coa maqueta 
para comprobalo. 

O proxecto describe de xeito 
correcto un aspecto da 
ciencia (demostra un principio 
científico como o principio de 
inercia,…) pero non permite 
que calquera persoa poida 
experimentar coa maqueta 
para comprobalo. 

 
O proxecto describe de xeito 
pouco apropiado un aspecto 
da ciencia e non permite que 
calquera persoa experimente 
coa maqueta. 

 

 

O proxecto non describe 
ningún aspecto da ciencia. 

  

Calidade 

técnica 

 O proxecto está ben montado 
e funciona sempre e segundo 
o previsto. 

O proxecto está ben montado 
e funcionou polo menos unha 
vez segundo o previsto. 

O proxecto está ben montado 
pero non funciona segundo o 
previsto. 

O proxecto non está ben 

montado. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 
(sobre 10) 
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* (no caso de que o tema solicitado inclúa esta competencia ou algún dos aspectos relacionados con ela) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 



86 

 

 

18.2. Física e Química 4º ESO 
 

Rúbrica 4ESO_FQ_IE (Informe Escrito) 
 

Estándares de Aprendizaxe: 
(1.8.1; 1.9.2) (3.8.2; 3.8.3) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 
Relevanci 

a do 
aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 

 
CSIEE 

 

 
Puntualidade 

 

 
10 

 
 

Entrega o traballo na data 
establecida ou antes. 

Entrega o traballo con 1 ou 2 
días de retraso e/ou de xeito 
incorrecto (p.e. entrégase a 
través dunha terceira persoa, 
non se entrega directamente 
ó profesor,…) . 

 
 

Entrega o traballo con un 
retraso de entre 3 a 7 días. 

 
 

Entrega o traballo con máis 
dunha semana de retraso. 

  

 
 

 
CAA 

 
Apariencia 

 
5 

O traballo está limpo coas 
follas grampadas ou unidas, 
e, en xeral, ben presentado. 

O traballo está ben 
presentado, pero non cumpre 
tódolos criterios de 
presentación esixidos. 

A presentación do traballo é 
dubidosa e non cumpre 
tódolos criterios esixidos. 

 

O traballo non está ben 
presentado. 

  

Planificación 
e        

organización 

 
5 

O   traballo   foi  debidamente 
planificado e foi realizado 
incluíndo   tódolos  apartados 
solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente pero inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e inclúe case 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e non inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

  

 
 
 
 
 
 

CSC * 

Traballo en 
equipo * (no 

caso de 
tratarse dun 
traballo en 

grupo) 

 

 
5 

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non axuda nin 
apoia o esforzo dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

 

Ética da 
ciencia * (no 
caso de que 

o tema 
proposto 

leve implícito 
un asunto 

ético) 

 
 
 
 

5 

Amosa unha actitude crítica e 
responsable  polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso   polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude pouco 
crítica pero con conciencia 
polas implicacións sociais e 
éticas da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude pouco 
responsable  polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso   polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude nada 
crítica e contraria ás 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

  

CCEC * Coñecement 5 Valora a o intercambio de Valora a o intercambio de Amosa indiferenza fronte ao Non valora nin entende o   



87 

 

 

 

 o da cultura 

común 

 ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben para o melloramento da 
vida dos cidadás. 

ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países pero non 
entende a interculturalidade 
como un ben para a mellora 
da vida dos cidadás. 

intercambio de ideas 

científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países. Non 
entende a interculturalidade 
como un  ben  para  a mellora 
da vida dos cidadás. 

intercambio de ideas 

científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben  para  a  mellora  da  vida 
dos cidadás. 

  

 

 
Relación 
ciencia- 
cultura 

 

 

 
5 

Expresa con imaxinación, de 
xeito creativo e orixinal, ideas 
científicas (recorrendo a 
medios gráficos, orais, 
escritos, musicais,…) e 
relaciónaas con actividades 
culturais e artísticas. 

 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
relaciónaas con actividades 
culturais e/ou artísticas da 
súa contorna. 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
establece unha tímida 
relación con algunha 
actividade cultural e/ou 
artística da súa contorna. 

 
Expresa de xeito inapropiado 
as ideas científicas do 
proxecto e non as relaciona 
con actividades culturais e/ou 
artísticas da súa contorna. 

  

 

 

 

 
CD 

 

 

 

Manexo das 
TIC 

 

 

 

 
15 

O traballo cumpre tódalas 
pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un bo dominio do 
software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

O traballo cumpre case 
tódalas pautas solicitadas 
como tamaño e tipo de letra, 
forma e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un bo dominio do 
software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

O traballo incumpre moitas 
das pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un dominio escaso 
do software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

 

 
O traballo incumpre tódalas 
pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 

  

 

 

 

 

 
 

CCL 

 

 
Ortografía, 
cohesión e 
coherencia 

 

 

 
5 

Non ten erros ortográficos e 
as ideas seguen unha orde 
lóxica e coherente, a sintaxe 
é correcta e os parágrafos 
están cohesionados e non 
son unha mera copia de 
anacos de varias fontes 
bibliográficas. 

O informe está ben 
redactado, non está copiado 
doutros compañeiros, pero 
contén algunha falta de 
ortografía, incoherencia ou 
algún erro na sintaxe e na 
puntuación. 

O informe está ben 
redactado, non está copiado 
doutros compañeiros, pero 
contén moitas falta de 
ortografía, incoherencias ou 
erros na sintaxe, puntuación 
e na cohesión do relato. 

O informe está mal redactado 
ou copiado doutros 
compañeiros. Contén faltas 
de ortografía, as ideas 
seguen unha orde ilóxica e 
incoherente, a sintaxe é 
incorrecta e os parágrafos 
están mal cohesionados. 

  

 

Resumo das 
ideas 

 

 
10 

O alumno/a recolle as ideas 
máis relevantes para o 
traballo, desbotando as 
superfluas, e non hai 
repeticións innecesarias. 

O  alumno/a  recolle  as ideas 
máis relevantes para o 
traballo, pero incorpora 
información  superflua  que se 
tería que obviar. Non amosa 
capacidade de síntese. 

 

A información expresada no 
informe é pouco axeitada 
pero a redacción é coherente 
coa elección do alumno/a. 

 
As ideas recollidas no 
informe son superfluas e 
inconexas. 

  

 
 

CMCCT 

 

Manexo do 
vocabulario 

científico 

 
 

10 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico variado e axeitado ó 
tema que está tratando. 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico pouco variado pero 
axeitado ó tema que está 
tratando. 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico pouco axeitado ó 
tema que está tratando. 

 
Non emprega vocabulario 
científico. 
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Calidade 
científica 

 

 

 
25 

Emprega o formalismo 
científico, facendo hipóteses 
e sacando conclusións, para 
a interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que 
amosa no traballo. 

Emprega o formalismo 
científico pero comete algún 
erro ao elaborar hipóteses, 
sacar conclusións ou 
interpretar os datos, táboas, 
gráficas,… que amosa no 
traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico de forma axeitada e 
comete erros na 
interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que se 
amosan no traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico: non fai hipóteses, 
non interpreta datos e non 
formula conclusións 
coherentes. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 
(sobre 10) 

 

 

* (no caso de que o tema solicitado inclúa algún dos aspectos relacionados con esta competencia) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 



89 

 

 

Rúbrica 4ESO_FQ_ID (Informe Dixital) 
 

Estándares de Aprendizaxe: 
(1.1.2) (1.8.1; 1.9.2) (5.5.1; 5.5.2) (5.6.2) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 

Relevanci 
a do 

aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 

 
CSIEE 

 

 
Puntualidade 

 

 
10 

 
 

Entrega o traballo na data 
establecida ou antes. 

Entrega o traballo con 1 ou 2 
días de retraso e/ou de xeito 
incorrecto (p.e. entrégase a 
través dunha terceira persoa, 
non se entrega directamente 
ó profesor,…) . 

 
 

Entrega o traballo con un 
retraso de entre 3 a 7 días. 

 
 

Entrega o traballo con máis 
dunha semana de retraso. 

  

 
 
 

 
CAA 

 

 
Apariencia 

 

 
5 

O traballo (presentación tipo 
Power Point, vídeo,…) non 
amosa amontoamento de 
información, diapositivas, 
imaxes,… e, en xeral, está 
ben presentado. 

O traballo amosa algún fallo 
puntual nalgunha diapositiva 
ou na edición do vídeo … 
pero non excesivamente 
relevante. 

 
O traballo amosa varios fallos 
que fan que o traballo quede 
deslucido. 

O traballo amosa excesivos 
fallos (diaposivas que non se 
len correctamente, un exceso 
de información, mala edición 
do vídeo,…) 

  

Planificación 
e        

organización 

 
5 

O   traballo   foi  debidamente 
planificado e foi realizado 
incluíndo   tódolos  apartados 
solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente pero inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e inclúe case 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e non inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

  

 
 
 
 
 
 

CSC * 

Traballo en 
equipo * (no 

caso de 
tratarse dun 
traballo en 

grupo) 

 

 
5 

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non axuda nin 
apoia o esforzo dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

 

Ética da 
ciencia * (no 
caso de que 

o tema 
proposto 

leve implícito 
un asunto 

ético) 

 
 
 
 

5 

Amosa unha actitude crítica e 
responsable  polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso   polo 
medioambiente, os perxuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude pouco 
crítica pero con conciencia 
polas implicacións sociais e 
éticas da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude pouco 
responsable  polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso   polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude nada 
crítica e contraria ás 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

  

CCEC * Coñecement 5 Valora a o intercambio de Valora a o intercambio de Amosa indiferenza fronte ao Non valora nin entende o   
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 o da cultura 

común 

 ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben para o melloramento da 
vida dos cidadás. 

ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países pero non 
entende a interculturalidade 
como un ben para a mellora 
da vida dos cidadás. 

intercambio de ideas 

científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países. Non 
entende a interculturalidade 
como un  ben  para  a mellora 
da vida dos cidadás. 

intercambio de ideas 

científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben  para  a  mellora  da  vida 
dos cidadás. 

  

 

 
Relación 
ciencia- 
cultura 

 

 

 
5 

Expresa con imaxinación, de 
xeito creativo e orixinal, ideas 
científicas (recorrendo a 
medios gráficos, orais, 
escritos, musicais,…) e 
relaciónaas con actividades 
culturais e artísticas. 

 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
relaciónaas con actividades 
culturais e/ou artísticas da 
súa contorna. 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
establece unha tímida 
relación con algunha 
actividade cultural e/ou 
artística da súa contorna. 

 
Expresa de xeito inapropiado 
as ideas científicas do 
proxecto e non as relaciona 
con actividades culturais e/ou 
artísticas da súa contorna. 

  

 

 

 

 
CD 

 

 

 

Manexo das 
TIC 

 

 

 

 
20 

O traballo cumpre tódalas 
pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un bo dominio do 
software necesario para 
realizar o traballo (traballo 
con imaxes, gráficos,…). 

O traballo cumpre case 
tódalas pautas solicitadas 
como tamaño e tipo de letra, 
forma e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un bo dominio do 
software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

O traballo incumpre moitas 
das pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un dominio escaso 
do software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

 

 
O traballo incumpre tódalas 
pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 

  

 

 

 

 

 
 

CCL 

 

 
Ortografía, 
cohesión e 
coherencia 

 

 

 
5 

Non ten erros ortográficos e 
as ideas seguen unha orde 
lóxica e coherente, a sintaxe 
é correcta e os parágrafos 
están cohesionados e non 
son unha mera copia de 
anacos de varias fontes 
bibliográficas. 

O informe está ben 
redactado, non está copiado 
doutros compañeiros, pero 
contén algunha falta de 
ortografía, incoherencia ou 
algún erro na sintaxe e na 
puntuación. 

O informe está ben 
redactado, non está copiado 
doutros compañeiros, pero 
contén moitas falta de 
ortografía, incoherencias ou 
erros na sintaxe, puntuación 
e na cohesión do relato. 

O informe está mal redactado 
ou copiado doutros 
compañeiros. Contén faltas 
de ortografía, as ideas 
seguen unha orde ilóxica e 
incoherente, a sintaxe é 
incorrecta e os parágrafos 
están mal cohesionados. 

  

 

Resumo das 
ideas 

 

 
5 

O alumno/a recolle as ideas 
máis relevantes para o 
traballo, desbotando as 
superfluas, e non hai 
repeticións innecesarias. 

O  alumno/a  recolle  as ideas 
máis relevantes para o 
traballo, pero incorpora 
información  superflua  que se 
tería que obviar. Non amosa 
capacidade de síntese. 

 

A información expresada no 
informe é pouco axeitada 
pero a redacción é coherente 
coa elección do alumno/a. 

 
As ideas recollidas no 
informe son superfluas e 
inconexas. 

  

 
 

CMCCT 

 

Manexo do 
vocabulario 

científico 

 
 

10 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico variado e axeitado ó 
tema que está tratando. 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico pouco variado pero 
axeitado ó tema que está 
tratando. 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico pouco axeitado ó 
tema que está tratando. 

 
Non emprega vocabulario 
científico. 
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Calidade 
científica 

 

 

 
20 

Emprega o formalismo 
científico, facendo hipóteses 
e sacando conclusións, para 
a interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que 
amosa no traballo. 

Emprega o formalismo 
científico pero comete algún 
erro ao elaborar hipóteses, 
sacar conclusións ou 
interpretar os datos, táboas, 
gráficas,… que amosa no 
traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico de forma axeitada e 
comete erros na 
interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que se 
amosan no traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico: non fai hipóteses, 
non interpreta datos e non 
formula conclusións 
coherentes. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 
(sobre 10) 

 

 

* (no caso de que o tema solicitado inclúa algún dos aspectos relacionados con esta competencia) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 
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Rúbrica 4ESO_FQ_PO (Presentación Oral) 
 

Estándares de Aprendizaxe: 
(1.8.1; 1.9.2) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 

Relevanci 
a do 

aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 

 
CSIEE 

 
 

Puntualidade 

 
 

5 

Fai a presentación na data 
solicitada, manexando ben os 
tempos solicitados para a 
realización da presentación. 

Fai a presentación na data 
solicitada, pero incumpre os 
tempos solicitados para a 
realización da presentación. 

Fai a presentación fóra da 
data solicitada pero cumpre 
os tempos esixidos para a 
realización da presentación. 

Fai a presentación fóra da 
data solicitada e incumpre 
totalmente os tempos 
esixidos para a realización da 
presentación. 

  

 

Creatividade 

 

5 

A       presentación      resulta 
orixinal, incluíndo aspectos 
que non sendo solicitados 
melloran  a  idea  orixinal que 
se pedía ó alumnado. 

A presentación resulta 
orixinal e cumpre tódolos 
aspectos que se esixiu ao 
alumnado. 

A presentación, non resultado 
especialmente orixinal, 
cumpre os aspectos que se 
esixiu ao alumnado. 

A presentación non e nada 
orixinal e incumpre os 
aspectos que se esixiu ao 
alumnado. 

  

 
 
 

CAA 

Planificación 
e        

organización 

 
5 

O traballo foi debidamente 
planificado e foi realizado 
incluíndo tódolos apartados 
solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente pero inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e inclúe case 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e non inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

  

Aplicación 
de    

coñecement 
os previos 

 

5 

Aplica       coñecementos     e 

destrezas adquiridos con 
anterioridade en diversos 
contextos    (clases   teóricas, 
prácticas previas,…). 

Aplica escasos 
coñecementos e destrezas 
das adquiridas con 
anterioridade. 

Utiliza de xeito pouco 
apropiado algúns dos 
coñecementos e destrezas 
adquiridos con anterioridade. 

Non aplica coñecementos  ou 

destrezas adquiridas con 
anterioridade (clases 
teóricas, prácticas 
previas,…). 

  

 
 
 
 
 
 

CSC * 

Traballo en 
equipo * (no 

caso de 
tratarse dun 
traballo en 

grupo) 

 

 
5 

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non comparte, 
axuda nin apoia o esforzo 
dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

Ética da 
ciencia * (no 
caso de que 

o tema 
proposto 

leve implícito 
un asunto 

ético) 

 
 

 
5 

Amosa unha actitude crítica e 
responsable polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente, os perxuízos 
sobre  as  persoas  de  certos 
avances científico- 

Amosa  unha  actitude  pouco 
crítica pero con conciencia 
polas implicacións sociais e 
éticas da ciencia (como o 
compromiso polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre  as  persoas  de  certos 
avances científico- 

Amosa  unha  actitude  pouco 
responsable polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre  as  persoas  de  certos 
avances científico- 

Amosa   unha   actitude nada 
crítica e contraria ás 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre  as  persoas  de  certos 
avances científico- 
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   técnicos,…). técnicos,…). técnicos,…). técnicos,…).   

 

 

 

 

 

 
CCEC * 

 

 

Coñecement 
o da cultura 

común * 

 

 

 

5 

Valora a o intercambio de 
ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben para o melloramento da 
vida dos cidadás. 

Valora a o intercambio de 
ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países pero non 
entende a interculturalidade 
como un ben para a mellora 
da vida dos cidadás. 

Amosa indiferenza frente ao 
intercambio de ideas 
científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países. Non 
entende a interculturalidade 
como un  ben  para  a mellora 
da vida dos cidadás. 

Non valora nin entende o 
intercambio de ideas 
científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben  para  a  mellora  da  vida 
dos cidadás. 

  

 

Relación 
ciencia- 
cultura * 

 

 

5 

Expresa  con  imaxinación, de 
xeito creativo e orixinal, ideas 
científicas (recorrendo a 
medios gráficos, orais, 
escritos, musicais,…) e 
relaciónaas   con  actividades 
culturais e artísticas. 

 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
traballo e relaciónaas con 
actividades culturais e/ou 
artísticas da súa contorna. 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
traballo e establece unha 
tímida relación con algunha 
actividade cultural e/ou 
artística. 

 

Expresa de xeito inapropiado 
as ideas científicas do 
traballo e non as relaciona 
con actividades culturais e/ou 
artísticas. 

  

 

 

 

CD 

 

 

 

Manexo das 

TIC 

 

 

 

 
15 

As diapositivas están ben 
elaboradas, os tamaños da 
letra e as cores dos textos 
son axeitados permitindo 
unha lectura cómoda, 
amósase dominio do 
programa empregado para as 
diapositivas (inclúense 
transicións, sons, 
hipervínculos,…). 

As diapositivas están ben 
elaboradas, os tamaños da 
letra e as cores dos textos 
son axeitados pero non 
emprega mais ferramentas 
do programa (transicións, 
sons, hipervínculos,…). 
Amosa un dominio do 
programa medio. 

 

As diapositivas resultan 
monótonas e non emprega 
mais ferramentas do 
programa (transicións, sons, 
hipervínculos,…). Amosa un 
dominio do programa medio. 

 

Amósase un dominio case 
inexistente do programa 
empregado para elaborar a 
presentación. O aspecto das 
diapositivas é negativo e a 
información escollida en cada 
unha delas resulta pouco 
axeitada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 

 

 

Dicción 

 

 

 

10 

Fala con voz claramente 
audible, de xeito fluído (sen 
constantes paradas, 
coletillas,…), con boa 
pronuncia e entoación 
axeitada (non emprega  un 
ton monótono, senón que o 
varía ó longo da 
presentación). 

 
Amosa nerviosismo no ton de 
voz, trabuca nalgunhas 
ocasións ou emprega unha 
entoación pouco axeitada 
que reduce a capacidade 
comunicativa do interlocutor. 

 
 

Emprega unha voz, entoación 
e discurso que atrae pouco a 
atención do público pero 
mantén a coherencia na 
exposición dos argumentos. 

 

 
O discurso resulta monótono 
e incoherente debido ao 
escaso poder de 
comunicación do interlocutor. 

  

 

 

 
Capacidade 
comunicativa 

 

 

 
10 

 

Manexa a linguaxe non 
verbal, emprega  unha 
postura axeitada, mantén a 
mirada ó público, xesticula 
para enfatizar certos 
conceptos e capta e mantén 
o interese da audiencia. 

Amosa        unha       actitude 
nerviosa, cunha postura 
tímida e sen mirar 
directamente ao público pero 
é capaz de captar a atención 
da audiencia a través das 
súas habilidades 
comunicativas,     enfatizando 
certos          conceptos         e 

 
Amosa unha actitude 
distraída, interactuando moi 
pouco coa audiencia pero 
comprometida co discurso. É 
incapaz de manter o interese 
da audiencia. 

 

Amosa unha actitude 
nerviosa e distraída, lendo 
directamente a información 
que está a transmitir e sen 
mirar ao público. É incapaz 
de manter o interese da 
audiencia. 
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    cambiando o ton da voz.     

 

 

 

 

 
CMCCT 

 

Manexo do 
vocabulario 

científico 

 
 

10 

Transmite os coñecementos 

empregando un vocabulario 
científico variado e axeitado ó 
tema que está expondo. 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico pouco variado pero 
axeitado ó tema que está 
tratando. 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico pouco axeitado ó 
tema que está tratando. 

 
Non emprega vocabulario 

científico. 

  

 

 

Calidade 
científica 

 

 

 
15 

 

Emprega ó formalismo 
científico, facendo hipóteses 
e sacando conclusións, para 
a interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que 
amosa no traballo. 

Emprega o formalismo 
científico pero comete algún 
erro ao elaborar hipóteses, 
sacar conclusións ou 
interpretar os datos, táboas, 
gráficas,… que amosa no 
traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico de forma axeitada e 
comete erros na 
interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que se 
amosan no traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico: non fai hipóteses, 
non interpreta datos e non 
formula conclusións 
coherentes. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 
(sobre 10) 

 

 

* (no caso de que o tema solicitado inclúa esta competencia ou algún dos aspectos relacionados con ela) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 
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Rúbrica 4ESO_FQ_PL (Práctica de Laboratorio) 
 

Estándares de Aprendizaxe: 
(2.5.3; 3.2.2) (3.7.1) (3.7.2; 3.7.3) (4.5.2) (4.13.5; 4.14.1) (5.4.4) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 

Relevanci 
a do 

aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 
 
 
 

CSIEE 

 
Puntualidade 

 
5 

Organiza os tempos para a 
realización da práctica e 
remátaa no tempo solicitado. 

Organiza os tempos para a 
realización da práctica pero 
non remata no tempo 
solicitado. 

Non organiza os tempos de 
forma axeitada e remata a 
práctica despois do tempo 
indicada. 

Non organiza os tempos de 
forma axeitada e non remata 
a práctica. 

  

 
 
 
 

Autonomía 

 
 
 
 

5 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, traballa na práctica 
de xeito autónomo e 
ordenado, e é quen de 
solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, traballa na práctica 
de xeito autónomo e 
ordenado, pero non é quen 
de solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, pero non traballa 
de xeito autónomo e 
ordenado, e non é quen de 
solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

 
 

Non amosa ningún interese 
na tarefa solicitada e traballa 
de xeito totalmente 
inapropiado. 

  

 
 
 

 
CAA 

Aplicación 
de    

coñecement 
os previos 

 
 

5 

Aplica coñecementos e 
destrezas adquiridos con 
anterioridade en diversos 
contextos (clases teóricas, 
prácticas previas,…). 

Aplica escasos 
coñecementos e destrezas 
das adquiridas con 
anterioridade. 

Utiliza de xeito pouco 
apropiado algúns dos 
coñecementos e destrezas 
adquiridos con anterioridade. 

Non aplica coñecementos nin 
destrezas adquiridas con 
anterioridade (clases 
teóricas, prácticas 
previas,…). 

  

Reflexión 
sobre o 
traballo 

 

5 

Avalía  criticamente  o traballo 
propio e alleo, argumentando, 
aportando opinións persoais 
e      analizando      as     súas 
fortalezas e deficiencias. 

Aporta     opinións     persoais 
pouco críticas co traballo 
realizado pero menciona 
algúns    dos    aspectos  que 
debe mellorar. 

Aporta     opinións     persoais 
pouco críticas co traballo 
realizado e sen analizar os 
aspectos  que  se  teñen  que 
mellorar. 

Non aporta opinións persoais 
que analicen as súas 
fortalezas e deficiencias. 

  

 
 
 

CSC * 

Traballo en 
equipo * ( de 

tratarse 
dunha 

práctica en 
grupo) 

 

 
10 

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non axuda nin 
apoia o esforzo dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

Respecto e 
responsabili 

dade 

 

10 
Respecta as normas de 
seguridade dun laboratorio e 
compórtase  con  seriedade e 

Respecta as normas de 
seguridade dun laboratorio e 
adoita comportarse con 

Respecta as normas de 
seguridade dun laboratorio e 
adoita comportarse con 

Non  respecta  as  normas de 
seguridade dun laboratorio. 
Compórtase de xeito 
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   responsabilidade ante a 
tarefa encomendada  tendo 
en conta que as súas 
decisións poden xerar un 
problema nos demais 
compañeiros/as ó manexar 
substancias e/ou material de 
laboratorio que son 
potencialmente perigosas. 

seriedade pero comete 
algunha imprudencia puntual 
con material de laboratorio 
que non pon en perigo a 
ningún dos compañeiros/as. 

seriedade pero comete 
algunhas imprudencias con 
material de laboratorio que 
pode ser potencialmente 
perigoso e pode poñer en 
perigo a calquera dos 
compañeiros. 

irresponsable ante a tarefa 
encomendada e xoga con 
material perigoso. 

  

 

 

 

 
 

CD * 

 
Manexo de 

software tipo 
Office * 

 

 
10 

O alumno/a manexa o 
software, como Calc ou 
Excel, para crear e analizar 
táboas de datos e gráficas 
relacionadas coa práctica. 

O alumno/a comete algúns 
erros ao manexar o software, 
como Calc ou Excel, para 
crear e analizar táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

O alumno/a comete moitos 
erros ao manexar o software, 
como Calc ou Excel, para 
crear e analizar táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

O alumno/a non manexa o 
software, como Calc ou 
Excel, para crear táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

  

 

 
Manexo de 

applets * 

 

 

10 

 

O alumno/a manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…). 

O     alumno/a     manexa   os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…) e realiza 
case tódalas interpretacións e 
exercicios que se pedían. 

O alumno/a manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…) pero non 
interpreta o seu significado. 

 

O alumno/a non manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…). 

  

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 
Comprensió 
n xeral do 

texto 

 

 
5 

O alumno/a comprende o 
listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e non precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a comprende case 
todo o listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e case non precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a comprende unha 
parte do listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas pero precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a non comprende o 
listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e precisa preguntar 
sobre o significado do que se 
pide facer. 

  

 

 

 
 

Ortografía, 
cohesión e 
coherencia 

 

 

 

 
 

5 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, non conteñen 
faltas de ortografía, e as 
ideas seguen unha orde 
lóxica e coherente, a sintaxe 
é correcta e os parágrafos 
están cohesionados. 

 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, pero conteñen 
algunha falta de ortografía, 
incoherencia ou algún erro na 
sintaxe e na puntuación. 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, pero conteñen 
moitas falta de ortografía, 
incoherencias ou erros na 
sintaxe, puntuación e na 
cohesión do relato. 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están mal 
redactadas ou copiadas 
doutros compañeiros. 
Conteñen faltas de ortografía, 
as ideas seguen unha orde 
ilóxica e incoherente, a 
sintaxe é incorrecta e os 
parágrafos están mal 
cohesionados. 

  

 
CMCCT 

 

Manexo do 
instrumental 

 
10 

Manexa o material e o 
instrumental de laboratorio de 
xeito correcto para manipular 
reactivos  e adquirir  datos do 

Manexa o material e o 
instrumental de laboratorio de 
xeito correcto pero non segue 
tódolos pasos indicados. 

Manexa o material e o 
instrumental de laboratorio de 
xeito incorrecto. 

Non manexa o material de 
laboratorio e recurre a 
compañeiros       para       que 
realicen      toda      a     parte 
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   instrumental empregado.   instrumental.   

 

 

Adquisición 
e xestión de 

datos 

 

 

 

10 

Rexistra datos, exprésaos 
correctamente, axústaos ás 
ecuacións pertinentes, fai as 
representacións gráficas dos 
mesmos (se é necesario) e 
anota observacións 
relacionadas coas condicións 
do experimento . 

Comete      algún      erro   ao 
rexistrar datos, expresalos ou 
axustalos ás ecuacións 
pertinentes. Fai as 
representacións gráficas 
cando é necesario e anota 
observacións relacionadas 
coas          condicións         do 
experimento. 

Comete   erros    ao  rexistrar 
datos, expresalos ou 
axustalos ás ecuacións 
pertinentes. Non fai as 
representacións gráficas 
solicitadas e non anota as 
observacións relacionadas 
coas          condicións         do 
experimento. 

 
Non rexistra nin expresa os 
datos obtidos na práctica e 
non anota ningunha 
observación relacionada coas 
condicións do experimento . 

  

 

 

 

Calidade 
científica 

 

 

 

 
10 

Aplica o método científico, 
facendo hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica, e interpreta os 
resultados sacando 
conclusións e sendo quen de 
predicir o que ocorrería en 
situacións semellantes ás da 
práctica. 

Aplica o método científico, 
facendo hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica, interpreta os 
resultados sacando 
conclusións pero non é quen 
de predicir o que ocorrería en 
situacións semellantes ás da 
práctica. 

 

Interpreta os resultados de 
forma axeitada pero non 
aplica o método científico 
(non fai hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica) e non predí o que 
ocorrería en  situacións 
semellantes ás da práctica. 

 

Non aplica o método 
científico (non fai hipóteses 
sobre os posibles resultados 
da práctica), e non saca 
ningunha conclusión dos 
resultados obtidos durante a 
práctica. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 

(sobre 10) 

 

 

* (no caso de que o tema solicitado inclúa esta competencia ou algún dos aspectos relacionados con ela) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 
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Rúbrica 4ESO_FQ_PV (Práctica Virtual) 
 

Estándares de Aprendizaxe: 
(2.1.2) (5.6.2) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 

Relevanci 
a do 

aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 
 

 
CSIEE 

 

Puntualidade 
 

5 
Organiza os tempos para a 
realización da    práctica   e 
remátaa no tempo solicitado. 

Organiza os tempos pero 
quedan algúns aspectos da 

práctica por rematar. 

Organiza os tempos mal e a 
práctica realízase a medias. 

Non organiza os tempos e 
quedan moitos aspectos da 

práctica sen facer. 

  

 
 
 
 

Autonomía 

 
 
 
 

5 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, traballa na práctica 
de xeito autónomo e 
ordenado, e é quen de 
solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, traballa na práctica 
de xeito autónomo e 
ordenado, pero non é quen 
de solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, pero non traballa 
de xeito autónomo e 
ordenado, e non é quen de 
solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

 
 

Non amosa ningún interese 
na tarefa solicitada e traballa 
de xeito totalmente 
inapropiado. 

  

 
 
 

 
CAA 

Aplicación 
de    

coñecement 
os previos 

 
 

5 

Aplica coñecementos e 
destrezas adquiridos con 
anterioridade en diversos 
contextos (clases teóricas, 
prácticas previas,…). 

Aplica escasos 
coñecementos e destrezas 
das adquiridas con 
anterioridade. 

Utiliza de xeito pouco 
apropiado algúns dos 
coñecementos e destrezas 
adquiridos con anterioridade. 

Non aplica coñecementos nin 
destrezas adquiridas con 
anterioridade (clases 
teóricas, prácticas 
previas,…). 

  

Reflexión 
sobre o 
traballo 

 

5 

Avalía criticamente o traballo 
propio e alleo, argumentando, 
aportando opinións persoais 
e analizando as súas 
fortalezas e deficiencias. 

Aporta opinións persoais 
pouco críticas co traballo 
realizado pero menciona 
algúns dos aspectos que 
debe mellorar. 

Aporta opinións persoais 
pouco críticas co traballo 
realizado e sen analizar os 
aspectos que se teñen que 
mellorar. 

Non aporta opinións persoais 
que analicen as súas 
fortalezas e deficiencias. 

  

 
 
 

 
CSC 

Traballo en 
equipo * ( de 

tratarse 
dunha 

práctica en 
grupo) 

 

 
10 

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non axuda nin 
apoia o esforzo dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

Respecto e 
responsabili 

dade 

 
10 

Respecta    as    normas    de 
traballo da aula de 
informática e compórtase con 
seriedade  e responsabilidade 

Respecta    as    normas    de 
traballo da aula de 
informática pero ás veces 
amósase despistado ou visita 

Respecta    esporadicamente 
as normas de traballo 
amosando varios despistes e 
require        chamadas        de 

 

Require chamadas de 
atención constantemente. 
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   ante a tarefa encomendada 
tendo non entrando en 
páxinas de internet non 
relacionadas co traballo que 
está a facer. 

algunha páxina de internet 
non relacionada directamente 
co traballo. 

atención.    

 

 

 

 
 

CD 

 
Manexo de 

software tipo 
Office * 

 

 
10 

O alumno/a manexa o 
software, como Calc ou 
Excel, para crear e analizar 
táboas de datos e gráficas 
relacionadas coa práctica. 

O alumno/a comete algúns 
erros ao manexar o software, 
como Calc ou Excel, para 
crear e analizar táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

O alumno/a comete moitos 
erros ao manexar o software, 
como Calc ou Excel, para 
crear e analizar táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

O alumno/a non manexa o 
software, como Calc ou 
Excel, para crear táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

  

 

 
Manexo de 

applets 

 

 

20 

 

O alumno/a manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…). 

O     alumno/a     manexa   os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de   moléculas,…)   e   realiza 

case tódalas interpretacións e 
exercicios que se pedían. 

O alumno/a manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…) pero non 
interpreta o seu significado. 

 

O alumno/a non manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…). 

  

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 
Comprensió 
n xeral do 

texto 

 

 
5 

O alumno/a comprende o 
listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e non precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a comprende case 
todo o listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e case non precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a comprende unha 
parte do listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas pero precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a non comprende o 
listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e precisa preguntar 
sobre o significado do que se 
pide facer. 

  

 

 

 
 

Ortografía, 
cohesión e 
coherencia 

 

 

 

 
 

5 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, non conteñen 
faltas de ortografía, e as 
ideas seguen unha orde 
lóxica e coherente, a sintaxe 
é correcta e os parágrafos 
están cohesionados. 

 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, pero conteñen 
algunha falta de ortografía, 
incoherencia ou algún erro na 
sintaxe e na puntuación. 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, pero conteñen 
moitas falta de ortografía, 
incoherencias ou erros na 
sintaxe, puntuación e na 
cohesión do relato. 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están mal 
redactadas ou copiadas 
doutros compañeiros. 
Conteñen faltas de ortografía, 
as ideas seguen unha orde 
ilóxica e incoherente, a 
sintaxe é incorrecta e os 
parágrafos están mal 
cohesionados. 

  

 

 

 

CMCCT 

 

 

Adquisición 
e xestión de 

datos 

 

 

 

10 

Rexistra datos, exprésaos 
correctamente, axústaos ás 
ecuacións pertinentes, fai as 
representacións gráficas dos 
mesmos (se é necesario) e 
anota observacións 
relacionadas coas condicións 
do experimento . 

Comete algún erro ao 
rexistrar datos, expresalos ou 
axustalos ás ecuacións 
pertinentes. Fai as 
representacións gráficas 
cando é necesario e anota 
observacións relacionadas 
coas condicións do 
experimento. 

Comete erros ao rexistrar 
datos, expresalos ou 
axustalos ás ecuacións 
pertinentes. Non fai as 
representacións gráficas 
solicitadas e non anota as 
observacións relacionadas 
coas condicións do 
experimento. 

 
Non rexistra nin expresa os 
datos obtidos na práctica e 
non anota ningunha 
observación relacionada coas 
condicións do experimento . 
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Calidade 
científica 

 

 

 

 
10 

Aplica o método científico, 
facendo hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica, e interpreta os 
resultados sacando 
conclusións e sendo quen de 
predicir o que ocorrería en 
situacións semellantes ás da 
práctica. 

Aplica o método científico, 
facendo hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica, interpreta os 
resultados sacando 
conclusións pero non é quen 
de predicir o que ocorrería en 
situacións semellantes ás da 
práctica. 

 

Interpreta os resultados de 
forma axeitada pero non 
aplica o método científico 
(non fai hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica) e non predí o que 
ocorrería en  situacións 
semellantes ás da práctica. 

 

Non aplica o método 
científico (non fai hipóteses 
sobre os posibles resultados 
da práctica), e non saca 
ningunha conclusión dos 
resultados obtidos durante a 
práctica. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 
(sobre 10) 

 

 

* (no caso de que o tema solicitado inclúa esta competencia ou algún dos aspectos relacionados con ela) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 



101 

 

 

Rúbrica 4ESO_FQ_PM (Proxecto Maqueta) 
 

Estándares de Aprendizaxe: 
(1.8.1; 1.9.2) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 

Relevanci 
a do 

aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 
 

 
CSIEE 

 

 
Puntualidade 

  
 

Entrega o traballo na data 
establecida ou antes. 

Entrega o traballo con 1 ou 2 
días de retraso e/ou de xeito 
incorrecto (p.e. entrégase a 
través dunha terceira persoa, 
non se entrega directamente 
ó profesor,…) . 

 
 

Entrega o traballo con un 
retraso de entre 3 a 7 días. 

 
 

Entrega o traballo con máis 
dunha semana de retraso. 

  

 

 
Grao de 

dificultade 

 O  proxecto  ten  un  grao  de 
dificultade acorde ó nivel no 
que se atopa o alumnado ou, 
pola contra, trátase dun 
proxecto de baixo nivel que 
podería        presentar        un 
alumno/a dun curso inferior. 

 
O proxecto é do nivel 
axeitado pero trátase dun 
proxecto que require pouco 
esforzo de realización. 

 
O proxecto elixido é do nivel 
axeitado pero require moi 
pouco esforzo e adicación 
para a súa realización. 

 
Trátase dun proxecto de 
baixo nivel que podería 
presentar un alumno/a dun 
curso inferior. 

  

 
 
 

CAA 

 
Apariencia 

  

O traballo está ben 

presentado para ser exposto. 

O traballo está ben 
presentado, pero non cumpre 
tódolos criterios de 
presentación esixidos. 

A presentación do traballo é 
dubidosa e non cumpre 
tódolos criterios esixidos. 

 

O traballo non está ben 

presentado. 

  

 

Planificación 
e        

organización 

 O  proxecto  foi  debidamente 
planificado e non faltan 
partes nin aspectos 
relevantes do mesmo que 
afecten ó seu funcionamento. 

O  proxecto  non se planificou 
correctamente pero  non 
faltan partes nin aspectos 
relevantes do mesmo que 
afecten ó seu funcionamento. 

O proxecto non se planificou 
correctamente e faltan partes 
ou aspectos relevantes do 
mesmo que non afectan ó 
seu funcionamento. 

O traballo non se planificou 
correctamente e faltan partes 
ou aspectos relevantes que 
afectan ó seu funcionamento. 

  

 
 
 
 

CSC * 

Traballo en 
equipo * (no 

caso de 
tratarse dun 
traballo en 

grupo 

 Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non axuda nin 
apoia o esforzo dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

Ética da 
ciencia * (no 
caso de que 

o tema 
proposto 

 Amosa unha actitude crítica e 
responsable polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso  polo 

Amosa  unha  actitude  pouco 
crítica pero con conciencia 
polas implicacións sociais e 
éticas da ciencia (como o 
compromiso polo 

Amosa  unha  actitude  pouco 
responsable polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso  polo 

Amosa   unha   actitude nada 
crítica e contraria ás 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso polo 
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 leve implícito 
un asunto 

ético) 

 medioambiente, os perxuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

medioambiente, os perxuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

medioambiente, os perxuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

medioambiente, os perxuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

  

CCEC * 
(no caso 
de que 
o tema 

solicitad 
o inclúa 
algún 
dos 

aspecto 
s     

relacion 
ados 

con esta 
compete 

ncia) 

 

 

 

 

 

 
Relación 
ciencia- 
cultura 

  

 

 

 
 

Expresa con imaxinación, de 
xeito creativo e orixinal, as 
ideas científicas do proxecto- 
maqueta e relaciónaas con 
actividades culturais e/ou 
artísticas da súa contorna. 

 

 

 

 
 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
relaciónaas con actividades 
culturais e/ou artísticas da 
súa contorna. 

 

 

 

 
Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
establece unha tímida 
relación con algunha 
actividade cultural e/ou 
artística da súa contorna. 

 

 

 

 

 
Expresa de xeito inapropiado 
as ideas científicas do 
proxecto e non as relaciona 
con actividades culturais e/ou 
artísticas da súa contorna. 

  

CD * (no 
caso de 
pedir un 
proxecto 

que 
involucr 

e    
tecnolox 
ías tipo 
Arduino) 

 

 

 

Calidade do 
software 

  

 

 
O programa está ben 
elaborado e funciona en 
tódolos casos. 

 

 

 
O programa está ben 
elaborado pero non funciona 
en tódolos casos. 

 

 

 

A elaboración do programa 
foi boa pero non funciona. 

 

 

 

O programa está mal 
elaborado. 

  

 

 

 

 
CMCCT 

 

 

Calidade 
científica 

 O proxecto describe de xeito 
correcto un aspecto da 
ciencia (demostra un principio 
científico como o principio de 
inercia,…) e permite que 
calquera persoa poida 
experimentar coa maqueta 
para comprobalo. 

O proxecto describe de xeito 
correcto un aspecto da 
ciencia (demostra un principio 
científico como o principio de 
inercia,…) pero non permite 
que calquera persoa poida 
experimentar coa maqueta 
para comprobalo. 

 
O proxecto describe de xeito 
pouco apropiado un aspecto 
da ciencia e non permite que 
calquera persoa experimente 
coa maqueta. 

 

 

O proxecto non describe 
ningún aspecto da ciencia. 

  

Calidade 

técnica 

 O proxecto está ben montado 
e funciona sempre e segundo 
o previsto. 

O proxecto está ben montado 
e funcionou polo menos unha 
vez segundo o previsto. 

O proxecto está ben montado 
pero non funciona segundo o 
previsto. 

O proxecto non está ben 

montado. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 
(sobre 10) 
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* (no caso de que o tema solicitado inclúa esta competencia ou algún dos aspectos relacionados con ela) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 
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18.3. Ciencias Aplicadas á actividade profesional 4º ESO 
 

Rúbrica 4ESO_CCAA_IE (Informe Escrito) 
 

Estándares de Aprendizaxe: 
(2.7.1; 2.8.1) (2.11.1; 2.12.1) (4.1.1; 4.2.1; 4.3.1; 4.4.1; 4.5.1; 4.5.2) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 
Relevanci 

a do 
aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 

 
CSIEE 

 

 
Puntualidade 

 

 
10 

 
 

Entrega o traballo na data 
establecida ou antes. 

Entrega o traballo con 1 ou 2 
días de retraso e/ou de xeito 
incorrecto (p.e. entrégase a 
través dunha terceira persoa, 
non se entrega directamente 
ó profesor,…) . 

 
 

Entrega o traballo con un 
retraso de entre 3 a 7 días. 

 
 

Entrega o traballo con máis 
dunha semana de retraso. 

  

 
 

 
CAA 

 
Apariencia 

 
5 

O traballo está limpo coas 
follas grampadas ou unidas, 
e, en xeral, ben presentado. 

O traballo está ben 
presentado, pero non cumpre 
tódolos criterios de 
presentación esixidos. 

A presentación do traballo é 
dubidosa e non cumpre 
tódolos criterios esixidos. 

 

O traballo non está ben 
presentado. 

  

Planificación 
e        

organización 

 
5 

O   traballo   foi  debidamente 
planificado e foi realizado 
incluíndo   tódolos  apartados 
solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente pero inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e inclúe case 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e non inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

  

 
 
 
 
 
 

CSC * 

Traballo en 
equipo * (no 

caso de 
tratarse dun 
traballo en 

grupo) 

 

 
5 

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non axuda nin 
apoia o esforzo dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

 

Ética da 
ciencia * (no 
caso de que 

o tema 
proposto 

leve implícito 
un asunto 

ético) 

 
 
 
 

5 

Amosa unha actitude crítica e 
responsable  polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso   polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude pouco 
crítica pero con conciencia 
polas implicacións sociais e 
éticas da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude pouco 
responsable  polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso   polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude nada 
crítica e contraria ás 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

  

CCEC * Coñecement 5 Valora a o intercambio de Valora a o intercambio de Amosa indiferenza fronte ao Non valora nin entende o   
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 o da cultura 

común 

 ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben para o melloramento da 
vida dos cidadás. 

ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países pero non 
entende a interculturalidade 
como un ben para a mellora 
da vida dos cidadás. 

intercambio de ideas 

científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países. Non 
entende a interculturalidade 
como un  ben  para  a mellora 
da vida dos cidadás. 

intercambio de ideas 

científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben  para  a  mellora  da  vida 
dos cidadás. 

  

 

 
Relación 
ciencia- 
cultura 

 

 

 
5 

Expresa con imaxinación, de 
xeito creativo e orixinal, ideas 
científicas (recorrendo a 
medios gráficos, orais, 
escritos, musicais,…) e 
relaciónaas con actividades 
culturais e artísticas. 

 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
relaciónaas con actividades 
culturais e/ou artísticas da 
súa contorna. 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
establece unha tímida 
relación con algunha 
actividade cultural e/ou 
artística da súa contorna. 

 
Expresa de xeito inapropiado 
as ideas científicas do 
proxecto e non as relaciona 
con actividades culturais e/ou 
artísticas da súa contorna. 

  

 

 

 

 
CD 

 

 

 

Manexo das 
TIC 

 

 

 

 
15 

O traballo cumpre tódalas 
pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un bo dominio do 
software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

O traballo cumpre case 
tódalas pautas solicitadas 
como tamaño e tipo de letra, 
forma e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un bo dominio do 
software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

O traballo incumpre moitas 
das pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un dominio escaso 
do software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

 

 
O traballo incumpre tódalas 
pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 

  

 

 

 

 

 
 

CCL 

 

 
Ortografía, 
cohesión e 
coherencia 

 

 

 
5 

Non ten erros ortográficos e 
as ideas seguen unha orde 
lóxica e coherente, a sintaxe 
é correcta e os parágrafos 
están cohesionados e non 
son unha mera copia de 
anacos de varias fontes 
bibliográficas. 

O informe está ben 
redactado, non está copiado 
doutros compañeiros, pero 
contén algunha falta de 
ortografía, incoherencia ou 
algún erro na sintaxe e na 
puntuación. 

O informe está ben 
redactado, non está copiado 
doutros compañeiros, pero 
contén moitas falta de 
ortografía, incoherencias ou 
erros na sintaxe, puntuación 
e na cohesión do relato. 

O informe está mal redactado 
ou copiado doutros 
compañeiros. Contén faltas 
de ortografía, as ideas 
seguen unha orde ilóxica e 
incoherente, a sintaxe é 
incorrecta e os parágrafos 
están mal cohesionados. 

  

 

Resumo das 
ideas 

 

 
10 

O alumno/a recolle as ideas 
máis relevantes para o 
traballo, desbotando as 
superfluas, e non hai 
repeticións innecesarias. 

O  alumno/a  recolle  as ideas 
máis relevantes para o 
traballo, pero incorpora 
información  superflua  que se 
tería que obviar. Non amosa 
capacidade de síntese. 

 

A información expresada no 
informe é pouco axeitada 
pero a redacción é coherente 
coa elección do alumno/a. 

 
As ideas recollidas no 
informe son superfluas e 
inconexas. 

  

 
 

CMCCT 

 

Manexo do 
vocabulario 

científico 

 
 

10 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico variado e axeitado ó 
tema que está tratando. 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico pouco variado pero 
axeitado ó tema que está 
tratando. 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico pouco axeitado ó 
tema que está tratando. 

 
Non emprega vocabulario 
científico. 

  



106 

 

 

 

  

 

Calidade 
científica 

 

 

 
25 

Emprega o formalismo 
científico, facendo hipóteses 
e sacando conclusións, para 
a interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que 
amosa no traballo. 

Emprega o formalismo 
científico pero comete algún 
erro ao elaborar hipóteses, 
sacar conclusións ou 
interpretar os datos, táboas, 
gráficas,… que amosa no 
traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico de forma axeitada e 
comete erros na 
interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que se 
amosan no traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico: non fai hipóteses, 
non interpreta datos e non 
formula conclusións 
coherentes. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 
(sobre 10) 

 

 

* (no caso de que o tema solicitado inclúa algún dos aspectos relacionados con esta competencia) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 
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Rúbrica 4ESO_CCAA_ID (Informe Dixital) 
 

Estándares de Aprendizaxe: 
(1.3.1) (1.11.1) (2.7.1; 2.8.1) (3.2.1; 3.3.1; 3.3.2; 3.4.1) (4.1.1; 4.2.1; 4.3.1; 4.4.1; 4.5.1; 4.5.2) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 

Relevanci 
a do 

aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 

 
CSIEE 

 

 
Puntualidade 

 

 
10 

 
 

Entrega o traballo na data 
establecida ou antes. 

Entrega o traballo con 1 ou 2 
días de retraso e/ou de xeito 
incorrecto (p.e. entrégase a 
través dunha terceira persoa, 
non se entrega directamente 
ó profesor,…) . 

 
 

Entrega o traballo con un 
retraso de entre 3 a 7 días. 

 
 

Entrega o traballo con máis 
dunha semana de retraso. 

  

 
 
 

 
CAA 

 

 
Apariencia 

 

 
5 

O traballo (presentación tipo 
Power Point, vídeo,…) non 
amosa amontoamento de 
información, diapositivas, 
imaxes,… e, en xeral, está 
ben presentado. 

O traballo amosa algún fallo 
puntual nalgunha diapositiva 
ou na edición do vídeo … 
pero non excesivamente 
relevante. 

 
O traballo amosa varios fallos 
que fan que o traballo quede 
deslucido. 

O traballo amosa excesivos 
fallos (diaposivas que non se 
len correctamente, un exceso 
de información, mala edición 
do vídeo,…) 

  

Planificación 
e        

organización 

 
5 

O   traballo   foi  debidamente 
planificado e foi realizado 
incluíndo   tódolos  apartados 
solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente pero inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e inclúe case 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e non inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

  

 
 
 
 
 
 

CSC * 

Traballo en 
equipo * (no 

caso de 
tratarse dun 
traballo en 

grupo) 

 

 
5 

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non axuda nin 
apoia o esforzo dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

 

Ética da 
ciencia * (no 
caso de que 

o tema 
proposto 

leve implícito 
un asunto 

ético) 

 
 
 
 

5 

Amosa unha actitude crítica e 
responsable  polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso   polo 
medioambiente, os perxuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude pouco 
crítica pero con conciencia 
polas implicacións sociais e 
éticas da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude pouco 
responsable  polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso   polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude nada 
crítica e contraria ás 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

  

CCEC * Coñecement 5 Valora a o intercambio de Valora a o intercambio de Amosa indiferenza fronte ao Non valora nin entende o   
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 o da cultura 

común 

 ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben para o melloramento da 
vida dos cidadás. 

ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países pero non 
entende a interculturalidade 
como un ben para a mellora 
da vida dos cidadás. 

intercambio de ideas 

científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países. Non 
entende a interculturalidade 
como un  ben  para  a mellora 
da vida dos cidadás. 

intercambio de ideas 

científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben  para  a  mellora  da  vida 
dos cidadás. 

  

 

 
Relación 
ciencia- 
cultura 

 

 

 
5 

Expresa con imaxinación, de 
xeito creativo e orixinal, ideas 
científicas (recorrendo a 
medios gráficos, orais, 
escritos, musicais,…) e 
relaciónaas con actividades 
culturais e artísticas. 

 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
relaciónaas con actividades 
culturais e/ou artísticas da 
súa contorna. 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
establece unha tímida 
relación con algunha 
actividade cultural e/ou 
artística da súa contorna. 

 
Expresa de xeito inapropiado 
as ideas científicas do 
proxecto e non as relaciona 
con actividades culturais e/ou 
artísticas da súa contorna. 

  

 

 

 

 
CD 

 

 

 

Manexo das 
TIC 

 

 

 

 
20 

O traballo cumpre tódalas 
pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un bo dominio do 
software necesario para 
realizar o traballo (traballo 
con imaxes, gráficos,…). 

O traballo cumpre case 
tódalas pautas solicitadas 
como tamaño e tipo de letra, 
forma e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un bo dominio do 
software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

O traballo incumpre moitas 
das pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un dominio escaso 
do software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

 

 
O traballo incumpre tódalas 
pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 

  

 

 

 

 

 
 

CCL 

 

 
Ortografía, 
cohesión e 
coherencia 

 

 

 
5 

Non ten erros ortográficos e 
as ideas seguen unha orde 
lóxica e coherente, a sintaxe 
é correcta e os parágrafos 
están cohesionados e non 
son unha mera copia de 
anacos de varias fontes 
bibliográficas. 

O informe está ben 
redactado, non está copiado 
doutros compañeiros, pero 
contén algunha falta de 
ortografía, incoherencia ou 
algún erro na sintaxe e na 
puntuación. 

O informe está ben 
redactado, non está copiado 
doutros compañeiros, pero 
contén moitas falta de 
ortografía, incoherencias ou 
erros na sintaxe, puntuación 
e na cohesión do relato. 

O informe está mal redactado 
ou copiado doutros 
compañeiros. Contén faltas 
de ortografía, as ideas 
seguen unha orde ilóxica e 
incoherente, a sintaxe é 
incorrecta e os parágrafos 
están mal cohesionados. 

  

 

Resumo das 
ideas 

 

 
5 

O alumno/a recolle as ideas 
máis relevantes para o 
traballo, desbotando as 
superfluas, e non hai 
repeticións innecesarias. 

O  alumno/a  recolle  as ideas 
máis relevantes para o 
traballo, pero incorpora 
información  superflua  que se 
tería que obviar. Non amosa 
capacidade de síntese. 

 

A información expresada no 
informe é pouco axeitada 
pero a redacción é coherente 
coa elección do alumno/a. 

 
As ideas recollidas no 
informe son superfluas e 
inconexas. 

  

 
 

CMCCT 

 

Manexo do 
vocabulario 

científico 

 
 

10 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico variado e axeitado ó 
tema que está tratando. 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico pouco variado pero 
axeitado ó tema que está 
tratando. 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico pouco axeitado ó 
tema que está tratando. 

 
Non emprega vocabulario 
científico. 
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Calidade 
científica 

 

 

 
20 

Emprega o formalismo 
científico, facendo hipóteses 
e sacando conclusións, para 
a interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que 
amosa no traballo. 

Emprega o formalismo 
científico pero comete algún 
erro ao elaborar hipóteses, 
sacar conclusións ou 
interpretar os datos, táboas, 
gráficas,… que amosa no 
traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico de forma axeitada e 
comete erros na 
interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que se 
amosan no traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico: non fai hipóteses, 
non interpreta datos e non 
formula conclusións 
coherentes. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 
(sobre 10) 

 

 

* (no caso de que o tema solicitado inclúa algún dos aspectos relacionados con esta competencia) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 
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Rúbrica 4ESO_CCAA_PO (Presentación Oral) 
 

Estándares de Aprendizaxe: 
(1.11.1) (2.7.1; 2.8.1) (3.2.1; 3.3.1; 3.3.2; 3.4.1) (4.1.1; 4.2.1; 4.3.1; 4.4.1; 4.5.1; 4.5.2) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 

Relevanci 
a do 

aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 

 
CSIEE 

 
 

Puntualidade 

 
 

5 

Fai a presentación na data 
solicitada, manexando ben os 
tempos solicitados para a 
realización da presentación. 

Fai a presentación na data 
solicitada, pero incumpre os 
tempos solicitados para a 
realización da presentación. 

Fai a presentación fóra da 
data solicitada pero cumpre 
os tempos esixidos para a 
realización da presentación. 

Fai a presentación fóra da 
data solicitada e incumpre 
totalmente os tempos 
esixidos para a realización da 
presentación. 

  

 

Creatividade 

 

5 

A       presentación      resulta 
orixinal, incluíndo aspectos 
que non sendo solicitados 
melloran  a  idea  orixinal que 
se pedía ó alumnado. 

A presentación resulta 
orixinal e cumpre tódolos 
aspectos que se esixiu ao 
alumnado. 

A presentación, non resultado 
especialmente orixinal, 
cumpre os aspectos que se 
esixiu ao alumnado. 

A presentación non e nada 
orixinal e incumpre os 
aspectos que se esixiu ao 
alumnado. 

  

 
 
 

CAA 

Planificación 
e        

organización 

 
5 

O traballo foi debidamente 
planificado e foi realizado 
incluíndo tódolos apartados 
solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente pero inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e inclúe case 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e non inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

  

Aplicación 
de    

coñecement 
os previos 

 

5 

Aplica       coñecementos     e 

destrezas adquiridos con 
anterioridade en diversos 
contextos    (clases   teóricas, 
prácticas previas,…). 

Aplica escasos 
coñecementos e destrezas 
das adquiridas con 
anterioridade. 

Utiliza de xeito pouco 
apropiado algúns dos 
coñecementos e destrezas 
adquiridos con anterioridade. 

Non aplica coñecementos  ou 

destrezas adquiridas con 
anterioridade (clases 
teóricas, prácticas 
previas,…). 

  

 
 
 
 
 
 

CSC * 

Traballo en 
equipo * (no 

caso de 
tratarse dun 
traballo en 

grupo) 

 

 
5 

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non comparte, 
axuda nin apoia o esforzo 
dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

Ética da 
ciencia * (no 
caso de que 

o tema 
proposto 

leve implícito 
un asunto 

ético) 

 
 

 
5 

Amosa unha actitude crítica e 
responsable polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente, os perxuízos 
sobre  as  persoas  de  certos 
avances científico- 

Amosa  unha  actitude  pouco 
crítica pero con conciencia 
polas implicacións sociais e 
éticas da ciencia (como o 
compromiso polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre  as  persoas  de  certos 
avances científico- 

Amosa  unha  actitude  pouco 
responsable polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre  as  persoas  de  certos 
avances científico- 

Amosa   unha   actitude nada 
crítica e contraria ás 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre  as  persoas  de  certos 
avances científico- 
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   técnicos,…). técnicos,…). técnicos,…). técnicos,…).   

 

 

 

 

 

 
CCEC * 

 

 

Coñecement 
o da cultura 

común * 

 

 

 

5 

Valora a o intercambio de 
ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben para o melloramento da 
vida dos cidadás. 

Valora a o intercambio de 
ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países pero non 
entende a interculturalidade 
como un ben para a mellora 
da vida dos cidadás. 

Amosa indiferenza frente ao 
intercambio de ideas 
científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países. Non 
entende a interculturalidade 
como un  ben  para  a mellora 
da vida dos cidadás. 

Non valora nin entende o 
intercambio de ideas 
científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben  para  a  mellora  da  vida 
dos cidadás. 

  

 

Relación 
ciencia- 
cultura * 

 

 

5 

Expresa  con  imaxinación, de 
xeito creativo e orixinal, ideas 
científicas (recorrendo a 
medios gráficos, orais, 
escritos, musicais,…) e 
relaciónaas   con  actividades 
culturais e artísticas. 

 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
traballo e relaciónaas con 
actividades culturais e/ou 
artísticas da súa contorna. 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
traballo e establece unha 
tímida relación con algunha 
actividade cultural e/ou 
artística. 

 

Expresa de xeito inapropiado 
as ideas científicas do 
traballo e non as relaciona 
con actividades culturais e/ou 
artísticas. 

  

 

 

 

CD 

 

 

 

Manexo das 

TIC 

 

 

 

 
15 

As diapositivas están ben 
elaboradas, os tamaños da 
letra e as cores dos textos 
son axeitados permitindo 
unha lectura cómoda, 
amósase dominio do 
programa empregado para as 
diapositivas (inclúense 
transicións, sons, 
hipervínculos,…). 

As diapositivas están ben 
elaboradas, os tamaños da 
letra e as cores dos textos 
son axeitados pero non 
emprega mais ferramentas 
do programa (transicións, 
sons, hipervínculos,…). 
Amosa un dominio do 
programa medio. 

 

As diapositivas resultan 
monótonas e non emprega 
mais ferramentas do 
programa (transicións, sons, 
hipervínculos,…). Amosa un 
dominio do programa medio. 

 

Amósase un dominio case 
inexistente do programa 
empregado para elaborar a 
presentación. O aspecto das 
diapositivas é negativo e a 
información escollida en cada 
unha delas resulta pouco 
axeitada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 

 

 

Dicción 

 

 

 

10 

Fala con voz claramente 
audible, de xeito fluído (sen 
constantes paradas, 
coletillas,…), con boa 
pronuncia e entoación 
axeitada (non emprega  un 
ton monótono, senón que o 
varía ó longo da 
presentación). 

 
Amosa nerviosismo no ton de 
voz, trabuca nalgunhas 
ocasións ou emprega unha 
entoación pouco axeitada 
que reduce a capacidade 
comunicativa do interlocutor. 

 
 

Emprega unha voz, entoación 
e discurso que atrae pouco a 
atención do público pero 
mantén a coherencia na 
exposición dos argumentos. 

 

 
O discurso resulta monótono 
e incoherente debido ao 
escaso poder de 
comunicación do interlocutor. 

  

 

 

 
Capacidade 
comunicativa 

 

 

 
10 

 

Manexa a linguaxe non 
verbal, emprega  unha 
postura axeitada, mantén a 
mirada ó público, xesticula 
para enfatizar certos 
conceptos e capta e mantén 
o interese da audiencia. 

Amosa        unha       actitude 
nerviosa, cunha postura 
tímida e sen mirar 
directamente ao público pero 
é capaz de captar a atención 
da audiencia a través das 
súas habilidades 
comunicativas,     enfatizando 
certos          conceptos         e 

 
Amosa unha actitude 
distraída, interactuando moi 
pouco coa audiencia pero 
comprometida co discurso. É 
incapaz de manter o interese 
da audiencia. 

 

Amosa unha actitude 
nerviosa e distraída, lendo 
directamente a información 
que está a transmitir e sen 
mirar ao público. É incapaz 
de manter o interese da 
audiencia. 
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    cambiando o ton da voz.     

 

 

 

 

 
CMCCT 

 

Manexo do 
vocabulario 

científico 

 
 

10 

Transmite os coñecementos 

empregando un vocabulario 
científico variado e axeitado ó 
tema que está expondo. 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico pouco variado pero 
axeitado ó tema que está 
tratando. 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico pouco axeitado ó 
tema que está tratando. 

 
Non emprega vocabulario 

científico. 

  

 

 

Calidade 
científica 

 

 

 
15 

 

Emprega ó formalismo 
científico, facendo hipóteses 
e sacando conclusións, para 
a interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que 
amosa no traballo. 

Emprega o formalismo 
científico pero comete algún 
erro ao elaborar hipóteses, 
sacar conclusións ou 
interpretar os datos, táboas, 
gráficas,… que amosa no 
traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico de forma axeitada e 
comete erros na 
interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que se 
amosan no traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico: non fai hipóteses, 
non interpreta datos e non 
formula conclusións 
coherentes. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 
(sobre 10) 

 

 

* (no caso de que o tema solicitado inclúa esta competencia ou algún dos aspectos relacionados con ela) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 
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Rúbrica 4ESO_CCAA_PL (Práctica de Laboratorio) 
 

Estándares de Aprendizaxe: 
(1.4.1) (1.5.1) (1.6.1) (2.4.1) (2.9.1) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 

Relevanci 
a do 

aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 
 
 
 

CSIEE 

 
Puntualidade 

 
5 

Organiza os tempos para a 
realización da práctica e 
remátaa no tempo solicitado. 

Organiza os tempos para a 
realización da práctica pero 
non remata no tempo 
solicitado. 

Non organiza os tempos de 
forma axeitada e remata a 
práctica despois do tempo 
indicada. 

Non organiza os tempos de 
forma axeitada e non remata 
a práctica. 

  

 
 
 
 

Autonomía 

 
 
 
 

5 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, traballa na práctica 
de xeito autónomo e 
ordenado, e é quen de 
solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, traballa na práctica 
de xeito autónomo e 
ordenado, pero non é quen 
de solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, pero non traballa 
de xeito autónomo e 
ordenado, e non é quen de 
solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

 
 

Non amosa ningún interese 
na tarefa solicitada e traballa 
de xeito totalmente 
inapropiado. 

  

 
 
 

 
CAA 

Aplicación 
de    

coñecement 
os previos 

 
 

5 

Aplica coñecementos e 
destrezas adquiridos con 
anterioridade en diversos 
contextos (clases teóricas, 
prácticas previas,…). 

Aplica escasos 
coñecementos e destrezas 
das adquiridas con 
anterioridade. 

Utiliza de xeito pouco 
apropiado algúns dos 
coñecementos e destrezas 
adquiridos con anterioridade. 

Non aplica coñecementos nin 
destrezas adquiridas con 
anterioridade (clases 
teóricas, prácticas 
previas,…). 

  

Reflexión 
sobre o 
traballo 

 

5 

Avalía  criticamente  o traballo 
propio e alleo, argumentando, 
aportando opinións persoais 
e      analizando      as     súas 
fortalezas e deficiencias. 

Aporta     opinións     persoais 
pouco críticas co traballo 
realizado pero menciona 
algúns    dos    aspectos  que 
debe mellorar. 

Aporta     opinións     persoais 
pouco críticas co traballo 
realizado e sen analizar os 
aspectos  que  se  teñen  que 
mellorar. 

Non aporta opinións persoais 
que analicen as súas 
fortalezas e deficiencias. 

  

 
 
 

CSC * 

Traballo en 
equipo * ( de 

tratarse 
dunha 

práctica en 
grupo) 

 

 
10 

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non axuda nin 
apoia o esforzo dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

Respecto e 
responsabili 

dade 

 

10 
Respecta as normas de 
seguridade dun laboratorio e 
compórtase  con  seriedade e 

Respecta as normas de 
seguridade dun laboratorio e 
adoita comportarse con 

Respecta as normas de 
seguridade dun laboratorio e 
adoita comportarse con 

Non  respecta  as  normas de 
seguridade dun laboratorio. 
Compórtase de xeito 
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   responsabilidade ante a 
tarefa encomendada  tendo 
en conta que as súas 
decisións poden xerar un 
problema nos demais 
compañeiros/as ó manexar 
substancias e/ou material de 
laboratorio que son 
potencialmente perigosas. 

seriedade pero comete 
algunha imprudencia puntual 
con material de laboratorio 
que non pon en perigo a 
ningún dos compañeiros/as. 

seriedade pero comete 
algunhas imprudencias con 
material de laboratorio que 
pode ser potencialmente 
perigoso e pode poñer en 
perigo a calquera dos 
compañeiros. 

irresponsable ante a tarefa 
encomendada e xoga con 
material perigoso. 

  

 

 

 

 
 

CD * 

 
Manexo de 

software tipo 
Office * 

 

 
10 

O alumno/a manexa o 
software, como Calc ou 
Excel, para crear e analizar 
táboas de datos e gráficas 
relacionadas coa práctica. 

O alumno/a comete algúns 
erros ao manexar o software, 
como Calc ou Excel, para 
crear e analizar táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

O alumno/a comete moitos 
erros ao manexar o software, 
como Calc ou Excel, para 
crear e analizar táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

O alumno/a non manexa o 
software, como Calc ou 
Excel, para crear táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

  

 

 
Manexo de 

applets * 

 

 

10 

 

O alumno/a manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…). 

O     alumno/a     manexa   os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…) e realiza 
case tódalas interpretacións e 
exercicios que se pedían. 

O alumno/a manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…) pero non 
interpreta o seu significado. 

 

O alumno/a non manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…). 

  

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 
Comprensió 
n xeral do 

texto 

 

 
5 

O alumno/a comprende o 
listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e non precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a comprende case 
todo o listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e case non precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a comprende unha 
parte do listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas pero precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a non comprende o 
listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e precisa preguntar 
sobre o significado do que se 
pide facer. 

  

 

 

 
 

Ortografía, 
cohesión e 
coherencia 

 

 

 

 
 

5 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, non conteñen 
faltas de ortografía, e as 
ideas seguen unha orde 
lóxica e coherente, a sintaxe 
é correcta e os parágrafos 
están cohesionados. 

 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, pero conteñen 
algunha falta de ortografía, 
incoherencia ou algún erro na 
sintaxe e na puntuación. 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, pero conteñen 
moitas falta de ortografía, 
incoherencias ou erros na 
sintaxe, puntuación e na 
cohesión do relato. 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están mal 
redactadas ou copiadas 
doutros compañeiros. 
Conteñen faltas de ortografía, 
as ideas seguen unha orde 
ilóxica e incoherente, a 
sintaxe é incorrecta e os 
parágrafos están mal 
cohesionados. 

  

 
CMCCT 

 

Manexo do 
instrumental 

 
10 

Manexa o material e o 
instrumental de laboratorio de 
xeito correcto para manipular 
reactivos  e adquirir  datos do 

Manexa o material e o 
instrumental de laboratorio de 
xeito correcto pero non segue 
tódolos pasos indicados. 

Manexa o material e o 
instrumental de laboratorio de 
xeito incorrecto. 

Non manexa o material de 
laboratorio e recurre a 
compañeiros       para       que 
realicen      toda      a     parte 
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   instrumental empregado.   instrumental.   

 

 

Adquisición 
e xestión de 

datos 

 

 

 

10 

Rexistra datos, exprésaos 
correctamente, axústaos ás 
ecuacións pertinentes, fai as 
representacións gráficas dos 
mesmos (se é necesario) e 
anota observacións 
relacionadas coas condicións 
do experimento . 

Comete      algún      erro   ao 
rexistrar datos, expresalos ou 
axustalos ás ecuacións 
pertinentes. Fai as 
representacións gráficas 
cando é necesario e anota 
observacións relacionadas 
coas          condicións         do 
experimento. 

Comete   erros    ao  rexistrar 
datos, expresalos ou 
axustalos ás ecuacións 
pertinentes. Non fai as 
representacións gráficas 
solicitadas e non anota as 
observacións relacionadas 
coas          condicións         do 
experimento. 

 
Non rexistra nin expresa os 
datos obtidos na práctica e 
non anota ningunha 
observación relacionada coas 
condicións do experimento . 

  

 

 

 

Calidade 
científica 

 

 

 

 
10 

Aplica o método científico, 
facendo hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica, e interpreta os 
resultados sacando 
conclusións e sendo quen de 
predicir o que ocorrería en 
situacións semellantes ás da 
práctica. 

Aplica o método científico, 
facendo hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica, interpreta os 
resultados sacando 
conclusións pero non é quen 
de predicir o que ocorrería en 
situacións semellantes ás da 
práctica. 

 

Interpreta os resultados de 
forma axeitada pero non 
aplica o método científico 
(non fai hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica) e non predí o que 
ocorrería en  situacións 
semellantes ás da práctica. 

 

Non aplica o método 
científico (non fai hipóteses 
sobre os posibles resultados 
da práctica), e non saca 
ningunha conclusión dos 
resultados obtidos durante a 
práctica. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 

(sobre 10) 

 

 

* (no caso de que o tema solicitado inclúa esta competencia ou algún dos aspectos relacionados con ela) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 
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Rúbrica 4ESO_CCAA_PM (Proxecto Maqueta) 
 

Estándares de Aprendizaxe: 
(4.1.1; 4.2.1; 4.3.1; 4.4.1; 4.5.1; 4.5.2) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 

Relevanci 
a do 

aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 
 

 
CSIEE 

 

 
Puntualidade 

  
 

Entrega o traballo na data 
establecida ou antes. 

Entrega o traballo con 1 ou 2 
días de retraso e/ou de xeito 
incorrecto (p.e. entrégase a 
través dunha terceira persoa, 
non se entrega directamente 
ó profesor,…) . 

 
 

Entrega o traballo con un 
retraso de entre 3 a 7 días. 

 
 

Entrega o traballo con máis 
dunha semana de retraso. 

  

 

 
Grao de 

dificultade 

 O  proxecto  ten  un  grao  de 
dificultade acorde ó nivel no 
que se atopa o alumnado ou, 
pola contra, trátase dun 
proxecto de baixo nivel que 
podería        presentar        un 
alumno/a dun curso inferior. 

 
O proxecto é do nivel 
axeitado pero trátase dun 
proxecto que require pouco 
esforzo de realización. 

 
O proxecto elixido é do nivel 
axeitado pero require moi 
pouco esforzo e adicación 
para a súa realización. 

 
Trátase dun proxecto de 
baixo nivel que podería 
presentar un alumno/a dun 
curso inferior. 

  

 
 
 

CAA 

 
Apariencia 

  

O traballo está ben 

presentado para ser exposto. 

O traballo está ben 
presentado, pero non cumpre 
tódolos criterios de 
presentación esixidos. 

A presentación do traballo é 
dubidosa e non cumpre 
tódolos criterios esixidos. 

 

O traballo non está ben 

presentado. 

  

 

Planificación 
e        

organización 

 O  proxecto  foi  debidamente 
planificado e non faltan 
partes nin aspectos 
relevantes do mesmo que 
afecten ó seu funcionamento. 

O  proxecto  non se planificou 
correctamente pero  non 
faltan partes nin aspectos 
relevantes do mesmo que 
afecten ó seu funcionamento. 

O proxecto non se planificou 
correctamente e faltan partes 
ou aspectos relevantes do 
mesmo que non afectan ó 
seu funcionamento. 

O traballo non se planificou 
correctamente e faltan partes 
ou aspectos relevantes que 
afectan ó seu funcionamento. 

  

 
 
 
 

CSC * 

Traballo en 
equipo * (no 

caso de 
tratarse dun 
traballo en 

grupo 

 Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non axuda nin 
apoia o esforzo dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

Ética da 
ciencia * (no 
caso de que 

o tema 
proposto 

 Amosa unha actitude crítica e 
responsable polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso  polo 

Amosa  unha  actitude  pouco 
crítica pero con conciencia 
polas implicacións sociais e 
éticas da ciencia (como o 
compromiso polo 

Amosa  unha  actitude  pouco 
responsable polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso  polo 

Amosa   unha   actitude nada 
crítica e contraria ás 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso polo 

  



117 

 

 

 

 leve implícito 
un asunto 

ético) 

 medioambiente, os perxuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

medioambiente, os perxuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

medioambiente, os perxuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

medioambiente, os perxuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

  

CCEC * 
(no caso 
de que 
o tema 

solicitad 
o inclúa 
algún 
dos 

aspecto 
s     

relacion 
ados 

con esta 
compete 

ncia) 

 

 

 

 

 

 
Relación 
ciencia- 
cultura 

  

 

 

 
 

Expresa con imaxinación, de 
xeito creativo e orixinal, as 
ideas científicas do proxecto- 
maqueta e relaciónaas con 
actividades culturais e/ou 
artísticas da súa contorna. 

 

 

 

 
 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
relaciónaas con actividades 
culturais e/ou artísticas da 
súa contorna. 

 

 

 

 
Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
establece unha tímida 
relación con algunha 
actividade cultural e/ou 
artística da súa contorna. 

 

 

 

 

 
Expresa de xeito inapropiado 
as ideas científicas do 
proxecto e non as relaciona 
con actividades culturais e/ou 
artísticas da súa contorna. 

  

CD * (no 
caso de 
pedir un 
proxecto 

que 
involucr 

e    
tecnolox 
ías tipo 
Arduino) 

 

 

 

Calidade do 
software 

  

 

 
O programa está ben 
elaborado e funciona en 
tódolos casos. 

 

 

 
O programa está ben 
elaborado pero non funciona 
en tódolos casos. 

 

 

 

A elaboración do programa 
foi boa pero non funciona. 

 

 

 

O programa está mal 
elaborado. 

  

 

 

 

 
CMCCT 

 

 

Calidade 
científica 

 O proxecto describe de xeito 
correcto un aspecto da 
ciencia (demostra un principio 
científico como o principio de 
inercia,…) e permite que 
calquera persoa poida 
experimentar coa maqueta 
para comprobalo. 

O proxecto describe de xeito 
correcto un aspecto da 
ciencia (demostra un principio 
científico como o principio de 
inercia,…) pero non permite 
que calquera persoa poida 
experimentar coa maqueta 
para comprobalo. 

 
O proxecto describe de xeito 
pouco apropiado un aspecto 
da ciencia e non permite que 
calquera persoa experimente 
coa maqueta. 

 

 

O proxecto non describe 
ningún aspecto da ciencia. 

  

Calidade 

técnica 

 O proxecto está ben montado 
e funciona sempre e segundo 
o previsto. 

O proxecto está ben montado 
e funcionou polo menos unha 
vez segundo o previsto. 

O proxecto está ben montado 
pero non funciona segundo o 
previsto. 

O proxecto non está ben 

montado. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 
(sobre 10) 
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* (no caso de que o tema solicitado inclúa esta competencia ou algún dos aspectos relacionados con ela) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 
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18.4. Física 2º BAC 
 

Rúbrica 2BAC_F_IE (Informe Escrito) 
 

Estándares de Aprendizaxe: 
(6.14.1; 6.14.2; 6.15.1; 6.12.1) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 
Relevanci 

a do 
aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 

 
CSIEE 

 

 
Puntualidade 

 

 
10 

 
 

Entrega o traballo na data 
establecida ou antes. 

Entrega o traballo con 1 ou 2 
días de retraso e/ou de xeito 
incorrecto (p.e. entrégase a 
través dunha terceira persoa, 
non se entrega directamente 
ó profesor,…) . 

 
 

Entrega o traballo con un 
retraso de entre 3 a 7 días. 

 
 

Entrega o traballo con máis 
dunha semana de retraso. 

  

 
 

 
CAA 

 
Apariencia 

 
5 

O traballo está limpo coas 
follas grampadas ou unidas, 
e, en xeral, ben presentado. 

O traballo está ben 
presentado, pero non cumpre 
tódolos criterios de 
presentación esixidos. 

A presentación do traballo é 
dubidosa e non cumpre 
tódolos criterios esixidos. 

 

O traballo non está ben 
presentado. 

  

Planificación 
e        

organización 

 
5 

O   traballo   foi  debidamente 
planificado e foi realizado 
incluíndo   tódolos  apartados 
solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente pero inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e inclúe case 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e non inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

  

 
 
 
 
 
 

CSC * 

Traballo en 
equipo * (no 

caso de 
tratarse dun 
traballo en 

grupo) 

 

 
5 

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non axuda nin 
apoia o esforzo dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

 

Ética da 
ciencia * (no 
caso de que 

o tema 
proposto 

leve implícito 
un asunto 

ético) 

 
 
 
 

5 

Amosa unha actitude crítica e 
responsable  polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso   polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude pouco 
crítica pero con conciencia 
polas implicacións sociais e 
éticas da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude pouco 
responsable  polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso   polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude nada 
crítica e contraria ás 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

  

CCEC * Coñecement 5 Valora a o intercambio de Valora a o intercambio de Amosa indiferenza fronte ao Non valora nin entende o   
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 o da cultura 

común 

 ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben para o melloramento da 
vida dos cidadás. 

ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países pero non 
entende a interculturalidade 
como un ben para a mellora 
da vida dos cidadás. 

intercambio de ideas 

científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países. Non 
entende a interculturalidade 
como un  ben  para  a mellora 
da vida dos cidadás. 

intercambio de ideas 

científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben  para  a  mellora  da  vida 
dos cidadás. 

  

 

 
Relación 
ciencia- 
cultura 

 

 

 
5 

Expresa con imaxinación, de 
xeito creativo e orixinal, ideas 
científicas (recorrendo a 
medios gráficos, orais, 
escritos, musicais,…) e 
relaciónaas con actividades 
culturais e artísticas. 

 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
relaciónaas con actividades 
culturais e/ou artísticas da 
súa contorna. 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
establece unha tímida 
relación con algunha 
actividade cultural e/ou 
artística da súa contorna. 

 
Expresa de xeito inapropiado 
as ideas científicas do 
proxecto e non as relaciona 
con actividades culturais e/ou 
artísticas da súa contorna. 

  

 

 

 

 
CD 

 

 

 

Manexo das 
TIC 

 

 

 

 
15 

O traballo cumpre tódalas 
pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un bo dominio do 
software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

O traballo cumpre case 
tódalas pautas solicitadas 
como tamaño e tipo de letra, 
forma e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un bo dominio do 
software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

O traballo incumpre moitas 
das pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un dominio escaso 
do software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

 

 
O traballo incumpre tódalas 
pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 

  

 

 

 

 

 
 

CCL 

 

 
Ortografía, 
cohesión e 
coherencia 

 

 

 
5 

Non ten erros ortográficos e 
as ideas seguen unha orde 
lóxica e coherente, a sintaxe 
é correcta e os parágrafos 
están cohesionados e non 
son unha mera copia de 
anacos de varias fontes 
bibliográficas. 

O informe está ben 
redactado, non está copiado 
doutros compañeiros, pero 
contén algunha falta de 
ortografía, incoherencia ou 
algún erro na sintaxe e na 
puntuación. 

O informe está ben 
redactado, non está copiado 
doutros compañeiros, pero 
contén moitas falta de 
ortografía, incoherencias ou 
erros na sintaxe, puntuación 
e na cohesión do relato. 

O informe está mal redactado 
ou copiado doutros 
compañeiros. Contén faltas 
de ortografía, as ideas 
seguen unha orde ilóxica e 
incoherente, a sintaxe é 
incorrecta e os parágrafos 
están mal cohesionados. 

  

 

Resumo das 
ideas 

 

 
10 

O alumno/a recolle as ideas 
máis relevantes para o 
traballo, desbotando as 
superfluas, e non hai 
repeticións innecesarias. 

O  alumno/a  recolle  as ideas 
máis relevantes para o 
traballo, pero incorpora 
información  superflua  que se 
tería que obviar. Non amosa 
capacidade de síntese. 

 

A información expresada no 
informe é pouco axeitada 
pero a redacción é coherente 
coa elección do alumno/a. 

 
As ideas recollidas no 
informe son superfluas e 
inconexas. 

  

 
 

CMCCT 

 

Manexo do 
vocabulario 

científico 

 
 

10 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico variado e axeitado ó 
tema que está tratando. 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico pouco variado pero 
axeitado ó tema que está 
tratando. 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico pouco axeitado ó 
tema que está tratando. 

 
Non emprega vocabulario 
científico. 
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Calidade 
científica 

 

 

 
25 

Emprega o formalismo 
científico, facendo hipóteses 
e sacando conclusións, para 
a interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que 
amosa no traballo. 

Emprega o formalismo 
científico pero comete algún 
erro ao elaborar hipóteses, 
sacar conclusións ou 
interpretar os datos, táboas, 
gráficas,… que amosa no 
traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico de forma axeitada e 
comete erros na 
interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que se 
amosan no traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico: non fai hipóteses, 
non interpreta datos e non 
formula conclusións 
coherentes. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 
(sobre 10) 

 

 

* (no caso de que o tema solicitado inclúa algún dos aspectos relacionados con esta competencia) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 
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Rúbrica 2BAC_F_ID (Informe Dixital) 
 

Estándares de Aprendizaxe: 
(2.6.1) (3.10.2) (6.16.1; 6.21.1) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 

Relevanci 
a do 

aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 

 
CSIEE 

 

 
Puntualidade 

 

 
10 

 
 

Entrega o traballo na data 
establecida ou antes. 

Entrega o traballo con 1 ou 2 
días de retraso e/ou de xeito 
incorrecto (p.e. entrégase a 
través dunha terceira persoa, 
non se entrega directamente 
ó profesor,…) . 

 
 

Entrega o traballo con un 
retraso de entre 3 a 7 días. 

 
 

Entrega o traballo con máis 
dunha semana de retraso. 

  

 
 
 

 
CAA 

 

 
Apariencia 

 

 
5 

O traballo (presentación tipo 
Power Point, vídeo,…) non 
amosa amontoamento de 
información, diapositivas, 
imaxes,… e, en xeral, está 
ben presentado. 

O traballo amosa algún fallo 
puntual nalgunha diapositiva 
ou na edición do vídeo … 
pero non excesivamente 
relevante. 

 
O traballo amosa varios fallos 
que fan que o traballo quede 
deslucido. 

O traballo amosa excesivos 
fallos (diaposivas que non se 
len correctamente, un exceso 
de información, mala edición 
do vídeo,…) 

  

Planificación 
e        

organización 

 
5 

O   traballo   foi  debidamente 
planificado e foi realizado 
incluíndo   tódolos  apartados 
solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente pero inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e inclúe case 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e non inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

  

 
 
 
 
 
 

CSC * 

Traballo en 
equipo * (no 

caso de 
tratarse dun 
traballo en 

grupo) 

 

 
5 

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non axuda nin 
apoia o esforzo dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

 

Ética da 
ciencia * (no 
caso de que 

o tema 
proposto 

leve implícito 
un asunto 

ético) 

 
 
 
 

5 

Amosa unha actitude crítica e 
responsable  polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso   polo 
medioambiente, os perxuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude pouco 
crítica pero con conciencia 
polas implicacións sociais e 
éticas da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude pouco 
responsable  polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso   polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude nada 
crítica e contraria ás 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

  

CCEC * Coñecement 5 Valora a o intercambio de Valora a o intercambio de Amosa indiferenza fronte ao Non valora nin entende o   
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 o da cultura 

común 

 ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben para o melloramento da 
vida dos cidadás. 

ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países pero non 
entende a interculturalidade 
como un ben para a mellora 
da vida dos cidadás. 

intercambio de ideas 

científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países. Non 
entende a interculturalidade 
como un  ben  para  a mellora 
da vida dos cidadás. 

intercambio de ideas 

científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben  para  a  mellora  da  vida 
dos cidadás. 

  

 

 
Relación 
ciencia- 
cultura 

 

 

 
5 

Expresa con imaxinación, de 
xeito creativo e orixinal, ideas 
científicas (recorrendo a 
medios gráficos, orais, 
escritos, musicais,…) e 
relaciónaas con actividades 
culturais e artísticas. 

 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
relaciónaas con actividades 
culturais e/ou artísticas da 
súa contorna. 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
establece unha tímida 
relación con algunha 
actividade cultural e/ou 
artística da súa contorna. 

 
Expresa de xeito inapropiado 
as ideas científicas do 
proxecto e non as relaciona 
con actividades culturais e/ou 
artísticas da súa contorna. 

  

 

 

 

 
CD 

 

 

 

Manexo das 
TIC 

 

 

 

 
20 

O traballo cumpre tódalas 
pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un bo dominio do 
software necesario para 
realizar o traballo (traballo 
con imaxes, gráficos,…). 

O traballo cumpre case 
tódalas pautas solicitadas 
como tamaño e tipo de letra, 
forma e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un bo dominio do 
software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

O traballo incumpre moitas 
das pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un dominio escaso 
do software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

 

 
O traballo incumpre tódalas 
pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 

  

 

 

 

 

 
 

CCL 

 

 
Ortografía, 
cohesión e 
coherencia 

 

 

 
5 

Non ten erros ortográficos e 
as ideas seguen unha orde 
lóxica e coherente, a sintaxe 
é correcta e os parágrafos 
están cohesionados e non 
son unha mera copia de 
anacos de varias fontes 
bibliográficas. 

O informe está ben 
redactado, non está copiado 
doutros compañeiros, pero 
contén algunha falta de 
ortografía, incoherencia ou 
algún erro na sintaxe e na 
puntuación. 

O informe está ben 
redactado, non está copiado 
doutros compañeiros, pero 
contén moitas falta de 
ortografía, incoherencias ou 
erros na sintaxe, puntuación 
e na cohesión do relato. 

O informe está mal redactado 
ou copiado doutros 
compañeiros. Contén faltas 
de ortografía, as ideas 
seguen unha orde ilóxica e 
incoherente, a sintaxe é 
incorrecta e os parágrafos 
están mal cohesionados. 

  

 

Resumo das 
ideas 

 

 
5 

O alumno/a recolle as ideas 
máis relevantes para o 
traballo, desbotando as 
superfluas, e non hai 
repeticións innecesarias. 

O  alumno/a  recolle  as ideas 
máis relevantes para o 
traballo, pero incorpora 
información  superflua  que se 
tería que obviar. Non amosa 
capacidade de síntese. 

 

A información expresada no 
informe é pouco axeitada 
pero a redacción é coherente 
coa elección do alumno/a. 

 
As ideas recollidas no 
informe son superfluas e 
inconexas. 

  

 
 

CMCCT 

 

Manexo do 
vocabulario 

científico 

 
 

10 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico variado e axeitado ó 
tema que está tratando. 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico pouco variado pero 
axeitado ó tema que está 
tratando. 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico pouco axeitado ó 
tema que está tratando. 

 
Non emprega vocabulario 
científico. 
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Calidade 
científica 

 

 

 
20 

Emprega o formalismo 
científico, facendo hipóteses 
e sacando conclusións, para 
a interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que 
amosa no traballo. 

Emprega o formalismo 
científico pero comete algún 
erro ao elaborar hipóteses, 
sacar conclusións ou 
interpretar os datos, táboas, 
gráficas,… que amosa no 
traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico de forma axeitada e 
comete erros na 
interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que se 
amosan no traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico: non fai hipóteses, 
non interpreta datos e non 
formula conclusións 
coherentes. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 
(sobre 10) 

 

 

* (no caso de que o tema solicitado inclúa algún dos aspectos relacionados con esta competencia) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 
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Rúbrica 2BAC_F_PL (Práctica de Laboratorio) 
 

Estándares de Aprendizaxe: 
(3.17.2) (4.8.1) (4.15.1) (4.17.1) (5.2.1) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 

Relevanci 
a do 

aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 
 
 
 

CSIEE 

 
Puntualidade 

 
5 

Organiza os tempos para a 
realización da práctica e 
remátaa no tempo solicitado. 

Organiza os tempos para a 
realización da práctica pero 
non remata no tempo 
solicitado. 

Non organiza os tempos de 
forma axeitada e remata a 
práctica despois do tempo 
indicada. 

Non organiza os tempos de 
forma axeitada e non remata 
a práctica. 

  

 
 
 
 

Autonomía 

 
 
 
 

5 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, traballa na práctica 
de xeito autónomo e 
ordenado, e é quen de 
solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, traballa na práctica 
de xeito autónomo e 
ordenado, pero non é quen 
de solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, pero non traballa 
de xeito autónomo e 
ordenado, e non é quen de 
solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

 
 

Non amosa ningún interese 
na tarefa solicitada e traballa 
de xeito totalmente 
inapropiado. 

  

 
 
 

 
CAA 

Aplicación 
de    

coñecement 
os previos 

 
 

5 

Aplica coñecementos e 
destrezas adquiridos con 
anterioridade en diversos 
contextos (clases teóricas, 
prácticas previas,…). 

Aplica escasos 
coñecementos e destrezas 
das adquiridas con 
anterioridade. 

Utiliza de xeito pouco 
apropiado algúns dos 
coñecementos e destrezas 
adquiridos con anterioridade. 

Non aplica coñecementos nin 
destrezas adquiridas con 
anterioridade (clases 
teóricas, prácticas 
previas,…). 

  

Reflexión 
sobre o 
traballo 

 

5 

Avalía  criticamente  o traballo 
propio e alleo, argumentando, 
aportando opinións persoais 
e      analizando      as     súas 
fortalezas e deficiencias. 

Aporta     opinións     persoais 
pouco críticas co traballo 
realizado pero menciona 
algúns    dos    aspectos  que 
debe mellorar. 

Aporta     opinións     persoais 
pouco críticas co traballo 
realizado e sen analizar os 
aspectos  que  se  teñen  que 
mellorar. 

Non aporta opinións persoais 
que analicen as súas 
fortalezas e deficiencias. 

  

 
 
 

CSC * 

Traballo en 
equipo * ( de 

tratarse 
dunha 

práctica en 
grupo) 

 

 
10 

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non axuda nin 
apoia o esforzo dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

Respecto e 
responsabili 

dade 

 

10 
Respecta as normas de 
seguridade dun laboratorio e 
compórtase  con  seriedade e 

Respecta as normas de 
seguridade dun laboratorio e 
adoita comportarse con 

Respecta as normas de 
seguridade dun laboratorio e 
adoita comportarse con 

Non  respecta  as  normas de 
seguridade dun laboratorio. 
Compórtase de xeito 
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   responsabilidade ante a 
tarefa encomendada  tendo 
en conta que as súas 
decisións poden xerar un 
problema nos demais 
compañeiros/as ó manexar 
substancias e/ou material de 
laboratorio que son 
potencialmente perigosas. 

seriedade pero comete 
algunha imprudencia puntual 
con material de laboratorio 
que non pon en perigo a 
ningún dos compañeiros/as. 

seriedade pero comete 
algunhas imprudencias con 
material de laboratorio que 
pode ser potencialmente 
perigoso e pode poñer en 
perigo a calquera dos 
compañeiros. 

irresponsable ante a tarefa 
encomendada e xoga con 
material perigoso. 

  

 

 

 

 
 

CD * 

 
Manexo de 

software tipo 
Office * 

 

 
10 

O alumno/a manexa o 
software, como Calc ou 
Excel, para crear e analizar 
táboas de datos e gráficas 
relacionadas coa práctica. 

O alumno/a comete algúns 
erros ao manexar o software, 
como Calc ou Excel, para 
crear e analizar táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

O alumno/a comete moitos 
erros ao manexar o software, 
como Calc ou Excel, para 
crear e analizar táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

O alumno/a non manexa o 
software, como Calc ou 
Excel, para crear táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

  

 

 
Manexo de 

applets * 

 

 

10 

 

O alumno/a manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…). 

O     alumno/a     manexa   os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…) e realiza 
case tódalas interpretacións e 
exercicios que se pedían. 

O alumno/a manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…) pero non 
interpreta o seu significado. 

 

O alumno/a non manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…). 

  

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 
Comprensió 
n xeral do 

texto 

 

 
5 

O alumno/a comprende o 
listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e non precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a comprende case 
todo o listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e case non precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a comprende unha 
parte do listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas pero precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a non comprende o 
listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e precisa preguntar 
sobre o significado do que se 
pide facer. 

  

 

 

 
 

Ortografía, 
cohesión e 
coherencia 

 

 

 

 
 

5 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, non conteñen 
faltas de ortografía, e as 
ideas seguen unha orde 
lóxica e coherente, a sintaxe 
é correcta e os parágrafos 
están cohesionados. 

 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, pero conteñen 
algunha falta de ortografía, 
incoherencia ou algún erro na 
sintaxe e na puntuación. 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, pero conteñen 
moitas falta de ortografía, 
incoherencias ou erros na 
sintaxe, puntuación e na 
cohesión do relato. 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están mal 
redactadas ou copiadas 
doutros compañeiros. 
Conteñen faltas de ortografía, 
as ideas seguen unha orde 
ilóxica e incoherente, a 
sintaxe é incorrecta e os 
parágrafos están mal 
cohesionados. 

  

 
CMCCT 

 

Manexo do 
instrumental 

 
10 

Manexa o material e o 
instrumental de laboratorio de 
xeito correcto para manipular 
reactivos  e adquirir  datos do 

Manexa o material e o 
instrumental de laboratorio de 
xeito correcto pero non segue 
tódolos pasos indicados. 

Manexa o material e o 
instrumental de laboratorio de 
xeito incorrecto. 

Non manexa o material de 
laboratorio e recurre a 
compañeiros       para       que 
realicen      toda      a     parte 
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   instrumental empregado.   instrumental.   

 

 

Adquisición 
e xestión de 

datos 

 

 

 

10 

Rexistra datos, exprésaos 
correctamente, axústaos ás 
ecuacións pertinentes, fai as 
representacións gráficas dos 
mesmos (se é necesario) e 
anota observacións 
relacionadas coas condicións 
do experimento . 

Comete      algún      erro   ao 
rexistrar datos, expresalos ou 
axustalos ás ecuacións 
pertinentes. Fai as 
representacións gráficas 
cando é necesario e anota 
observacións relacionadas 
coas          condicións         do 
experimento. 

Comete   erros    ao  rexistrar 
datos, expresalos ou 
axustalos ás ecuacións 
pertinentes. Non fai as 
representacións gráficas 
solicitadas e non anota as 
observacións relacionadas 
coas          condicións         do 
experimento. 

 
Non rexistra nin expresa os 
datos obtidos na práctica e 
non anota ningunha 
observación relacionada coas 
condicións do experimento . 

  

 

 

 

Calidade 
científica 

 

 

 

 
10 

Aplica o método científico, 
facendo hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica, e interpreta os 
resultados sacando 
conclusións e sendo quen de 
predicir o que ocorrería en 
situacións semellantes ás da 
práctica. 

Aplica o método científico, 
facendo hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica, interpreta os 
resultados sacando 
conclusións pero non é quen 
de predicir o que ocorrería en 
situacións semellantes ás da 
práctica. 

 

Interpreta os resultados de 
forma axeitada pero non 
aplica o método científico 
(non fai hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica) e non predí o que 
ocorrería en  situacións 
semellantes ás da práctica. 

 

Non aplica o método 
científico (non fai hipóteses 
sobre os posibles resultados 
da práctica), e non saca 
ningunha conclusión dos 
resultados obtidos durante a 
práctica. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 

(sobre 10) 

 

 

* (no caso de que o tema solicitado inclúa esta competencia ou algún dos aspectos relacionados con ela) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 
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Rúbrica 2BAC_F_PV (Práctica Virtual) 
 

Estándares de Aprendizaxe: 
(2.6.1) (3.10.2) (3.17.2) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 

Relevanci 
a do 

aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 
 

 
CSIEE 

 

Puntualidade 
 

5 
Organiza os tempos para a 
realización da    práctica   e 
remátaa no tempo solicitado. 

Organiza os tempos pero 
quedan algúns aspectos da 

práctica por rematar. 

Organiza os tempos mal e a 
práctica realízase a medias. 

Non organiza os tempos e 
quedan moitos aspectos da 

práctica sen facer. 

  

 
 
 
 

Autonomía 

 
 
 
 

5 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, traballa na práctica 
de xeito autónomo e 
ordenado, e é quen de 
solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, traballa na práctica 
de xeito autónomo e 
ordenado, pero non é quen 
de solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, pero non traballa 
de xeito autónomo e 
ordenado, e non é quen de 
solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

 
 

Non amosa ningún interese 
na tarefa solicitada e traballa 
de xeito totalmente 
inapropiado. 

  

 
 
 

 
CAA 

Aplicación 
de    

coñecement 
os previos 

 
 

5 

Aplica coñecementos e 
destrezas adquiridos con 
anterioridade en diversos 
contextos (clases teóricas, 
prácticas previas,…). 

Aplica escasos 
coñecementos e destrezas 
das adquiridas con 
anterioridade. 

Utiliza de xeito pouco 
apropiado algúns dos 
coñecementos e destrezas 
adquiridos con anterioridade. 

Non aplica coñecementos nin 
destrezas adquiridas con 
anterioridade (clases 
teóricas, prácticas 
previas,…). 

  

Reflexión 
sobre o 
traballo 

 

5 

Avalía criticamente o traballo 
propio e alleo, argumentando, 
aportando opinións persoais 
e analizando as súas 
fortalezas e deficiencias. 

Aporta opinións persoais 
pouco críticas co traballo 
realizado pero menciona 
algúns dos aspectos que 
debe mellorar. 

Aporta opinións persoais 
pouco críticas co traballo 
realizado e sen analizar os 
aspectos que se teñen que 
mellorar. 

Non aporta opinións persoais 
que analicen as súas 
fortalezas e deficiencias. 

  

 
 
 

 
CSC 

Traballo en 
equipo * ( de 

tratarse 
dunha 

práctica en 
grupo) 

 

 
10 

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non axuda nin 
apoia o esforzo dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

Respecto e 
responsabili 

dade 

 
10 

Respecta    as    normas    de 
traballo da aula de 
informática e compórtase con 
seriedade  e responsabilidade 

Respecta    as    normas    de 
traballo da aula de 
informática pero ás veces 
amósase despistado ou visita 

Respecta    esporadicamente 
as normas de traballo 
amosando varios despistes e 
require        chamadas        de 

 

Require chamadas de 
atención constantemente. 
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   ante a tarefa encomendada 
tendo non entrando en 
páxinas de internet non 
relacionadas co traballo que 
está a facer. 

algunha páxina de internet 
non relacionada directamente 
co traballo. 

atención.    

 

 

 

 
 

CD 

 
Manexo de 

software tipo 
Office * 

 

 
10 

O alumno/a manexa o 
software, como Calc ou 
Excel, para crear e analizar 
táboas de datos e gráficas 
relacionadas coa práctica. 

O alumno/a comete algúns 
erros ao manexar o software, 
como Calc ou Excel, para 
crear e analizar táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

O alumno/a comete moitos 
erros ao manexar o software, 
como Calc ou Excel, para 
crear e analizar táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

O alumno/a non manexa o 
software, como Calc ou 
Excel, para crear táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

  

 

 
Manexo de 

applets 

 

 

20 

 

O alumno/a manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…). 

O     alumno/a     manexa   os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de   moléculas,…)   e   realiza 

case tódalas interpretacións e 
exercicios que se pedían. 

O alumno/a manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…) pero non 
interpreta o seu significado. 

 

O alumno/a non manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…). 

  

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 
Comprensió 
n xeral do 

texto 

 

 
5 

O alumno/a comprende o 
listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e non precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a comprende case 
todo o listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e case non precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a comprende unha 
parte do listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas pero precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a non comprende o 
listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e precisa preguntar 
sobre o significado do que se 
pide facer. 

  

 

 

 
 

Ortografía, 
cohesión e 
coherencia 

 

 

 

 
 

5 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, non conteñen 
faltas de ortografía, e as 
ideas seguen unha orde 
lóxica e coherente, a sintaxe 
é correcta e os parágrafos 
están cohesionados. 

 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, pero conteñen 
algunha falta de ortografía, 
incoherencia ou algún erro na 
sintaxe e na puntuación. 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, pero conteñen 
moitas falta de ortografía, 
incoherencias ou erros na 
sintaxe, puntuación e na 
cohesión do relato. 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están mal 
redactadas ou copiadas 
doutros compañeiros. 
Conteñen faltas de ortografía, 
as ideas seguen unha orde 
ilóxica e incoherente, a 
sintaxe é incorrecta e os 
parágrafos están mal 
cohesionados. 

  

 

 

 

CMCCT 

 

 

Adquisición 
e xestión de 

datos 

 

 

 

10 

Rexistra datos, exprésaos 
correctamente, axústaos ás 
ecuacións pertinentes, fai as 
representacións gráficas dos 
mesmos (se é necesario) e 
anota observacións 
relacionadas coas condicións 
do experimento . 

Comete algún erro ao 
rexistrar datos, expresalos ou 
axustalos ás ecuacións 
pertinentes. Fai as 
representacións gráficas 
cando é necesario e anota 
observacións relacionadas 
coas condicións do 
experimento. 

Comete erros ao rexistrar 
datos, expresalos ou 
axustalos ás ecuacións 
pertinentes. Non fai as 
representacións gráficas 
solicitadas e non anota as 
observacións relacionadas 
coas condicións do 
experimento. 

 
Non rexistra nin expresa os 
datos obtidos na práctica e 
non anota ningunha 
observación relacionada coas 
condicións do experimento . 
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Calidade 
científica 

 

 

 

 
10 

Aplica o método científico, 
facendo hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica, e interpreta os 
resultados sacando 
conclusións e sendo quen de 
predicir o que ocorrería en 
situacións semellantes ás da 
práctica. 

Aplica o método científico, 
facendo hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica, interpreta os 
resultados sacando 
conclusións pero non é quen 
de predicir o que ocorrería en 
situacións semellantes ás da 
práctica. 

 

Interpreta os resultados de 
forma axeitada pero non 
aplica o método científico 
(non fai hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica) e non predí o que 
ocorrería en  situacións 
semellantes ás da práctica. 

 

Non aplica o método 
científico (non fai hipóteses 
sobre os posibles resultados 
da práctica), e non saca 
ningunha conclusión dos 
resultados obtidos durante a 
práctica. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 
(sobre 10) 

 

 

* (no caso de que o tema solicitado inclúa esta competencia ou algún dos aspectos relacionados con ela) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 



131 

 

 

18.5. Química 2º BAC 
 

Rúbrica 2BAC_Q_IE (Informe Escrito) 
 

Estándares de Aprendizaxe: 
(2.13.2) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 
Relevanci 

a do 
aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 

 
CSIEE 

 

 
Puntualidade 

 

 
10 

 
 

Entrega o traballo na data 
establecida ou antes. 

Entrega o traballo con 1 ou 2 
días de retraso e/ou de xeito 
incorrecto (p.e. entrégase a 
través dunha terceira persoa, 
non se entrega directamente 
ó profesor,…) . 

 
 

Entrega o traballo con un 
retraso de entre 3 a 7 días. 

 
 

Entrega o traballo con máis 
dunha semana de retraso. 

  

 
 

 
CAA 

 
Apariencia 

 
5 

O traballo está limpo coas 
follas grampadas ou unidas, 
e, en xeral, ben presentado. 

O traballo está ben 
presentado, pero non cumpre 
tódolos criterios de 
presentación esixidos. 

A presentación do traballo é 
dubidosa e non cumpre 
tódolos criterios esixidos. 

 

O traballo non está ben 
presentado. 

  

Planificación 
e        

organización 

 
5 

O   traballo   foi  debidamente 
planificado e foi realizado 
incluíndo   tódolos  apartados 
solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente pero inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e inclúe case 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e non inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

  

 
 
 
 
 
 

CSC * 

Traballo en 
equipo * (no 

caso de 
tratarse dun 
traballo en 

grupo) 

 

 
5 

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non axuda nin 
apoia o esforzo dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

 

Ética da 
ciencia * (no 
caso de que 

o tema 
proposto 

leve implícito 
un asunto 

ético) 

 
 
 
 

5 

Amosa unha actitude crítica e 
responsable  polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso   polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude pouco 
crítica pero con conciencia 
polas implicacións sociais e 
éticas da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude pouco 
responsable  polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso   polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude nada 
crítica e contraria ás 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

  

CCEC * Coñecement 5 Valora a o intercambio de Valora a o intercambio de Amosa indiferenza fronte ao Non valora nin entende o   
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 o da cultura 

común 

 ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben para o melloramento da 
vida dos cidadás. 

ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países pero non 
entende a interculturalidade 
como un ben para a mellora 
da vida dos cidadás. 

intercambio de ideas 

científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países. Non 
entende a interculturalidade 
como un  ben  para  a mellora 
da vida dos cidadás. 

intercambio de ideas 

científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben  para  a  mellora  da  vida 
dos cidadás. 

  

 

 
Relación 
ciencia- 
cultura 

 

 

 
5 

Expresa con imaxinación, de 
xeito creativo e orixinal, ideas 
científicas (recorrendo a 
medios gráficos, orais, 
escritos, musicais,…) e 
relaciónaas con actividades 
culturais e artísticas. 

 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
relaciónaas con actividades 
culturais e/ou artísticas da 
súa contorna. 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
establece unha tímida 
relación con algunha 
actividade cultural e/ou 
artística da súa contorna. 

 
Expresa de xeito inapropiado 
as ideas científicas do 
proxecto e non as relaciona 
con actividades culturais e/ou 
artísticas da súa contorna. 

  

 

 

 

 
CD 

 

 

 

Manexo das 
TIC 

 

 

 

 
15 

O traballo cumpre tódalas 
pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un bo dominio do 
software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

O traballo cumpre case 
tódalas pautas solicitadas 
como tamaño e tipo de letra, 
forma e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un bo dominio do 
software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

O traballo incumpre moitas 
das pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un dominio escaso 
do software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

 

 
O traballo incumpre tódalas 
pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 

  

 

 

 

 

 
 

CCL 

 

 
Ortografía, 
cohesión e 
coherencia 

 

 

 
5 

Non ten erros ortográficos e 
as ideas seguen unha orde 
lóxica e coherente, a sintaxe 
é correcta e os parágrafos 
están cohesionados e non 
son unha mera copia de 
anacos de varias fontes 
bibliográficas. 

O informe está ben 
redactado, non está copiado 
doutros compañeiros, pero 
contén algunha falta de 
ortografía, incoherencia ou 
algún erro na sintaxe e na 
puntuación. 

O informe está ben 
redactado, non está copiado 
doutros compañeiros, pero 
contén moitas falta de 
ortografía, incoherencias ou 
erros na sintaxe, puntuación 
e na cohesión do relato. 

O informe está mal redactado 
ou copiado doutros 
compañeiros. Contén faltas 
de ortografía, as ideas 
seguen unha orde ilóxica e 
incoherente, a sintaxe é 
incorrecta e os parágrafos 
están mal cohesionados. 

  

 

Resumo das 
ideas 

 

 
10 

O alumno/a recolle as ideas 
máis relevantes para o 
traballo, desbotando as 
superfluas, e non hai 
repeticións innecesarias. 

O  alumno/a  recolle  as ideas 
máis relevantes para o 
traballo, pero incorpora 
información  superflua  que se 
tería que obviar. Non amosa 
capacidade de síntese. 

 

A información expresada no 
informe é pouco axeitada 
pero a redacción é coherente 
coa elección do alumno/a. 

 
As ideas recollidas no 
informe son superfluas e 
inconexas. 

  

 
 

CMCCT 

 

Manexo do 
vocabulario 

científico 

 
 

10 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico variado e axeitado ó 
tema que está tratando. 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico pouco variado pero 
axeitado ó tema que está 
tratando. 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico pouco axeitado ó 
tema que está tratando. 

 
Non emprega vocabulario 
científico. 
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Calidade 
científica 

 

 

 
25 

Emprega o formalismo 
científico, facendo hipóteses 
e sacando conclusións, para 
a interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que 
amosa no traballo. 

Emprega o formalismo 
científico pero comete algún 
erro ao elaborar hipóteses, 
sacar conclusións ou 
interpretar os datos, táboas, 
gráficas,… que amosa no 
traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico de forma axeitada e 
comete erros na 
interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que se 
amosan no traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico: non fai hipóteses, 
non interpreta datos e non 
formula conclusións 
coherentes. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 
(sobre 10) 

 

 

* (no caso de que o tema solicitado inclúa algún dos aspectos relacionados con esta competencia) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 
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Rúbrica 2BAC_Q_ID (Informe Dixital) 
 

Estándares de Aprendizaxe: 
(2.10.1) (2.10.2) (3.2.2) (4.6.1; 4.10.1; 4.11.1; 4.12.1) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 

Relevanci 
a do 

aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 

 
CSIEE 

 

 
Puntualidade 

 

 
10 

 
 

Entrega o traballo na data 
establecida ou antes. 

Entrega o traballo con 1 ou 2 
días de retraso e/ou de xeito 
incorrecto (p.e. entrégase a 
través dunha terceira persoa, 
non se entrega directamente 
ó profesor,…) . 

 
 

Entrega o traballo con un 
retraso de entre 3 a 7 días. 

 
 

Entrega o traballo con máis 
dunha semana de retraso. 

  

 
 
 

 
CAA 

 

 
Apariencia 

 

 
5 

O traballo (presentación tipo 
Power Point, vídeo,…) non 
amosa amontoamento de 
información, diapositivas, 
imaxes,… e, en xeral, está 
ben presentado. 

O traballo amosa algún fallo 
puntual nalgunha diapositiva 
ou na edición do vídeo … 
pero non excesivamente 
relevante. 

 
O traballo amosa varios fallos 
que fan que o traballo quede 
deslucido. 

O traballo amosa excesivos 
fallos (diaposivas que non se 
len correctamente, un exceso 
de información, mala edición 
do vídeo,…) 

  

Planificación 
e        

organización 

 
5 

O   traballo   foi  debidamente 
planificado e foi realizado 
incluíndo   tódolos  apartados 
solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente pero inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e inclúe case 
tódolos apartados solicitados. 

O traballo non se planificou 
correctamente e non inclúe 
tódolos apartados solicitados. 

  

 
 
 
 
 
 

CSC * 

Traballo en 
equipo * (no 

caso de 
tratarse dun 
traballo en 

grupo) 

 

 
5 

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non axuda nin 
apoia o esforzo dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

 

Ética da 
ciencia * (no 
caso de que 

o tema 
proposto 

leve implícito 
un asunto 

ético) 

 
 
 
 

5 

Amosa unha actitude crítica e 
responsable  polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso   polo 
medioambiente, os perxuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude pouco 
crítica pero con conciencia 
polas implicacións sociais e 
éticas da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude pouco 
responsable  polas 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso   polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

Amosa unha actitude nada 
crítica e contraria ás 
implicacións sociais e éticas 
da ciencia (como o 
compromiso  polo 
medioambiente, os prexuízos 
sobre as persoas de certos 
avances científico- 
técnicos,…). 

  

CCEC * Coñecement 5 Valora a o intercambio de Valora a o intercambio de Amosa indiferenza fronte ao Non valora nin entende o   
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 o da cultura 

común 

 ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben para o melloramento da 
vida dos cidadás. 

ideas científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países pero non 
entende a interculturalidade 
como un ben para a mellora 
da vida dos cidadás. 

intercambio de ideas 

científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países. Non 
entende a interculturalidade 
como un  ben  para  a mellora 
da vida dos cidadás. 

intercambio de ideas 

científicas e o 
desenvolvemento de 
proxectos comúns entre 
diferentes países e a 
interculturalidade como un 
ben  para  a  mellora  da  vida 
dos cidadás. 

  

 

 
Relación 
ciencia- 
cultura 

 

 

 
5 

Expresa con imaxinación, de 
xeito creativo e orixinal, ideas 
científicas (recorrendo a 
medios gráficos, orais, 
escritos, musicais,…) e 
relaciónaas con actividades 
culturais e artísticas. 

 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
relaciónaas con actividades 
culturais e/ou artísticas da 
súa contorna. 

Expresa de xeito pouco 
orixinal as ideas científicas do 
proxecto-maqueta e 
establece unha tímida 
relación con algunha 
actividade cultural e/ou 
artística da súa contorna. 

 
Expresa de xeito inapropiado 
as ideas científicas do 
proxecto e non as relaciona 
con actividades culturais e/ou 
artísticas da súa contorna. 

  

 

 

 

 
CD 

 

 

 

Manexo das 
TIC 

 

 

 

 
20 

O traballo cumpre tódalas 
pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un bo dominio do 
software necesario para 
realizar o traballo (traballo 
con imaxes, gráficos,…). 

O traballo cumpre case 
tódalas pautas solicitadas 
como tamaño e tipo de letra, 
forma e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un bo dominio do 
software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

O traballo incumpre moitas 
das pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 
amosando un dominio escaso 
do software necesario para 
realizar o traballo (procesador 
de textos, traballo con 
imaxes, gráficos,…) 

 

 
O traballo incumpre tódalas 
pautas solicitadas como 
tamaño e tipo de letra, forma 
e tamaño de gráficos e 
figuras, marxes, interliñado,… 

  

 

 

 

 

 
 

CCL 

 

 
Ortografía, 
cohesión e 
coherencia 

 

 

 
5 

Non ten erros ortográficos e 
as ideas seguen unha orde 
lóxica e coherente, a sintaxe 
é correcta e os parágrafos 
están cohesionados e non 
son unha mera copia de 
anacos de varias fontes 
bibliográficas. 

O informe está ben 
redactado, non está copiado 
doutros compañeiros, pero 
contén algunha falta de 
ortografía, incoherencia ou 
algún erro na sintaxe e na 
puntuación. 

O informe está ben 
redactado, non está copiado 
doutros compañeiros, pero 
contén moitas falta de 
ortografía, incoherencias ou 
erros na sintaxe, puntuación 
e na cohesión do relato. 

O informe está mal redactado 
ou copiado doutros 
compañeiros. Contén faltas 
de ortografía, as ideas 
seguen unha orde ilóxica e 
incoherente, a sintaxe é 
incorrecta e os parágrafos 
están mal cohesionados. 

  

 

Resumo das 
ideas 

 

 
5 

O alumno/a recolle as ideas 
máis relevantes para o 
traballo, desbotando as 
superfluas, e non hai 
repeticións innecesarias. 

O  alumno/a  recolle  as ideas 
máis relevantes para o 
traballo, pero incorpora 
información  superflua  que se 
tería que obviar. Non amosa 
capacidade de síntese. 

 

A información expresada no 
informe é pouco axeitada 
pero a redacción é coherente 
coa elección do alumno/a. 

 
As ideas recollidas no 
informe son superfluas e 
inconexas. 

  

 
 

CMCCT 

 

Manexo do 
vocabulario 

científico 

 
 

10 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico variado e axeitado ó 
tema que está tratando. 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico pouco variado pero 
axeitado ó tema que está 
tratando. 

Transmite os coñecementos 
empregando un vocabulario 
científico pouco axeitado ó 
tema que está tratando. 

 
Non emprega vocabulario 
científico. 
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Calidade 
científica 

 

 

 
20 

Emprega o formalismo 
científico, facendo hipóteses 
e sacando conclusións, para 
a interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que 
amosa no traballo. 

Emprega o formalismo 
científico pero comete algún 
erro ao elaborar hipóteses, 
sacar conclusións ou 
interpretar os datos, táboas, 
gráficas,… que amosa no 
traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico de forma axeitada e 
comete erros na 
interpretación dos datos, 
táboas, gráficas,… que se 
amosan no traballo. 

 

Non emprega o formalismo 
científico: non fai hipóteses, 
non interpreta datos e non 
formula conclusións 
coherentes. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 
(sobre 10) 

 

 

* (no caso de que o tema solicitado inclúa algún dos aspectos relacionados con esta competencia) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 
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Rúbrica 2BAC_Q_PL (Práctica de Laboratorio) 
 

Estándares de Aprendizaxe: 
(3.4.2) (3.7.1; 3.10.1) (3.12.1; 3.15.1) (3.19.2) (3.21.1) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 

Relevanci 
a do 

aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 
 
 
 

CSIEE 

 
Puntualidade 

 
5 

Organiza os tempos para a 
realización da práctica e 
remátaa no tempo solicitado. 

Organiza os tempos para a 
realización da práctica pero 
non remata no tempo 
solicitado. 

Non organiza os tempos de 
forma axeitada e remata a 
práctica despois do tempo 
indicada. 

Non organiza os tempos de 
forma axeitada e non remata 
a práctica. 

  

 
 
 
 

Autonomía 

 
 
 
 

5 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, traballa na práctica 
de xeito autónomo e 
ordenado, e é quen de 
solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, traballa na práctica 
de xeito autónomo e 
ordenado, pero non é quen 
de solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, pero non traballa 
de xeito autónomo e 
ordenado, e non é quen de 
solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

 
 

Non amosa ningún interese 
na tarefa solicitada e traballa 
de xeito totalmente 
inapropiado. 

  

 
 
 

 
CAA 

Aplicación 
de    

coñecement 
os previos 

 
 

5 

Aplica coñecementos e 
destrezas adquiridos con 
anterioridade en diversos 
contextos (clases teóricas, 
prácticas previas,…). 

Aplica escasos 
coñecementos e destrezas 
das adquiridas con 
anterioridade. 

Utiliza de xeito pouco 
apropiado algúns dos 
coñecementos e destrezas 
adquiridos con anterioridade. 

Non aplica coñecementos nin 
destrezas adquiridas con 
anterioridade (clases 
teóricas, prácticas 
previas,…). 

  

Reflexión 
sobre o 
traballo 

 

5 

Avalía  criticamente  o traballo 
propio e alleo, argumentando, 
aportando opinións persoais 
e      analizando      as     súas 
fortalezas e deficiencias. 

Aporta     opinións     persoais 
pouco críticas co traballo 
realizado pero menciona 
algúns    dos    aspectos  que 
debe mellorar. 

Aporta     opinións     persoais 
pouco críticas co traballo 
realizado e sen analizar os 
aspectos  que  se  teñen  que 
mellorar. 

Non aporta opinións persoais 
que analicen as súas 
fortalezas e deficiencias. 

  

 
 
 

CSC * 

Traballo en 
equipo * ( de 

tratarse 
dunha 

práctica en 
grupo) 

 

 
10 

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non axuda nin 
apoia o esforzo dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

Respecto e 
responsabili 

dade 

 

10 
Respecta as normas de 
seguridade dun laboratorio e 
compórtase  con  seriedade e 

Respecta as normas de 
seguridade dun laboratorio e 
adoita comportarse con 

Respecta as normas de 
seguridade dun laboratorio e 
adoita comportarse con 

Non  respecta  as  normas de 
seguridade dun laboratorio. 
Compórtase de xeito 
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   responsabilidade ante a 
tarefa encomendada  tendo 
en conta que as súas 
decisións poden xerar un 
problema nos demais 
compañeiros/as ó manexar 
substancias e/ou material de 
laboratorio que son 
potencialmente perigosas. 

seriedade pero comete 
algunha imprudencia puntual 
con material de laboratorio 
que non pon en perigo a 
ningún dos compañeiros/as. 

seriedade pero comete 
algunhas imprudencias con 
material de laboratorio que 
pode ser potencialmente 
perigoso e pode poñer en 
perigo a calquera dos 
compañeiros. 

irresponsable ante a tarefa 
encomendada e xoga con 
material perigoso. 

  

 

 

 

 
 

CD * 

 
Manexo de 

software tipo 
Office * 

 

 
10 

O alumno/a manexa o 
software, como Calc ou 
Excel, para crear e analizar 
táboas de datos e gráficas 
relacionadas coa práctica. 

O alumno/a comete algúns 
erros ao manexar o software, 
como Calc ou Excel, para 
crear e analizar táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

O alumno/a comete moitos 
erros ao manexar o software, 
como Calc ou Excel, para 
crear e analizar táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

O alumno/a non manexa o 
software, como Calc ou 
Excel, para crear táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

  

 

 
Manexo de 

applets * 

 

 

10 

 

O alumno/a manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…). 

O     alumno/a     manexa   os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…) e realiza 
case tódalas interpretacións e 
exercicios que se pedían. 

O alumno/a manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…) pero non 
interpreta o seu significado. 

 

O alumno/a non manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…). 

  

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 
Comprensió 
n xeral do 

texto 

 

 
5 

O alumno/a comprende o 
listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e non precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a comprende case 
todo o listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e case non precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a comprende unha 
parte do listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas pero precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a non comprende o 
listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e precisa preguntar 
sobre o significado do que se 
pide facer. 

  

 

 

 
 

Ortografía, 
cohesión e 
coherencia 

 

 

 

 
 

5 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, non conteñen 
faltas de ortografía, e as 
ideas seguen unha orde 
lóxica e coherente, a sintaxe 
é correcta e os parágrafos 
están cohesionados. 

 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, pero conteñen 
algunha falta de ortografía, 
incoherencia ou algún erro na 
sintaxe e na puntuación. 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, pero conteñen 
moitas falta de ortografía, 
incoherencias ou erros na 
sintaxe, puntuación e na 
cohesión do relato. 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están mal 
redactadas ou copiadas 
doutros compañeiros. 
Conteñen faltas de ortografía, 
as ideas seguen unha orde 
ilóxica e incoherente, a 
sintaxe é incorrecta e os 
parágrafos están mal 
cohesionados. 

  

 
CMCCT 

 

Manexo do 
instrumental 

 
10 

Manexa o material e o 
instrumental de laboratorio de 
xeito correcto para manipular 
reactivos  e adquirir  datos do 

Manexa o material e o 
instrumental de laboratorio de 
xeito correcto pero non segue 
tódolos pasos indicados. 

Manexa o material e o 
instrumental de laboratorio de 
xeito incorrecto. 

Non manexa o material de 
laboratorio e recurre a 
compañeiros       para       que 
realicen      toda      a     parte 
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   instrumental empregado.   instrumental.   

 

 

Adquisición 
e xestión de 

datos 

 

 

 

10 

Rexistra datos, exprésaos 
correctamente, axústaos ás 
ecuacións pertinentes, fai as 
representacións gráficas dos 
mesmos (se é necesario) e 
anota observacións 
relacionadas coas condicións 
do experimento . 

Comete      algún      erro   ao 
rexistrar datos, expresalos ou 
axustalos ás ecuacións 
pertinentes. Fai as 
representacións gráficas 
cando é necesario e anota 
observacións relacionadas 
coas          condicións         do 
experimento. 

Comete   erros    ao  rexistrar 
datos, expresalos ou 
axustalos ás ecuacións 
pertinentes. Non fai as 
representacións gráficas 
solicitadas e non anota as 
observacións relacionadas 
coas          condicións         do 
experimento. 

 
Non rexistra nin expresa os 
datos obtidos na práctica e 
non anota ningunha 
observación relacionada coas 
condicións do experimento . 

  

 

 

 

Calidade 
científica 

 

 

 

 
10 

Aplica o método científico, 
facendo hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica, e interpreta os 
resultados sacando 
conclusións e sendo quen de 
predicir o que ocorrería en 
situacións semellantes ás da 
práctica. 

Aplica o método científico, 
facendo hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica, interpreta os 
resultados sacando 
conclusións pero non é quen 
de predicir o que ocorrería en 
situacións semellantes ás da 
práctica. 

 

Interpreta os resultados de 
forma axeitada pero non 
aplica o método científico 
(non fai hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica) e non predí o que 
ocorrería en  situacións 
semellantes ás da práctica. 

 

Non aplica o método 
científico (non fai hipóteses 
sobre os posibles resultados 
da práctica), e non saca 
ningunha conclusión dos 
resultados obtidos durante a 
práctica. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 

(sobre 10) 

 

 

* (no caso de que o tema solicitado inclúa esta competencia ou algún dos aspectos relacionados con ela) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 



140 

 

 

Rúbrica 2BAC_Q_PV (Práctica Virtual) 
 

Estándares de Aprendizaxe: 
(2.10.1) (2.10.2) 

 

 
CC 

 

 
Aspectos 

% 

Relevanci 
a do 

aspecto 
avaliado 

(%R) 

Niveis de adquisición (Na)  
Cualif. 
(1, 2, 3, 

4) 

 

 
CN  

4 (Na máx) 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 
 

 
CSIEE 

 

Puntualidade 
 

5 
Organiza os tempos para a 
realización da    práctica   e 
remátaa no tempo solicitado. 

Organiza os tempos pero 
quedan algúns aspectos da 

práctica por rematar. 

Organiza os tempos mal e a 
práctica realízase a medias. 

Non organiza os tempos e 
quedan moitos aspectos da 

práctica sen facer. 

  

 
 
 
 

Autonomía 

 
 
 
 

5 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, traballa na práctica 
de xeito autónomo e 
ordenado, e é quen de 
solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, traballa na práctica 
de xeito autónomo e 
ordenado, pero non é quen 
de solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

Amosa    interese    na  tarefa 
solicitada, pero non traballa 
de xeito autónomo e 
ordenado, e non é quen de 
solucionar pequenos 
problemas ou dificultades que 
poidan xurdir durante a 
realización da práctica 
buscando   e/ou   plantexando 
alternativas viables. 

 
 

Non amosa ningún interese 
na tarefa solicitada e traballa 
de xeito totalmente 
inapropiado. 

  

 
 
 

 
CAA 

Aplicación 
de    

coñecement 
os previos 

 
 

5 

Aplica coñecementos e 
destrezas adquiridos con 
anterioridade en diversos 
contextos (clases teóricas, 
prácticas previas,…). 

Aplica escasos 
coñecementos e destrezas 
das adquiridas con 
anterioridade. 

Utiliza de xeito pouco 
apropiado algúns dos 
coñecementos e destrezas 
adquiridos con anterioridade. 

Non aplica coñecementos nin 
destrezas adquiridas con 
anterioridade (clases 
teóricas, prácticas 
previas,…). 

  

Reflexión 
sobre o 
traballo 

 

5 

Avalía criticamente o traballo 
propio e alleo, argumentando, 
aportando opinións persoais 
e analizando as súas 
fortalezas e deficiencias. 

Aporta opinións persoais 
pouco críticas co traballo 
realizado pero menciona 
algúns dos aspectos que 
debe mellorar. 

Aporta opinións persoais 
pouco críticas co traballo 
realizado e sen analizar os 
aspectos que se teñen que 
mellorar. 

Non aporta opinións persoais 
que analicen as súas 
fortalezas e deficiencias. 

  

 
 
 

 
CSC 

Traballo en 
equipo * ( de 

tratarse 
dunha 

práctica en 
grupo) 

 

 
10 

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e axuda a 
que os demais membros 
participen. Escoita, comparte 
e apoia sempre o esforzo dos 
outros. 

 

Participa nas tarefas do 
grupo facendo a súa parte 
proporcional. Non axuda nin 
apoia o esforzo dos demais. 

Participa timidamente nas 
labores do grupo e espera a 
que os demais corrixan e 
constrúan o  traballo 
completo. 

 

Non participa nas tarefas do 
grupo, non axuda aos 
compañeiros e non apoia o 
esforzo dos demais. 

  

Respecto e 
responsabili 

dade 

 
10 

Respecta    as    normas    de 
traballo da aula de 
informática e compórtase con 
seriedade  e responsabilidade 

Respecta    as    normas    de 
traballo da aula de 
informática pero ás veces 
amósase despistado ou visita 

Respecta    esporadicamente 
as normas de traballo 
amosando varios despistes e 
require        chamadas        de 

 

Require chamadas de 
atención constantemente. 
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   ante a tarefa encomendada 
tendo non entrando en 
páxinas de internet non 
relacionadas co traballo que 
está a facer. 

algunha páxina de internet 
non relacionada directamente 
co traballo. 

atención.    

 

 

 

 
 

CD 

 
Manexo de 

software tipo 
Office * 

 

 
10 

O alumno/a manexa o 
software, como Calc ou 
Excel, para crear e analizar 
táboas de datos e gráficas 
relacionadas coa práctica. 

O alumno/a comete algúns 
erros ao manexar o software, 
como Calc ou Excel, para 
crear e analizar táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

O alumno/a comete moitos 
erros ao manexar o software, 
como Calc ou Excel, para 
crear e analizar táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

O alumno/a non manexa o 
software, como Calc ou 
Excel, para crear táboas de 
datos e gráficas relacionadas 
coa práctica. 

  

 

 
Manexo de 

applets 

 

 

20 

 

O alumno/a manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…). 

O     alumno/a     manexa   os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de   moléculas,…)   e   realiza 

case tódalas interpretacións e 
exercicios que se pedían. 

O alumno/a manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…) pero non 
interpreta o seu significado. 

 

O alumno/a non manexa os 
applets solicitados 
(simulacións  de 
experimentos, modelización 
de moléculas,…). 

  

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 
Comprensió 
n xeral do 

texto 

 

 
5 

O alumno/a comprende o 
listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e non precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a comprende case 
todo o listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e case non precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a comprende unha 
parte do listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas pero precisa 
preguntar sobre o significado 
do que se pide facer. 

O alumno/a non comprende o 
listado de tarefas 
encomendado no guión de 
prácticas e precisa preguntar 
sobre o significado do que se 
pide facer. 

  

 

 

 
 

Ortografía, 
cohesión e 
coherencia 

 

 

 

 
 

5 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, non conteñen 
faltas de ortografía, e as 
ideas seguen unha orde 
lóxica e coherente, a sintaxe 
é correcta e os parágrafos 
están cohesionados. 

 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, pero conteñen 
algunha falta de ortografía, 
incoherencia ou algún erro na 
sintaxe e na puntuación. 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están ben 
redactadas, non están 
copiadas doutros 
compañeiros, pero conteñen 
moitas falta de ortografía, 
incoherencias ou erros na 
sintaxe, puntuación e na 
cohesión do relato. 

As anotacións e conclusións 
que se solicitan durante a 
práctica están mal 
redactadas ou copiadas 
doutros compañeiros. 
Conteñen faltas de ortografía, 
as ideas seguen unha orde 
ilóxica e incoherente, a 
sintaxe é incorrecta e os 
parágrafos están mal 
cohesionados. 

  

 

 

 

CMCCT 

 

 

Adquisición 
e xestión de 

datos 

 

 

 

10 

Rexistra datos, exprésaos 
correctamente, axústaos ás 
ecuacións pertinentes, fai as 
representacións gráficas dos 
mesmos (se é necesario) e 
anota observacións 
relacionadas coas condicións 
do experimento . 

Comete algún erro ao 
rexistrar datos, expresalos ou 
axustalos ás ecuacións 
pertinentes. Fai as 
representacións gráficas 
cando é necesario e anota 
observacións relacionadas 
coas condicións do 
experimento. 

Comete erros ao rexistrar 
datos, expresalos ou 
axustalos ás ecuacións 
pertinentes. Non fai as 
representacións gráficas 
solicitadas e non anota as 
observacións relacionadas 
coas condicións do 
experimento. 

 
Non rexistra nin expresa os 
datos obtidos na práctica e 
non anota ningunha 
observación relacionada coas 
condicións do experimento . 
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Calidade 
científica 

 

 

 

 
10 

Aplica o método científico, 
facendo hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica, e interpreta os 
resultados sacando 
conclusións e sendo quen de 
predicir o que ocorrería en 
situacións semellantes ás da 
práctica. 

Aplica o método científico, 
facendo hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica, interpreta os 
resultados sacando 
conclusións pero non é quen 
de predicir o que ocorrería en 
situacións semellantes ás da 
práctica. 

 

Interpreta os resultados de 
forma axeitada pero non 
aplica o método científico 
(non fai hipóteses sobre os 
posibles resultados da 
práctica) e non predí o que 
ocorrería en  situacións 
semellantes ás da práctica. 

 

Non aplica o método 
científico (non fai hipóteses 
sobre os posibles resultados 
da práctica), e non saca 
ningunha conclusión dos 
resultados obtidos durante a 
práctica. 

  

 
TOTAL 100 

    NOTA 
(sobre 10) 

 

 

* (no caso de que o tema solicitado inclúa esta competencia ou algún dos aspectos relacionados con ela) 

 
A maiores terase en conta o seguinte: 

- O alumno/a amosa un dominio excepcional nalgún ou nalgúns aspectos da rúbrica: cualificaranse ditos aspectos con nota 5. 

- O alumno/a amosa algún dos aspectos cun nivel extremadamente baixo ou non os traballa: cualificaranse ditos aspectos con nota 0. 

- Se o alumno/a non presenta a tarefa solicitada ou se detecta que foi copiada: Cualificarase a actividade con 0 puntos. 

- As porcentaxes asignadas a aspectos que non se avaliaran porque o tema solicitado non os inclúa serán engadidas ó aspecto de calidade científica da CMCCT. 

 
CN: Cualificación normalizada (sobre 10 puntos):  (Na/Na máx)*(%R/100)*10 CC: Competencia Clave 

 
 
 


