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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDÍBEIS 

 

Bloque 1. A actividade científica 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

▪ B1.1. Recoñecer e utilizar as estratexias 

básicas da actividade científica: formular 

problemas e emitir hipóteses, propor 

modelos, elaborar estratexias de resolución 

de problemas e deseños experimentais, 

analizar os resultados e realizar experiencias  

▪ FQB1.1.1. Aplica habilidades necesarias 

para a investigación científica: fai 

preguntas, identifica problemas, recolle 

datos, realiza experiencias, deseña e 

argumenta estratexias de resolución de 

problemas, utiliza modelos e leis, revisa o 

proceso e obtén conclusións. 

▪ FQB1.1.2. Resolve exercicios numéricos e 

expresa o valor das magnitudes 

empregando a notación científica, estima 

os erros absoluto e relativo asociados e 

contextualiza os resultados.  

▪ FQB1.1.3. Efectúa a análise dimensional 

das ecuacións que relacionan as 

magnitudes nun proceso físico ou químico.  

▪ FQB1.1.4. Distingue magnitudes escalares 

e vectoriais, e opera adecuadamente con 

elas. 

▪ FQB1.1.5. Elabora e interpreta 

representacións gráficas de procesos 

físicos e químicos a partir dos datos 

obtidos en experiencias de laboratorio ou 

virtuais, e relaciona os resultados obtidos 

coas ecuacións que representan as leis e 

os principios subxacentes. 

▪ FQB1.1.6. A partir dun texto científico, 

extrae e interpreta a información, e 

argumenta con rigor e precisión, utilizando 

a terminoloxía adecuada.  
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▪ B1.2. Utilizar e aplicar as tecnoloxías da 

información e da comunicación no estudo 

dos fenómenos físicos e químicos. 

▪ FQB1.2.1. Emprega aplicacións virtuais 

interactivas para simular experimentos 

físicos de difícil realización no laboratorio. 

▪ FQB1.2.2. Establece os elementos 

esenciais para o deseño, a elaboración e a 

defensa dun proxecto de investigación, 

sobre un tema de actualidade científica, 

vinculado coa física ou a química, 

utilizando preferentemente as TIC. 

▪ B1.3. Realizar en equipo tarefas propias da 

investigación científica. 

▪ FQB1.3.1. Realiza de xeito cooperativo ou 

colaborativo algunhas tarefas propias da 

investigación científica: procura de 

información, prácticas de laboratorio ou 

pequenos proxectos de investigación. 

 

Bloque 2. Aspectos cuantitativos da química 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

▪ B2.1. Explicar a teoría atómica de Dalton e 

as leis básicas asociadas ao seu 

establecemento. 

▪ FQB2.1.1. Xustifica a teoría atómica de 

Dalton e a descontinuidade da materia a 

partir das leis fundamentais da química, e 

exemplifícao con reaccións. 

▪ B2.2. Utilizar a ecuación de estado dos gases 

ideais para establecer relacións entre a 

presión, o volume e a temperatura. 

▪ FQB2.2.1. Determina as magnitudes que 

definen o estado dun gas aplicando a 

ecuación de estado dos gases ideais. 

▪ FQB2.2.2. Explica razoadamente a 

utilidade e as limitacións da hipótese do 

gas ideal. 

▪ B2.3. Aplicar a ecuación dos gases ideais 

para calcular masas moleculares e 

determinar fórmulas moleculares. 

▪ FQB2.3.1. Determina presións totais e 

parciais dos gases dunha mestura, 

relacionando a presión total dun sistema 

coa fracción molar e a ecuación de estado 

dos gases ideais. 

▪ FQB2.3.2. Relaciona a fórmula empírica e 

molecular dun composto coa súa 
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composición centesimal, aplicando a 

ecuación de estado dos gases ideais. 

▪ B2.4. Realizar os cálculos necesarios para a 

preparación de disolucións dunha 

concentración dada, expresala en calquera 

das formas establecidas, e levar a cabo a 

súa preparación. 

▪ FQB2.4.1.Expresa a concentración dunha 

disolución en g/L, mol/L, porcentaxe en 

peso e en volume; leva a cabo e describe o 

procedemento de preparación no 

laboratorio de disolucións dunha 

concentración determinada e realiza os 

cálculos necesarios, tanto para o caso de 

solutos en estado sólido como a partir 

doutra de concentración coñecida. 

▪ B2.5. Explicar a variación das propiedades 

coligativas entre unha disolución e o 

disolvente puro, e comprobalo 

experimentalmente. 

▪ FQB2.5.1. Experimenta e interpreta a 

variación das temperaturas de fusión e 

ebulición dun líquido ao que se lle engade 

un soluto, relacionándoo con algún 

proceso de interese no contorno. 

▪ FQB2.5.2. Utiliza o concepto de presión 

osmótica para describir o paso de ións a 

través dunha membrana semipermeable. 

▪ B2.6. Utilizar os datos obtidos mediante 

técnicas espectrométricas para calcular 

masas atómicas.  

▪ FQB2.6.1. Calcula a masa atómica dun 

elemento a partir dos datos 

espectrométricos obtidos para os 

diferentes isótopos deste. 

▪ B2.7. Recoñecer a importancia das técnicas 

espectroscópicas que permiten a análise de 

substancias e as súas aplicacións para a 

detección destas en cantidades moi 

pequenas de mostras. 

▪ FQB2.7.1. Describe as aplicacións da 

espectroscopía na identificación de 

elementos e compostos. 

 

Bloque 3. Reaccións químicas 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

▪ B3.1. Formular e nomear correctamente as 

substancias que interveñen nunha reacción 

química dada, e levar a cabo no laboratorio 

reaccións químicas sinxelas. 

▪ FQB3.1.1. Escribe e axusta e realiza 

ecuacións químicas sinxelas de distinto 

tipo (neutralización, oxidación, síntese) e 

de interese bioquímico ou industrial. 
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▪ B3.2. Interpretar as reaccións químicas e 

resolver problemas nos que interveñan 

reactivos limitantes e reactivos impuros, e 

cuxo rendemento non sexa completo. 

▪ FQB3.2.1. Interpreta unha ecuación 

química en termos de cantidade de 

materia, masa, número de partículas ou 

volume, para realizar cálculos 

estequiométricos nela. 

▪ FQB3.2.2. Realiza os cálculos 

estequiométricos aplicando a lei de 

conservación da masa a distintas 

reaccións. 

▪ FQB3.2.3. Efectúa cálculos 

estequiométricos nos que interveñan 

compostos en estado sólido, líquido ou 

gasoso, ou en disolución en presenza dun 

reactivo limitante ou un reactivo impuro. 

▪ FQB3.2.4. Aplica o rendemento dunha 

reacción na realización de cálculos 

estequiométricos. 

▪ B3.3. Identificar as reaccións químicas 

implicadas na obtención de compostos 

inorgánicos relacionados con procesos 

industriais. 

▪ FQB3.3.1. Describe o proceso de 

obtención de produtos inorgánicos de alto 

valor engadido, analizando o seu interese 

industrial. 

▪ B3.4. Identificar os procesos básicos da 

siderurxia e as aplicacións dos produtos 

resultantes. 

▪ FQB3.4.1. Explica os procesos que teñen 

lugar nun alto forno, e escribe e xustifica 

as reaccións químicas que se producen 

nel. 

▪ FQB3.4.2. Argumenta a necesidade de 

transformar o ferro de fundición en aceiro, 

distinguindo entre ambos os produtos 

segundo a porcentaxe de carbono que 

conteñan.  

▪ FQB3.4.3. Relaciona a composición dos 

tipos de aceiro coas súas aplicacións. 

▪ B3.5. Valorar a importancia da investigación 

científica no desenvolvemento de novos 

▪ FQB3.5.1. Analiza a importancia e a 

necesidade da investigación científica 

aplicada ao desenvolvemento de novos 

materiais, e a súa repercusión na calidade 
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materiais con aplicacións que melloren a 

calidade de vida. 

de vida, a partir de fontes de información 

científica. 

 

Bloque 4. Transformacións enerxéticas e espontaneidade das reaccións químicas 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

▪ B4.1. Interpretar o primeiro principio da 

termodinámica como o principio de 

conservación da enerxía en sistemas nos 

que se producen intercambios de calor e 

traballo.  

▪ FQB4.1.1. Relaciona a variación da enerxía 

interna nun proceso termodinámico coa 

calor absorbida ou desprendida e o 

traballo realizado no proceso. 

▪ B4.2. Recoñecer a unidade da calor no 

Sistema Internacional e o seu equivalente 

mecánico. 

▪ FQB4.2.1. Explica razoadamente o 

procedemento para determinar o 

equivalente mecánico da calor tomando 

como referente aplicacións virtuais 

interactivas asociadas ao experimento de 

Joule. 

▪ B4.3. Interpretar ecuacións termoquímicas e 

distinguir entre reaccións endotérmicas e 

exotérmicas. 

▪ FQB4.3.1. Expresa as reaccións mediante 

ecuacións termoquímicas debuxando e 

interpretando os diagramas entálpicos 

asociados. 

▪ B4.4. Describir as posibles formas de 

calcular a entalpía dunha reacción química. 

▪ FQB4.4.1. Calcula a variación de entalpía 

dunha reacción aplicando a lei de Hess, 

coñecendo as entalpías de formación ou as 

enerxías de ligazón asociadas a unha 

transformación química dada, e interpreta 

o seu signo. 

▪ B4.5. Dar resposta a cuestións conceptuais 

sinxelas sobre o segundo principio da 

termodinámica en relación aos procesos 

espontáneos. 

▪ FQB4.5.1. Predí a variación de entropía 

nunha reacción química dependendo da 

molecularidade e do estado dos 

compostos que interveñen. 

▪ B4.6. Predicir, de forma cualitativa e 

cuantitativa, a espontaneidade dun proceso 

▪ FQB4.6.1. Identifica a enerxía de Gibbs coa 

magnitude que informa sobre a 

espontaneidade dunha reacción química. 
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químico en determinadas condicións a 

partir da enerxía de Gibbs. 
▪ FQB4.6.2. Xustifica a espontaneidade 

dunha reacción química en función dos 

factores entálpicos, antrópicos e da 

temperatura. 

▪ B4.7. Distinguir os procesos reversibles e 

irreversibles, e a súa relación coa entropía e 

o segundo principio da termodinámica. 

▪ FQB4.7.1. Expón situacións reais ou 

figuradas en que se poña de manifesto o 

segundo principio da termodinámica, 

asociando o concepto de entropía coa 

irreversibilidade dun proceso. 

▪ FQB4.7.2. Relaciona o concepto de 

entropía coa espontaneidade dos procesos 

irreversibles. 

▪ B4.8. Analizar a influencia das reaccións de 

combustión a nivel social, industrial e 

ambiental, e as súas aplicacións. 

▪ FQB4.8.1. Analiza as consecuencias do uso 

de combustibles fósiles, relacionando as 

emisións de CO2 co seu efecto na calidade 

de vida, o efecto invernadoiro, o 

quecemento global, a redución dos 

recursos naturais e outros, a partir de 

distintas fontes de información, e propón 

actitudes sustentables para reducir estes 

efectos. 

 

Bloque 5. Química do carbono 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

▪ B5.1. Recoñecer hidrocarburos saturados e 

insaturados e aromáticos, relacionándoos 

con compostos de interese biolóxico e 

industrial. 

▪ FQB5.1.1. Formula e nomea segundo as 

normas da IUPAC hidrocarburos de cadea 

aberta e pechada, e derivados aromáticos.  

▪ B5.2. Identificar compostos orgánicos que 

conteñan funcións osixenadas e 

nitroxenadas.  

▪ FQB5.2.1. Formula e nomea segundo as 

normas da IUPAC compostos orgánicos 

sinxelos cunha función osixenada ou 

nitroxenada. 

▪ B5.3. Representar os tipos de isomería. ▪ FQB5.3.1. Representa os isómeros dun 

composto orgánico. 
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▪ B5.4. Explicar os fundamentos químicos 

relacionados coa industria do petróleo e do 

gas natural. 

▪ FQB5.4.1. Describe o proceso de 

obtención do gas natural e dos derivados 

do petróleo a nivel industrial, e a súa 

repercusión ambiental. 

▪ FQB5.4.2. Explica a utilidade das fraccións 

do petróleo. 

▪ B5.5. Diferenciar as estruturas que presenta 

o carbono no grafito, no diamante, no 

grafeno, no fullereno e nos nanotubos, e 

relacionalo coas súas aplicacións. 

▪ FQB5.5.1. Identifica as formas alotrópicas 

do carbono relacionándoas coas 

propiedades fisicoquímicas e as súas 

posibles aplicacións. 

▪ B5.6. Valorar o papel da química do carbono 

nas nosas vidas e recoñecer a necesidade de 

adoptar actitudes e medidas 

ambientalmente sustentables. 

▪ FQB5.6.1. A partir dunha fonte de 

información, elabora un informe no que se 

analice e xustifique a importancia da 

química do carbono e a súa incidencia na 

calidade de vida  

▪ FQB5.6.2. Relaciona as reaccións de 

condensación e combustión con procesos 

que ocorren a nivel biolóxico. 

 

Bloque 6. Cinemática 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

▪ B6.1. Distinguir entre sistemas de referencia 

inerciais e non inerciais. 

▪ FQB6.1.1. Analiza o movemento dun corpo 

en situacións cotiás razoando se o sistema 

de referencia elixido é inercial ou non 

inercial. 

▪ FQB6.1.2. Xustifica a viabilidade dun 

experimento que distinga se un sistema de 

referencia se acha en repouso ou se move 

con velocidade constante. 

▪ B6.2. Representar graficamente as 

magnitudes vectoriais que describen o 

movementos nun sistema de referencia 

adecuado.  

▪ FQB6.2.1. Describe o movemento dun 

corpo a partir dos seus vectores de 

posición, velocidade e aceleración nun 

sistema de referencia dado.  
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▪ B6.3. Recoñecer as ecuacións dos 

movementos rectilíneo e circular, e aplicalas 

a situacións concretas. 

▪ FQB6.3.1. Obtén as ecuacións que 

describen a velocidade e a aceleración dun 

corpo a partir da expresión do vector de 

posición en función do tempo.  

▪ FQB6.3.2. Resolve exercicios prácticos de 

cinemática en dúas dimensións 

(movemento dun corpo nun plano) 

aplicando as ecuacións dos movementos 

rectilíneo uniforme (MRU) e movemento 

rectilíneo uniformemente acelerado 

(MRUA). 

▪ FQB6.3.3. Realiza e describe experiencias 

que permitan analizar os movementos 

rectilíneo ou circular, e determina as 

magnitudes involucradas. 

▪ B6.4. Interpretar representacións gráficas 

dos movementos rectilíneo e circular. 

▪ FQB6.4.1. Interpreta as gráficas que 

relacionan as variables implicadas nos 

movementos MRU, MRUA e circular 

uniforme (MCU) aplicando as ecuacións 

adecuadas para obter os valores do espazo 

percorrido, a velocidade e a aceleración. 

▪ B6.5. Determinar velocidades e aceleracións 

instantáneas a partir da expresión do vector 

de posición en función do tempo. 

▪ FQB6.5.1. Formulado un suposto, 

identifica o tipo ou os tipos de 

movementos implicados, e aplica as 

ecuacións da cinemática para realizar 

predicións acerca da posición e a 

velocidade do móbil. 

▪ B6.6. Describir o movemento circular 

uniformemente acelerado e expresar a 

aceleración en función das súas 

compoñentes intrínsecas.  

▪ FQB6.6.1. Identifica as compoñentes 

intrínsecas da aceleración en casos 

prácticos e aplica as ecuacións que 

permiten determinar o seu valor. 

▪ B6.7. Relacionar nun movemento circular as 

magnitudes angulares coas lineais.  

▪ FQB6.7.1. Relaciona as magnitudes lineais 

e angulares para un móbil que describe 

unha traxectoria circular, establecendo as 

ecuacións correspondentes. 
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▪ B6.8. Identificar o movemento non circular 

dun móbil nun plano como a composición 

de dous movementos unidimensionais 

rectilíneo uniforme (MRU) e/ou rectilíneo 

uniformemente acelerado (MRUA). 

▪ FQB6.8.1. Recoñece movementos 

compostos, establece as ecuacións que os 

describen, e calcula o valor de magnitudes 

tales como alcance e altura máxima, así 

como valores instantáneos de posición, 

velocidade e aceleración. 

▪ FQB6.8.2. Resolve problemas relativos á 

composición de movementos 

descompoñéndoos en dous movementos 

rectilíneos. 

▪ FQB6.8.3. Emprega simulacións virtuais 

interactivas para resolver supostos 

prácticos reais, determinando condicións 

iniciais, traxectorias e puntos de encontro 

dos corpos implicados. 

▪ B6.9. Interpretar o significado físico dos 

parámetros que describen o movemento 

harmónico simple (MHS) e asocialo ao 

movemento dun corpo que oscile. 

▪ FQB6.9.1. Deseña, realiza e describe 

experiencias que poñan de manifesto o 

movemento harmónico simple (MHS) e 

determina as magnitudes involucradas. 

▪ FQB6.9.2. Interpreta o significado físico 

dos parámetros que aparecen na ecuación 

do movemento harmónico simple.  

▪ FQB6.9.3. Predí a posición dun oscilador 

harmónico simple coñecendo a amplitude, 

a frecuencia, o período e a fase inicial. 

▪ FQB6.9.4. Obtén a posición, velocidade e 

aceleración nun movemento harmónico 

simple aplicando as ecuacións que o 

describen. 

▪ FQB6.9.5. Analiza o comportamento da 

velocidade e da aceleración dun 

movemento harmónico simple en función 

da elongación. 

▪ FQB6.9.6. Representa graficamente a 

posición, a velocidade e a aceleración do 

movemento harmónico simple (MHS) en 
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función do tempo, comprobando a súa 

periodicidade. 

 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe en cor negra foron traballados no 

primeiro e segundo trimestre (de xeito presencial) e polo tanto son os obrigatorios e 

imprescindíbeis para aprobar o curso. Os criterios e estándares en cor azul están sendo 

traballados no terceiro trimestre de xeito telemático (xunto co repaso dos ítems en negro) e 

polo tanto só se terán en conta para subir nota na terceira avaliación. Por suposto, os criterios 

e estándares en cor azul non serán esixíbeis na avaliación extraordinaria de setembro. 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

AVALIACIÓN 

 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Traballo de investigación 
sobre unha temática 
proposta polo profesorado 

Memoria do traballo: deberá cumprir unha estrutura fixada 
polo departamento, recoller información das palabras chave 
marcadas, valorando a puntualidade na entrega (en varios 
prazos). A estrutura, os contidos a tratar, os prazos de entrega 
e os criterios de corrección serán publicados na aula virtual da 
materia. O traballo terá unha puntuación entre 0 e 10 puntos. 
O alumnado subirá a devandita memoria a través da aula 
virtual da materia. 

Exercicios sobre os 
estándares de aprendizaxe 

Boletín de exercicios teóricos e prácticos: é unha colección de 
exercicios que serán colgados na aula virtual (cada exercicio 
terá un valor numérico de tal xeito que o boletín sexa 
valorado entre 0 e 10) e que serán entregados polo alumnado 
antes dunha data determinada (os boletíns entregados 
despois serán avaliados con 0). O alumnado subirá á aula 
virtual a resolución dos exercicios en formato pdf, word, 
writer ou feito a man e dixitalizado con escáner ou cámara de 
fotos (sempre que sexa lexíbel). 

Proba específica Proba escrita telemática: O alumnado será convocado a través 
da aula virtual cunha antelación superior aos 7 días para unha 
proba escrita telemática. A mesma terá unha duración 
limitada (especificada no encabezamento do exame) e 
indicarase a valoración de cada unha das preguntas de tal 
xeito que a proba terá unha puntuación total de 10. A proba 
será colgada na aula virtual do centro podendo conter 
exercicios tipo test (cubriranse na propia aula virtual) ou 
preguntas teóricas ou prácticas (neste caso o/a alumno/a 
pode resolver en papel, dixitalizando a solución con escáner 
ou cámara de fotos, sempre que sexa lexíbel, e entregándoa 
ao/á profesor/a polo medio telemático que máis útil lle sexa: 
aula virtual ou correo electrónico). A proba escrita poderá ser 
seguida polo profesorado a través da plataforma Cisco Webex 
Meetings da Consellaría de Educación. 

 

CUALIFICACIÓN FINAL 

PERSOAS COA 1ª AVALIACIÓN SUSPENSA: 

As persoas que teñan suspenso o primeiro trimestre terán unha proba escrita telemática de 

recuperación entre os días 11 e 15 de maio. De aprobar, esa nota substituirá a nota sen 

redondear que tiñan adquirida na primeira avaliación (1A). 
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PERSOAS COA 2ª AVALIACIÓN SUSPENSA: 

As persoas que teñan suspenso o segundo trimestre terán unha proba escrita telemática de 

recuperación entre os días 18 e 22 de maio. De aprobar, esa nota substituirá a nota sen 

redondear que tiñan adquirida na segunda avaliación (2A). 

 

PERSOAS COA 1ª E A 2ª AVALIACIÓN APROBADAS OU RECUPERADAS: 

A nota final do curso non pode ser inferior á media dos dous primeiros trimestres. Para garantir 

isto, asignaráselle ao alumnado unha nota mínima no terceiro trimestre igual á media dos dous 

primeiros, podendo incrementala ata un máximo de 5 puntos (sen poder superar a nota do 

terceiro trimestre os 10 puntos) do seguinte xeito: 

3𝐴 = (
1𝐴 + 2𝐴

2
) + 𝑇 · 0,2 + 𝐵 · 0,15 + 𝐸 · 0,15   (𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜 3𝐴 ≤ 10) 

Onde: 

3A Nota sen redondear da terceira avaliación (non pode superar os 10 puntos). 

1A Nota sen redondear da primeira avaliación (non a dos boletíns de notas). 

2A Nota sen redondear da segunda avaliación (non a dos boletíns de notas). 

T Nota do traballo (avaliado de 0 a 10). 

B Nota do boletín de exercicios (avaliado de 0 a 10). 

E Nota da proba escrita telemática (avaliada de 0 a 10). 

Deste xeito, a nota final do curso (F) calcularase do seguinte xeito: 

𝐹 =
1𝐴 + 2𝐴 + 3𝐴

3
 

 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

O alumnado coa materia suspensa (F < 5) na convocatoria ordinaria (xuño) terá dereito a unha 

proba extraordinaria e presencial (sempre e cando o permitan as autoridades educativas, se non 

sería substituído por unha proba telemática) en setembro. Nesa proba entrarían os estándares 

de aprendizaxe (en cor negra) citados con anterioridade. 

 

ALUMNADO DE MATERIA PENDENTE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os establecidos na Programación didáctica do departamento (1º de BAC) entregada a inicio de 

curso. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Exercicios sobre os 
estándares de aprendizaxe 

Boletíns de exercicios teóricos e prácticos: é unha colección 
de exercicios que serán enviados ao correo electrónico do/a 
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alumno/a (cada exercicio terá un valor numérico de tal xeito 
que o boletín sexa valorado entre 0 e 10) e que serán 
entregados polo alumnado antes dunha data determinada (os 
boletíns entregados despois serán avaliados cun 0). O 
alumnado entregará a resolución dos exercicios ao correo 
electrónico do profesor en formato pdf, word, writer ou feito 
a man e dixitalizado con escáner ou cámara de fotos (sempre 
que sexa lexíbel). 

Proba específica Proba escrita telemática: O alumnado será convocado a través 
da aula virtual cunha antelación superior aos 7 días para unha 
proba escrita telemática. A mesma terá unha duración 
limitada (especificada no encabezamento do exame) e 
indicarase a valoración de cada unha das preguntas de tal 
xeito que a proba terá unha puntuación total de 10. A proba 
será colgada na aula virtual do centro podendo conter 
exercicios tipo test (cubriranse na propia aula virtual) ou 
preguntas teóricas ou prácticas (neste caso o/a alumno/a 
pode resolver en papel, dixitalizando a solución con escáner 
ou cámara de fotos, sempre que sexa lexíbel, e entregándoa 
ao/á profesor/a polo medio telemático que máis útil lle sexa: 
aula virtual ou correo electrónico). A proba escrita poderá ser 
seguida polo profesorado a través da plataforma Cisco Webex 
Meetings da Consellaría de Educación. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A cualificación da avaliación ordinaria será calculada do seguinte xeito: 

𝐹 = 𝐸 · 0,7 + 𝐵 · 0,3 

Onde: 

F Cualificación final ordinaria. 

B Nota media do(s) boletín(s) de exercicios (avaliada de 0 a 10). 

E Nota da proba escrita telemática (avaliada de 0 a 10). 

O alumnado cunha cualificación final inferior ao 5 terá dereito a unha proba extraordinaria e 

presencial (sempre e cando o permitan as autoridades educativas, se non, sería substituído por 

unha proba telemática) en setembro. Nesa proba entrarían os estándares de aprendizaxe 

citados con anterioridade. 
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO, 

REPASO, E NO SEU CASO AMPLIACIÓN 

 

ACTIVIDADES 

As actividades a realizar (fundamentalmente prácticas) serán colgadas a través da Aula virtual 

do centro. A maiores das actividades que serán avaliadas como se especificou anteriormente 

(traballo de investigación, boletín de exercicios e proba escrita) o/a profesor/a colgará material 

de reforzo (explicacións, enlaces a vídeos, resumos, exercicios de ampliación coa 

correspondente resolución...) para reforzar os contidos traballados. 

 

METODOLOXÍA 

Partindo de que todo o alumnado dispón de ordenador con conexión a internet (o centro 

entregou equipos co conexión ao alumnado que carecía deles) a metodoloxía é a de traballar a 

distancia seguindo o ritmo marcado diariamente (os días de clase) polo/a profesor/a. O traballo 

será realizado a través da Aula Virtual do centro e o alumnado poderá preguntar dúbidas a través 

da aula virtual e do correo electrónico. 

Excepcionalmente empregarase a ferramenta Cisco Webex Meetings para dar instrucións e 

resolver dúbidas do alumnado (xa que non se adapta perfectamente ao traballo na materia, 

precisa dunha boa conexión a internet que non todo o alumnado posúe e ten un consumo de 

datos moi elevado). 

 

MATERIAIS E RECURSOS 

Para poder desenvolver as actividades anteriores son necesarios: 

 Ordenador (con navegador de internet, lector de pdf e procesador de textos instalado) con 

conexión a internet. 

 Libro de texto. 

 Calculadora, papel e bolígrafo. 
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4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS 

O/a profesor/a encargado/a da materia informará ao alumnado dos cambios producidos na 

programación didáctica do departamento do seguinte xeito: 

 Colgará esta Addenda II na Aula Virtual da materia xunto cun resumo (para mellor 

comprensión por parte do alumnado). 

 O/a profesor/a manterá unha reunión co grupo (en horario de clase) a través da plataforma 

Cisco Webex Meetings co fin de explicar os  aspectos máis importantes da Addenda e para 

resolver as dúbidas que puidera ter o alumnado. 

 

PUBLICIDADE 

Esta Addenda II da programación didáctica do departamento será publicada na páxina Web do 

IES Pedregal de Irimia (departamento de Física e Química). 

 

 

 

E para que así conste, asino a presente addenda a venres, 1 de maio de 2020: 

 

Asdo.: Mario Outeiro Iglesias 

Xefe do departamento de Física e Química 

IES Pedregal de Irimia 

 


