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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 identificar as 

características do método científico.  

▪ FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar 

fenómenos cotiáns utilizando teorías e 

modelos científicos. 

▪ 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.  

▪ B1.2. Valorar a investigación científica e o 

seu impacto na industria e no 

desenvolvemento da sociedade. 

▪ FQB1.2.1. Relaciona a investigación 

científica coas aplicacións tecnolóxicas na 

vida cotiá.  

▪ B1.3. Aplicar os procedementos científicos 

para determinar magnitudes e expresar os 

resultados co erro correspondente. 

▪ FQB1.3.1. Establece relacións entre 

magnitudes e unidades, utilizando 

preferentemente o Sistema Internacional 

de Unidades e a notación científica para 

expresar os resultados correctamente.  

▪ FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de 

magnitudes físicas da vida cotiá 

empregando o material e instrumentos 

apropiados, e expresa os resultados 

correctamente no Sistema Internacional 

de Unidades. 

▪ B1.4. Recoñecer os materiais e 

instrumentos básicos presentes no 

laboratorio de física e de química, e 

describir e respectar as normas de 

seguridade e de eliminación de residuos 

para a protección ambiental.  

▪ FQB1.4.1. 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. 

▪ B1.5. Interpretar a información sobre temas 

científicos de carácter divulgativo que 

▪ FQB1.5.1. Selecciona, comprende e 

interpreta información salientable nun 

texto de divulgación científica, e transmite 
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aparece en publicacións e medios de 

comunicación.  

as conclusións obtidas utilizando a 

linguaxe oral e escrita con propiedade. 

▪ FQB1.5.2. Identifica as principais 

características ligadas á fiabilidade e á 

obxectividade do fluxo de información 

existente en internet e noutros medios 

dixitais. 

▪ B1.6. Desenvolver pequenos traballos de 

investigación en que se poña en práctica a 

aplicación do método científico e a 

utilización das TIC. 

▪ 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.  

▪ FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e 

respecta o traballo individual e en equipo. 

 

Bloque 2. A materia 

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

▪ B2.1. Recoñecer que os modelos atómicos 

son instrumentos interpretativos de 

diferentes teorías e a necesidade da súa 

utilización para a interpretación e a 

comprensión da estrutura interna da 

materia. 

▪ FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do 

número atómico e o número másico, 

utilizando o modelo planetario. 

▪ FQB2.1.2. Describe as características das 

partículas subatómicas básicas e a súa 

localización no átomo. 

▪ FQB2.1.3. Relaciona a notación co 

número atómico e o número másico, 

determinando o número de cada tipo de 

partículas subatómicas básicas. 

▪ B2.2. Analizar a utilidade científica e 

tecnolóxica dos isótopos radioactivos.  

▪ FQB2.2.1. Explica en que consiste un 

isótopo e comenta aplicacións dos 

isótopos radioactivos, a problemática dos 

residuos orixinados e as solucións para a 

súa xestión.  
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▪ B2.3. Interpretar a ordenación dos 

elementos na táboa periódica e recoñecer 

os máis relevantes a partir dos seus 

símbolos.  

▪ FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación 

dos elementos en grupos e períodos na 

táboa periódica. 

▪ FQB2.3.2. Relaciona as principais 

propiedades de metais, non metais e gases 

nobres coa súa posición na táboa 

periódica e coa súa tendencia a formar 

ións, tomando como referencia o gas 

nobre máis próximo. 

▪ B2.4. Describir como se unen os átomos 

para formar estruturas máis complexas e 

explicar as propiedades das agrupacións 

resultantes. 

▪ FQB2.4.1. Explica o proceso de formación 

dun ión a partir do átomo correspondente, 

utilizando a notación adecuada para a súa 

representación.  

▪ FQB2.4.2. Explica como algúns átomos 

tenden a agruparse para formar moléculas 

interpretando este feito en substancias de 

uso frecuente, e calcula as súas masas 

moleculares. 

▪ B2.5. Diferenciar entre átomos e moléculas, 

e entre elementos e compostos en 

substancias de uso frecuente e coñecido. 

▪ FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as 

moléculas que compoñen substancias de 

uso frecuente, e clasifícaas en elementos 

ou compostos, baseándose na súa fórmula 

química.  

▪ FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as 

propiedades e aplicacións dalgún 

elemento ou composto químico de 

especial interese a partir dunha procura 

guiada de información bibliográfica e 

dixital. 

▪ B2.6. Formular e nomear compostos 

binarios seguindo as normas IUPAC. 

▪ FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para 

nomear e formular compostos binarios 

seguindo as normas IUPAC. 
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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 citados con anterioridade. 

 

ALUMNADO DE MATERIA PENDENTE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os establecidos na Programación didáctica do departamento (Física e Química de 3º da ESO) 

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 

 


