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1.   Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

2º de E.S.O. para a 3ª avaliación 

B4.2. Establecer a velocidade dun corpo como a relación entre o espazo percorrido e o tempo 
investido en percorrelo. 

FQB4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de aplicacións informáticas, a velocidade media 
dun corpo, interpretando o resultado. 
FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns utilizando o concepto de velocidade media. 

 3º de E.S.O. para a 3ª avaliación 
B3.1. Describir a nivel molecular o proceso polo que os reactivos se transforman en produtos, 
en termos da teoría de colisións. 

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

B3.2. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer reactivos e produtos a través de 
experiencias sinxelas no laboratorio ou de simulacións dixitais 

FQB3.2.1. Recoñece os reactivos e os produtos a partir da representación de reaccións químicas 
sinxelas, e comproba experimentalmente que se cumpre a lei de conservación da masa. 
FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a verificación da lei de conservación 
da masa en reaccións químicas sinxelas. 
 

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

FQB3.3.1. Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que permita comprobar o efecto da 
concentración dos reactivos na velocidade de formación dos productos dunha reacción química, e 
xustifica este efecto en termos da teoría de colisións. 
FQB3.3.2. Interpreta situacións cotiás en que a temperatura inflúa significativamente na velocidade da 
reacción. 
 

 4º de E.S.O. para a 3ª avaliación 

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

FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en termos de partículas e moles e, no 
caso de reaccións entre gases, en termos de volumes. 
FQB3.5.2. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros e supondo un 
rendemento completo da reacción, tanto se os reactivos están en estado sólido como se están en 
disolución. 

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

FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, desprazamento e velocidade en distintos 
tipos de movemento, utilizando un sistema de referenciada masa en reaccións químicas sinxelas. 
 

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

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

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

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

B4.5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen as variables do movemento partindo de 
experiencias de laboratorio ou de aplicacións virtuais interactivas e relacionar os resultados 
obtidos coas ecuacións matemáticas que vinculan estas variables. 

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



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

FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos que hai cambios na velocidade dun 
corpo. 
FQB4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a forza normal, a forza de rozamento. 

B4.8. Aplicar as leis de Newton para a interpretación de fenómenos cotiáns. FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de Newton. 
FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia do enunciado da segunda lei. 
FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en situacións de interacción entre 
obxectos. 

1º Bacharelato para a 3ª avaliación 

B6.2. Representar graficamente as magnitudes vectoriais que describen o movementos nun sistema 
de referencia adecuado. 

adecuado. 

 FQB6.2.1. Describe o movemento dun corpo a partir dos seus vectores de posición, velocidade e aceleración 
nun sistema de referencia dado. 

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. 

 
 
  

 
 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. 
FQB6.3.3. Realiza e describe 

 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. 

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

 FQB6.6.1. Identifica as componentes 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 

B6.8. Identificar o movemento no 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. 
 

B7.1. Identificar todas as forzas que actúan sobre un corpo.  FQB7.1.1. Representa todas as forzas que actúan sobre un corpo, obtendo a resultante e extraendo 
consecuencias sobre o seu estado de movemento. 
 

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

 FQB7.2.1. Calcula o módulo do momento dunha forza en casos prácticos sinxelos. 
 FQB7.2.2. Resolve supostos nos que aparezan forzas de rozamento en planos horizontais ou inclinados, 
aplicando as leis de Newton. 
 FQB7.2.3. Relaciona o movemento de varios corpos unidos mediante cordas tensas e poleas coas 
forzas que actúan sobre cada corpo. 

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

 FQB7.8.1. Expresa a forza da atracción gravitatoria entre dous corpos calquera, coñecidas as variables 
das que depende, establecendo como inciden os cambios nestas sobre aquela. 
 FQB7.8.2. Compara o valor da atracción gravitatoria da Terra sobre un corpo na súa superficie coa acción 
de corpos afastados sobre o mesmo corpo. 
 

B7.9. Enunciar a lei de Coulomb e caracterizar a interacción entre dúas cargas eléctricas puntuais. FQB7.9.1. Compara a lei de Newton da gravitación universal e a de Coulomb, e establece diferenzas e 
semellanzas entre elas. 
 FQB7.9.2. Acha a forza neta que un conxunto de cargas exerce sobre unha carga problema utilizando 
a lei de Coulomb. 



 

2.  Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Para a avaliación do alumando valoraranse non só os resultados das probas senón tamén o traballo 
realizado polo alumno ou alumna, e a súa evolución ao longo deste período 

 
  Instrumentos:  

• Tarefas entregadas telemáticamente 
• Probas online, se procede 



 

Cualificación final 

ESO e Bacharelato: 
Todas as tarefas entregadas telemáticamente na 3ª avaliación terán un peso do 10% para engadirse 
á nota media obtida entre a 1ª e a 2ª avaliación. 
É condición necesaria que o alumnado presentase as tarefas propostas por o profesorado na data 
solicitada e que tratase de resolver axeitadamente as cuestións propostas.  
ESO: 
Os estudantes que teñan unha parte da materia sen superar recibirán material de revisión e reforzo 
da devandita parte, que terá unha ponderación do 40% que terán que ser entregadas antes da data 
límite concretada polo departamento e realizaranse probas online sobre a materia, que serán 
ponderadas nun 60%. A nota resultante terá un peso do 25% para engadir á nota que se obtería na 
avaliación correspondente. Todo isto sempre que non poida realizar probas presenciais. No caso de 
que se poida levar a cabo, seguirían os criterios de recuperación incluídos na programación do 
departamento. 
1º Bacharelato: 
Os estudantes que teñan unha parte da materia sen superar recibirán material de revisión e reforzo 
da devandita parte que terán que ser entregadas antes da data límite concretada polo 
departamento e conseguir unha nota mínima de 5. A nota terá un peso do 25% para engadir á nota 
que se obtería na avaliación correspondente. Todo isto sempre que non poida realizar probas 
presenciais. No caso de que se poida levar a cabo, seguirían os criterios de recuperación incluídos na 
programación do departamento. 
2º Bacharelato: 
As recuperacións non presenciais serán clasificadas como Apto (5) ou Non apto (menos de 5). 
Poderase subir nota na 1ª ou 2ª avaliación; so se terá en conta aquela nota que sexa superior á 
obtida na avaliación. A nota resultante será: 

 Se a proba é non presencial, terá unha ponderación dun 65% e un 35% a nota da avaliación. 

 Se a proba é presencial, terá unha ponderación dun 80% e un 20% a nota da avaliación (Criterio 
que xa estaba establecido na programación) 

Todas as recuperacións e probas de subida de nota non presenciais serán vía webex con cámaras e 
micrófonos acendidos.  
 



Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 Entregaráselle unha propostas de actividades, deseñada para cada nivel, que deben desenvolver 
cara á consecución das competencias que teñen que demostrar e á adquisición dos contidos dos que 
terán que avaliarse.  
•Terá que realizar unha proba escrita de toda a materia, esta realizaríase en setembro, de xeito 
telemático ou presencial, se esta última se puidese levar a cabo con garantías. 
•A cualificación final será un 80% da nota da proba máis o 20% da nota acadada nas tarefas 
encomendadas polo departamento de Física e Química, entregadas ao alumnado en xuño. 
•Será condición necesaria para poder aprobar que na proba o alumno/a obteña unha cualificación 
superior a tres puntos e medio. 

 

 
 
 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

   Criterios de avaliación: 
Ao comezo do curso (inicios do mes de outubro), se entregóuselles dúas propostas de actividades, 
deseñada para cada nivel, que deben desenvolver cara á consecución das competencias que teñen 
que demostrar e á adquisición dos contidos dos que se terán que avaliar.  
Os contidos e as actividades estarán divididas en dous bloques, que se corresponden cos contidos 
sobre os que versarán as dúas probas parciais de avaliación que terán que superar, nos meses de 
xaneiro e abril, esta última non se puido levar acabo.  

 

 

Criterios de cualificación: 
Como o alumnado coa materia de Física e Química pendente da ESO, non superou a 1ª parte: 
•Terá que realizar unha proba escrita de toda a materia, esta realizaríase na primeira semana de xuño, 
de xeito telemático ou presencial, se esta última se puidese levarse a cabo con garantías. 
•A cualificación final será un 80% da nota da proba máis o 20% da nota acadada nas tarefas 
encomendadas polo departamento de Física e Química, entregadas ao alumnado en outubro. 
•Será condición necesaria para poder aprobar que na proba o alumno ou alumna obteña unha 
cualificación superior a tres puntos e medio. 
•A Tarefa da 2ª parte da materia será entregada na Aula virtual antes do 29 de maio. 
•O alumnado que non reúna os requisitos para superar a materia na proba final ordinaria do presente 
curso académico, deberá realizar unha nova proba de avaliación global da materia na convocatoria 
extraordinaria do mes de setembro 



Procedementos: 

Para a avaliación do alumando valoraranse non só os resultados das probas senón tamén o traballo 
realizado polo alumno ou alumna e a súa evolución ao longo deste período. 
Instrumentos:  

 Tarefas entregadas telemáticamente. 

 Probas online ou presenciais se é posible.  

 
 
 
 

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

no seu caso, ampliación) 

Actividades  Repaso e reforzo dos contidos visto ata o 13/03/20 

 Ampliación sinxela de conceptos estudados en cursos anteriores 
 
 Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

  O equipo docente do IES Pino Manso mantén una comunicación fluída entre os seus integrantes, tanto por parte 
dos titores/as como do profesorado en xeral, da realización que o alumnado leva a cabo das tarefas encomendadas. 
No caso de que estes non dispusexen de medios técnicos, fornecéronse de portátiles e conexión procedentes do 
noso centro, da consellería e tamén do propio concello do Porriño. En consecuencia, a metodoloxía que se 
desenvolve contempla sempre a conectividade do noso alumnado. 

Materiais e 
recursos 

 Edixgal 

 Aula virtual 

 Correo electrónico 

 Drive 

 Clases online coa plataforma webex 

 Powerpoint 

 Materiais en pdf 

 Vídeos realizados por as  profesoras do departamento. 

 Vídeos, simulacións e páxinas de enlaces externos. 

 
 

 
 



4.  Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
 Edixgal 

 Aula virtual 

 Abalar 

 Correo electrónico 
 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 

 

 
 


