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Modificación da programación de Física e Química Introdución

Introdución

Neste documento recóllense as modificacións da programación das materias de Física e Química do 
IES Pontepedriña para o curso 2019-20 resultantes da singularidade causada polo estado de 
excepción decretado como resposta á epidemia de SARS-CoV-2. Como é lóxico, as características 
dunha situación como esta obrigan a que calquera medida poida rematar sendo alterada como 
consecuencia de novas condicións. Polo tanto, o que segue podería ser obxecto de novos cambios se 
as circunstancias conducen a instrucións da Administración que así o requiran.

En particular, o presente desenvolvemento parte da suposición de que no que resta de curso 
académico non volverá a haber actividade presencial e que, como moito, esta se reduciría á 
celebración das probas correspondentes á avaliación extraordinaria no mes de setembro. Porén, 
como tampouco hai garantía diso, a este respecto o único que se pode sinalar é que os aspectos 
curriculares serán semellantes aos que se contemplan para a convocatoria ordinaria agás que a 
materia obxecto de avaliación será toda a que se impartiu en todos os grupos de cada nivel, aínda 
que non fose avaliada, ata o último día de asistencia obrigatoria ao centro antes do inicio do período 
de confinamento, é dicir, ata o 12 de marzo de 2020.

Todas as demais actividades levaranse a cabo de xeito telemático, sendo a aula virtual do 
centro o vehículo principal de comunicación entre profesorado e alumnado, sen prexuízo de que se 
poidan empregar outros medios e plataformas para complementalo. En particular, todas as 
actividades de avaliación da adquisición de aprendizaxes levarase a cabo a través dos diferentes 
cursos deste departamento existentes na aula virtual do centro. Iso significa que o alumnado que 
queira beneficiarse deses procedementos, que de acordo coas recentes instrucións terán carácter 
voluntario, deberá facelo accedendo de xeito autenticado, empregando para tal fin a conta que xa 
ten creada dende o comezo do curso 2019-20.

A este respecto, recoméndase que todo o alumnado teña actualizado o seu perfil na aula 
virtual do centro de xeito que nel figure un correo electrónico no que recibirá os avisos que, de xeito 
automático, envía o servidor da Consellería de Educación cada vez que se engaden mensaxes nos 
foros de novas, e outros de subscrición obrigatoria, existentes en cada un deses cursos. En caso 
contrario, corresponderá ao alumnado e ás súas familias a obriga de facer o seguimento desas 
entradas.

Aínda que as ligazóns aos diferentes cursos virtuais deste departamento xa foron 
comunicadas a través da páxina web do instituto, co propósito de facilitar o acceso a eles recóllense 
de novo a continuación:

• Física e Química de 2º de ESO: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iespontepedrina/aulavirtual2/course/view.php?id=304

• Física e Química de 3º de ESO: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iespontepedrina/aulavirtual2/course/view.php?id=213
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Modificación da programación de Física e Química Introdución

• Física e Química de 4º de ESO: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iespontepedrina/aulavirtual2/course/view.php?id=176

• Física e Química de 1º de bacharelato: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iespontepedrina/aulavirtual2/course/view.php?id=64

• Física de 2º de bacharelato: https://www.edu.xunta.gal/centros/iespontepedrina/aulavirtual2/
course/view.php?id=53

• Química de 2º de bacharelato: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iespontepedrina/aulavirtual2/course/view.php?id=135

Por último, sinalaremos que os aspectos principais que se contemplan en cada materia xiran, 
no que segue, ao redor dos seguintes eixos:

• Contidos que se impartirán ao longo da terceira avaliación: serán de dous tipos, de reforzo e 
de ampliación, segundo se detalla en cada caso.

• Actividades que se efectuarán para o ensino e a avaliación das aprendizaxes correspondentes 
a eses contidos.

• Actividades que se efectuarán para a recuperación da segunda avaliación e, no caso das 
materias nas que na programación estivese prevista unha recuperación final, as que 
substituirán esta última.

• Criterios para determinar a cualificación final de cada materia.

• Actividades para a recuperación das materias como pendentes.
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Modificación da programación de Física e Química Física e Química de 2º de ESO

Física e Química de 2º de ESO

Contidos que se impartirán ao longo da terceira avaliación

De reforzo

• Estados de agregación: densidade

• Substancias puras e mesturas.

• Disolucións: concentración.

• Cambios físicos e químicos. Reacción química.

• Carácter relativo do movemento.

• Movemento rectilíneo uniforme.

• Aceleración. Movemento rectilíneo uniformemente acelerado.

• Movementos circulares.

De ampliación

• As forzas e os seus efectos.

• Lei de Hooke.

• Forza gravitatoria.

• Gravitación universal.

• Concepto de enerxía.

• Tipos de enerxía.

• Transformacións da enerxía.

• Calor e temperatura.

Actividades que se desenvolverán ao longo da terceira avaliación

Durante a terceira avaliación ofreceranse clases online, dúas semanais dedicadas a ampliación e 
unha a reforzo, a través de YouTube, con apoio mediante a aula virtual do centro e o emprego das 
plataformas Telegram e Discord como reforzo para a comunicación co profesorado. Estarán 
dirixidas de xeito conxunto ao alumnado dos tres grupos.

Co propósito de evitar a sobrecarga de traballo do alumnado, o número de actividades que 
este deberá desenvolver fóra dese horario manterase no mínimo imprescindible para asegurar a 
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Modificación da programación de Física e Química Física e Química de 2º de ESO

adquisición deses coñecementos. Consistirá en boletíns de exercicios, cuxo número non superará un 
total de dous problemas por cada un dos puntos antes mencionados. Nos casos nos que resulte 
axeitado, agruparanse en forma de cuestionarios para ser realizados a través da aula virtual.

Ademais, efectuaranse dúas probas destinadas á avaliación das actividades de ampliación e 
de reforzo, consistentes na realización de dous cuestionarios na aula virtual que, a diferenza dos 
anteriores, deberá realizarse dentro do prazo temporal que se fixe para cada unha.

Recuperación das avaliacións pendentes

Posto que a recuperación da primeira avaliación, prevista na programación didáctica, xa foi 
desenvolvida en condicións ordinarias, non haberá unha nova oportunidade a ese respecto.

No caso da segunda avaliación, a recuperación consistirá nunha proba escrita a man polo 
alumno, que deberá realizar no período de tempo que se indique. Para remitir ao profesorado a 
proba para a súa cualificación, deberá fotografar ou escanear as súas follas de respostas e remitilas a 
través da aula virtual, mediante a tarefa Moodle correspondente. Só se admitirá o envío fóra de 
prazo no caso de que o profesorado demande a repetición da dixitalización dalgunha das imaxes, 
por razóns de insuficiencia de calidade para posibilitar a súa lectura.

Criterios para a determinación da cualificación final

O traballo desenvolvido polo alumnado durante a terceira avaliación avaliarase a través dos 
cuestionarios comentados anteriormente. A puntuación conducirá a unha nota que servirá para a 
mellora da cualificación final segundo o procedemento que se detalla a continuación.

En ausencia desa nota, a cualificación final do alumnado consistirá na media ponderada das 
cualificacións obtidas na primeira e segunda avaliación, despois de considerar as recuperacións, se é 
o caso, cun peso do 67% da correspondente á primeira e un 33% á da segunda. A razón desa 
diferenza procede de que mentres a cualificación da primeira avaliación se construíu despois do 
proceso completo previsto na programación, a da segunda procedeu unicamente da valoración da 
metade da materia impartida nela, toda vez que o inicio do confinamento polo SARS-CoV-2 
impediu efectuar a segunda das probas previstas.

C+
10−C

10
·

P
4

A razón desta expresión consiste en limitar a cantidade engadida de xeito que non sexa 
superior a 2,5 puntos (P/4) e que a súa aplicación non leve a que o total poida ser maior que 10, 
favorecendo máis a recuperación das cualificacións máis baixas. Así, un alumno que obteña un 10 
nos cuestionarios da terceira avaliación engadirá puntuación dependendo da cualificación que 
resulte das primeiras avaliacións segundo vemos nestes exemplos:

Cualificación obtida coa 1ª e 2ª avaliación 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10

Puntuación que se engade 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0

Cualificación final 2,5 (3) 4 5,5 (6) 7 8,5 (9) 10
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Modificación da programación de Física e Química Física e Química de 3º de ESO

Física e Química de 3º de ESO

Contidos que se impartirán ao longo da terceira avaliación

De reforzo

• Enlace químico

• Táboa periódica

• Cálculo de moles

• Reacción química, moléculas e átomos

• Formulación e nomenclatura de compostos binarios seguindo as normas IUPAC.

De ampliación

• Interpretar as reaccións químicas e representalas

• Lei de conservación da masa. Axuste de ecuacións químicas

• Describir as características dalgunhas reaccións químicas de interese e citar exemplos das 
ditas reaccións: oxidación, combustión, respiración, descomposición e síntese

• Cálculos estequiométricos sinxelos: masas, moles, volume

• Velocidade de reacción

Actividades que se desenvolverán ao longo da terceira avaliación

A metodoloxía é a forma concreta na que se organizan e relacionan os obxectivos, contidos, 
actividades e recursos didácticos. Trátase de encontrar un equilibrio entre a asimilación de 
conceptos e o desenvolvemento das competencias. Utilizarase unha metodoloxía activa que 
implique unha actitude crítica, reflexiva e analítica por parte do alumnado, na que o profesorado se 
converte no organizador do proceso de aprendizaxe, sendo o alumnado o protagonista. Tendo en 
conta todo isto, proporanse: 

1. Clases mediante videoconferencia, usando a plataforma webex proporcionada pola 
Consellería de educación

2. Uso da aula virtual Moodle do centro

3. Actividades de recapitulación, de sínteses e de elaboración de informes

4. Resolución de exercicios, ben dos boletíns que aparecen na aula virtual ou doutro tipo que se 
axusten máis a situación actual (fotos coas tarefas fundamentalmente).

5. Resolución de exercicios interactivos.

Os materiais e recursos didácticos que se empregarán serán:
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• Libro do alumno

• Aula Virtual

• Vídeos didácticos 

• Clases telemáticas

Recuperación das avaliacións pendentes

No caso da primeira avaliación, os alumnos xa fixeron a recuperación oportuna pero, dada a 
situación actual, realizarán neste tempo ata fin de curso tarefas de reforzo.

No caso da 2ª avaliación realizarán tarefas de reforzo.

O número de tarefas de reforzo a realizar polo alumnado que ten avaliacións suspensas terá 
en conta a dificultade das mesmas, intentando que non supoñan unha carga de traballo non 
compatible co resto das materias.

A recuperación da segunda avaliación realizarase mediante unha proba, que en caso de ser 
posible levarase a cabo presencialmente e de non ser posible a través da aula virtual. tendo, neste 
caso, un tempo límite para a súa realización.

Criterios para a determinación da cualificación final

No caso da 3ª avaliación realizaranse tarefas de ampliación para todos os alumnos a través da aula 
virtual.

Os alumnos realizarán unha proba para avaliar os contidos da 3ª avaliación. que en caso de 
ser posible levarase a cabo presencialmente e, de non ser posible, a través da aula virtual tendo 
neste caso un tempo límite para a súa realización.

• A nota final será a media ponderada das notas da 1º e 2ª avaliación . Para realizar esta media 
teráse en conta que na 2ª avaliación non se puido realizar a 2ª proba, polo que realmente so 
se avaliou a metade da materia desa avaliación. Por iso na media ponderada terá un peso do 
65% a nota da 1ª avaliación e un 35 % a nota da 2ª avaliación.

• A esta nota sumaránselle os positivos (proba da 3ª avaliación, tarefas realizadas de reforzo e 
ampliación máis outras tarefas realizadas nas dúas primeiras avaliacións como construción 
de táboas periódicas, etc)  para obter a correspondente cualificación final, ata un máximo de 
2 puntos. 

Para aprobar a materia é necesario obter un resultado de 5 puntos.
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Modificación da programación de Física e Química Física e Química de 4º de ESO

Física e Química de 4º de ESO

Contidos que se impartirán ao longo da terceira avaliación

De reforzo

• Reaccións químicas.

• Teoría de colisións.

• Lei de conservación da masa.

• A mol.

• Concentración molar.

• Cálculos estequiométricos.

• Ácidos e bases.

• pH.

• Reaccións de combustión.

• Enerxía das reaccións químicas.

• Calor de reacción. Ecuacións termoquímicas.

• Velocidade das reaccións químicas.

• Factores que afectan á velocidade dunha reacción.

• Introdución á Química orgánica.

• Hidrocarburos.

• Grupos funcionais.

• Carácter relativo do movemento.

• Desprazamento e traxectoria.

• Velocidade media e instantánea.

• Movemento rectilíneo uniforme.

• Aceleración media e instantánea.

• Movemento rectilíneo uniforme e uniformemente acelerado.
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De ampliación

• Movemento circular uniforme.

• Natureza vectorial das forzas.

• Leis de Newton.

• Peso.

• Rozamento.

• Plano inclinado.

• Dinámica do movemento circular.

• Gravitación universal.

Actividades que se desenvolverán ao longo da terceira avaliación

A metodoloxía é a forma concreta na que se organizan e relacionan os obxectivos, contidos, 
actividades e recursos didácticos. Trátase de encontrar un equilibrio entre a asimilación de 
conceptos e o desenvolvemento das competencias. Nesta situación especial seguiremos intentando 
realizar unha metodoloxía activa que implique unha actitude crítica, reflexiva e analítica por parte 
do alumnado, na que o profesorado se converte no organizador do proceso de aprendizaxe, sendo o 
alumnado o protagonista. Tendo en conta todo isto, proporanse:

1. Clases mediante videoconferencia,usando a plataforma webex proporcionada pola 
Consellería de educación. Procurarase ter 2 horas semanais, sempre que sexa posible a 
unión dos dous grupos.

2. Uso da aula virtual Moodle do centro

3. Actividades de recapitulación, de sínteses e de elaboración de informes.

4.  Resolución de exercicios, ben dos boletíns que aparecen na aula virtual ou doutro tipo 
que se axusten máis a situación actual (fotos coas tarefas fundamentalmente)

5. Resolución de exercicios interactivos.

Recuperación das avaliacións pendentes

No caso da primeira avaliación a recuperación xa está realizada. Os alumnos que teñan suspensa 
esta avaliación realizarán durante o terceiro trimestre actividades de reforzo

No caso da segunda avaliación, os alumnos que a teñan suspensa realizarán actividades de 
reforzo e unha proba de recuperación que será presencial a ser posible, e en caso contrario 
realizarase mediante a aula virtual.

O número de tarefas de reforzo a realizar polo alumnado que ten avaliacións suspensas terá 
en conta a dificultade das mesmas, intentando que non supoñan unha carga de traballo non 
compatible co resto das materias.

10



Modificación da programación de Física e Química Física e Química de 4º de ESO

A recuperación da segunda avaliación realizarase mediante unha proba, que en caso de ser 
posible levarase a cabo presencialmente e de non ser posible a través da aula virtual tendo, neste 
caso, un tempo límite para a súa realización.

Criterios para a determinación da cualificación final

No caso da 3ª avaliación realizaránse tarefas de ampliación para todos os alumnos que se realizarán 
a través da aula virtual.

Os alumnos realizarán unha proba para avaliar os contidos da 3ª avaliación. que en caso de 
ser posible levarase a cabo presencialmente e, de non ser posible, a través da aula virtual tendo 
neste caso un tempo límite para a súa realización

• A nota final será a media ponderada das notas da 1º e 2ª avaliación . Para realizar esta 
media teráse en conta que na 2ª avaliación non se puido realizar a 2ª proba, polo que 
realmente so se avaliou a metade da materia desa avaliación. Por iso na media ponderada 
terá un peso do 65% a nota da 1ª avaliación e un 35 % a nota da 2ª avaliación.

• A esta nota sumaránselle os positivos (proba da 3ª avaliación, tarefas realizadas de reforzo 
e ampliación máis outras tarefas realizadas nas dúas primeiras avaliacións como 
construción de táboas periódicas, etc)  para obter a correspondente cualificación final, ata 
un máximo de 2 puntos. 

Para aprobar a materia é necesario obter un resultado de 5 puntos.
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Modificación da programación de Física e Química Física e Química de 1º de bacharelato

Física e Química de 1º de bacharelato

Contidos que se impartirán ao longo da terceira avaliación

Con carácter preliminar cómpre ter en conta que o establecemento do confinamento obrigatorio tivo 
lugar cando se estaba comezando o estudo da Física, mentres que o da Química xa rematara a finais 
de xaneiro. Como consecuencia, a repercusión que terá a interrupción da actividade presencial sobre 
o desenvolvemento no vindeiro curso das materias de Química e Física de 2º de bacharelato será 
notablemente diferente. É por ese motivo polo que as actividades que seguen están dedicadas 
integramente á Física. Porén, o alumnado poderá solicitar ao profesor que se desenvolven 
actividades de reforzo arredor de contidos propios da Química, aínda que non figuren aquí.

Un aspecto que tamén se toma en consideración é o feito de que a materia de Física de 2º de 
bacharelato é optativa polo que convén ter en conta a diversidade de intereses a ese respecto. É por 
ese motivo que as actividades de ampliación distinguen dous tipos. Por unha banda as de carácter 
xeral, dirixidas a todo o alumnado, e que consisten esencialmente na continuación dos contidos 
fundamentais da materia que xiran ao redor das leis de Newton da dinámica. Pero tamén se 
contemplan outras dirixidas ao alumnado que prevé proseguir estudos de Física no vindeiro curso, 
nos que a aplicación dos conceptos relacionados con traballo e enerxía ocupan un papel central. Por 
iso, aínda que eses contidos formen parte da materia que será inevitable ter que recuperar no 
vindeiro curso, tamén se inclúe o estudo deses conceptos, principalmente coa intención de que nese 
momento o alumnado conte cunha base que lles facilite a asimilación deses coñecementos esenciais.

De reforzo

• Movemento rectilíneo uniforme.

• Aceleración. Compoñentes intrínsecas da aceleración.

• Movemento uniformemente acelerado.

• Movemento circular uniforme.

• Movemento circular uniformemente acelerado.

De ampliación xeral

• Leis de Newton.

• Forzas de contacto.

• Dinámica dos corpos ligados.

• Dinámica do movemento circular uniforme.

• Momento lineal.
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De ampliación específica

• Traballo.

• Teorema da enerxía cinética.

• Forzas conservativas. Enerxía potencial.

• Enerxía mecánica.

• Oscilador harmónico.

Actividades que se desenvolverán ao longo da terceira avaliación

Durante a terceira avaliación ofreceranse clases online, dúas semanais dedicadas a ampliación de 
carácter xeral, unha á ampliación específica e unha a reforzo, a través de YouTube, con apoio 
mediante a aula virtual do centro e o emprego das plataformas Telegram e Discord como reforzo 
para a comunicación co profesorado. Estarán dirixidas de xeito conxunto ao alumnado dos dous 
grupos.

Co propósito de evitar a sobrecarga de traballo do alumnado, o número de actividades que 
este deberá desenvolver fóra dese horario manterase no mínimo imprescindible para asegurar a 
adquisición deses coñecementos. Consistirá en boletíns de exercicios, cuxo número non superará un 
total de dous problemas por cada un dos puntos antes mencionados. Nos casos nos que resulte 
axeitado, agruparanse en forma de cuestionarios para ser realizados a través da aula virtual.

Ademais, efectuaranse dúas probas destinadas á avaliación das actividades de ampliación de 
carácter xeral e de reforzo, consistentes na realización de dous cuestionarios na aula virtual que, a 
diferenza dos anteriores, deberá realizarse dentro do prazo temporal que se fixe para cada unha. As 
actividades de ampliación de carácter específico serán avaliadas mediante un cuestionario 
semellante aos anteriores, que estará centrado nos conceptos máis fundamentais.

Recuperación das avaliacións pendentes

Posto que a recuperación da primeira avaliación, prevista na programación didáctica, xa foi 
desenvolvida en condicións ordinarias, non haberá unha nova oportunidade a ese respecto.

No caso da segunda avaliación, a recuperación consistirá nunha proba escrita a man polo 
alumno, que deberá realizar no período de tempo que se indique. Para remitir ao profesorado a 
proba para a súa cualificación, deberá fotografar ou escanear as súas follas de respostas e remitilas a 
través da aula virtual, mediante a tarefa Moodle correspondente. Só se admitirá o envío fóra de 
prazo no caso de que o profesorado demande a repetición da dixitalización dalgunha das imaxes, 
por razóns de insuficiencia de calidade para posibilitar a súa lectura.

Criterios para a determinación da cualificación final

O traballo desenvolvido polo alumnado durante a terceira avaliación avaliarase a través dos 
cuestionarios que se encomenden a través da aula virtual para os que existirá un prazo temporal para 
a súa realizacións e que xa foron comentados anteriormente. A media desas puntuacións conducirá a 
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Modificación da programación de Física e Química Física e Química de 1º de bacharelato

unha nota que servirá para a mellora da cualificación final segundo o procedemento que se detalla a 
continuación.

En ausencia desa nota, a cualificación final do alumnado consistirá na media ponderada das 
cualificacións obtidas na primeira e segunda avaliación, despois de considerar as recuperacións, se é 
o caso, cun peso do 67% da correspondente á primeira e un 33% á da segunda. A razón desa 
diferenza procede de que mentres a cualificación da primeira avaliación se construíu despois do 
proceso completo previsto na programación, a da segunda procedeu unicamente da valoración da 
metade da materia impartida nela, toda vez que o inicio do confinamento polo SARS-CoV-2 
impediu efectuar a segunda das probas previstas.

A puntuación obtida, P, na avaliación de aprendizaxes na terceira avaliación engadirase á 
cualificación, C, antes mencionada segundo a expresión seguinte:

C+
10−C

10
·

P
4

A razón desta expresión consiste en limitar a cantidade engadida de xeito que non sexa 
superior a 2,5 puntos (P/4) e que a súa aplicación non leve a que o total poida ser maior que 10, 
favorecendo máis a recuperación das cualificacións máis baixas. Así, un alumno que obteña un 10 
nos cuestionarios da terceira avaliación engadirá puntuación dependendo da cualificación que 
resulte das primeiras avaliacións segundo vemos nestes exemplos:

Cualificación obtida coa 1ª e 2ª avaliación 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10

Puntuación que se engade 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0

Cualificación final 2,5 (3) 4 5,5 (6) 7 8,5 (9) 10
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Física de 2º de bacharelato

Contidos que se impartirán ao longo da terceira avaliación

De reforzo

Versarán sobre todos os contidos estudados nas dúas primeiras avaliacións, tomando como 
referencia xeral para a súa selección as probas de acceso á universidade efectuadas nos anos 
precedentes.

De ampliación

• Óptica xeométrica. Dioptrios planos.

• Espellos esféricos. Formación de imaxes.

• Lentes delgadas. Formación de imaxe e ecuación do construtor de lentes.

• Sistemas formados por varias lentes.

• Orixes da Física cuántica. Experiencia de Young.

• Radiación de corpo negro. Hipótese de Planck.

• Efecto fotoeléctrico.

• Mecánica cuántica. Principio de incerteza de Heisenberg.

• Experimento de Michelson e Morley.

• Teoría especial da relatividade.

• Contracción de lonxitudes. Dilatación temporal.

• Enerxía relativista.

• Radioactividade.

• Núcleo atómico.

• Leis de conservación.

• Lei de decaemento exponencial.

Actividades que se desenvolverán ao longo da terceira avaliación

Durante a terceira avaliación ofreceranse clases online, dúas semanais dedicadas a ampliación e 
dúas a reforzo, a través de YouTube, con apoio mediante a aula virtual do centro e o emprego das 
plataformas Telegram e Discord como reforzo para a comunicación co profesorado.
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Modificación da programación de Física e Química Física de 2º de bacharelato

Co propósito de evitar a sobrecarga de traballo do alumnado, o número de actividades que 
este deberá desenvolver fóra dese horario manterase no mínimo imprescindible para asegurar a 
adquisición deses coñecementos. Consistirá en boletíns de exercicios, que serán resoltos polo 
profesor.

Ademais, efectuarase unha proba destinada á avaliación das actividades de ampliación, 
consistente na realización dun cuestionario na aula virtual que deberá realizarse dentro do prazo 
temporal que se fixe.

Recuperación das avaliacións pendentes

Posto que a recuperación da primeira avaliación, prevista na programación didáctica, xa foi 
desenvolvida en condicións ordinarias, non haberá unha nova oportunidade a ese respecto.

No caso da segunda avaliación, a recuperación consistirá nunha proba escrita a man polo 
alumno, que deberá realizar no período de tempo que se indique. Para remitir ao profesorado a 
proba para a súa cualificación, deberá fotografar ou escanear as súas follas de respostas e remitilas a 
través da aula virtual, mediante a tarefa Moodle correspondente. Só se admitirá o envío fóra de 
prazo no caso de que o profesorado demande a repetición da dixitalización dalgunha das imaxes, 
por razóns de insuficiencia de calidade para posibilitar a súa lectura.

Por outra banda, a programación establecía a existencia dunha segunda proba final de 
recuperación. Neste sentido, a excepcionalidade actual obriga a que se manteña, coas únicas 
modificacións de que os contidos avaliables serán os que conformaron as dúas primeiras avaliacións 
e que o formato será o mesmo que corresponde á recuperación da segunda avaliación. Por suposto, 
sempre e cando non se dea a circunstancia de que antes do remate do curso se retome a actividade 
presencial.

Criterios para a determinación da cualificación final

O traballo desenvolvido polo alumnado durante a terceira avaliación avaliarase a través do 
cuestionario comentado anteriormente. A puntuación conducirá a unha nota que servirá para a 
mellora da cualificación final segundo o procedemento que se detalla a continuación.

En ausencia desa nota, a cualificación final do alumnado consistirá na media das 
cualificacións obtidas na primeira e segunda avaliación, despois de considerar as recuperacións, se 
fose o caso. A puntuación obtida, P, na avaliación de aprendizaxes na terceira avaliación engadirase 
a esa cualificación, C, segundo a expresión seguinte:

C+
10−C

10
·

P
4

A razón desta expresión consiste en limitar a cantidade engadida de xeito que non sexa 
superior a 2,5 puntos (P/4) e que a súa aplicación non leve a que o total poida ser maior que 10, 
favorecendo máis a recuperación das cualificacións máis baixas. Así, un alumno que obteña un 10 
nos cuestionarios da terceira avaliación engadirá puntuación dependendo da cualificación que 
resulte das primeiras avaliacións segundo vemos nestes exemplos:
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Modificación da programación de Física e Química Física de 2º de bacharelato

Cualificación obtida coa 1ª e 2ª avaliación 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10

Puntuación que se engade 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0

Cualificación final 2,5 (3) 4 5,5 (6) 7 8,5 (9) 10
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Modificación da programación de Física e Química Química de 2º de bacharelato

Química de 2º de bacharelato

Contidos que se impartirán ao longo da terceira avaliación

De reforzo

Tratarán todos os contidos impartidos nas avaliacións primeira e segunda. É dicir, todo o currículo 
da materia agás a Química Orgánica.

De ampliación

• Estudo de funcións orgánicas.

• Nomenclatura e formulación orgánica segundo as normas da IUPAC.

• Funcións orgánicas de interese: osixenadas e nitroxenadas, derivados haloxenados, tiois e 
perácidos. Compostos orgánicos polifuncionais.

• Tipos de isomería.

• Tipos de reaccións orgánicas.

• Principais compostos orgánicos de interese biolóxico e industrial: materiais polímeros e 
medicamentos.

• Polímeros.

• Reaccións de polimerización.

• Polímeros de orixe natural e sintética: propiedades.

• Fabricación de materiais plásticos e as súas transformacións: impacto ambiental.

Actividades que se desenvolverán ao longo da terceira avaliación

Durante a 3ª avaliación os alumnos terán un seguimento continuado da súa formación a través dos 
seguintes medios:

• Clases telemáticas mediante videoconferencia.

• Realización de tarefas de reforzo e  de ampliación a través aula virtual Moodle.

• Uso do coreo electrónico para a relación persoal cos alumnos e atender ás súas 
características especificas e persoais. 

• Resolución de dúbidas que poidan ter por calquera dos medios anteriores.
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Modificación da programación de Física e Química Química de 2º de bacharelato

Recuperación das avaliacións pendentes

A recuperación das avaliacións pendentes levarase a cabo do mesmo xeito que estaba previsto no 
curso ordinario. Realizarase unha proba global para  todo o alumnado, pero que tamén servirá de 
recuperación para  os que non teñan superada a primeira e/ou a segunda avaliación.

De non poder realizarse a proba global de forma presencial realizarase mediante a aula 
virtual. Neste caso a proba terá unha duración limitada. O procedemento consistirá en subir á aula 
virtual unha foto do exame e os alumnos terán que facelo, escrita a man, e subila en tempo á aula 
virtual.

Criterios para a determinación da cualificación final

Para avaliar as aprendizaxes na terceira avaliación teranse en conta:

• A proba de prácticas non se levará a cabo e se valorarán os informes que realicen os 
alumnos das mesmas.

• A proba de Química Orgánica realizarase ou ben presencialmente ou ben mediante a aula 
virtual, nas mesmas condicións que a proba global.

As porcentaxes de valoración serán modificadas segundo a táboa adxunta:

Exame global
(100%)

Temas: Todo excepto Química Orgánica

Informes das Prácticas
(Ata 1 punto máximo)

Prácticas: 1 a 7 ámbalas dúas incluídas

3º Exame 
(Ata 1 punto máximo)

Temas: Química Orgánica  

(*)  Este exame global é obrigatorio para todo o alumnado, pero tamén servirá de recuperación para 
os alumnos que non teñan superada a primeira e/ou a segunda avaliación.

Co obxecto de dar un maior peso na nota final á materia impartida de forma presencial, para 
cualificar a materia, terase en conta a nota da proba global ou a media das dúas primeiras 
avaliacións se fose maior ca nota da proba global. Neste senso, para os alumnos que teñan pendente 
algunha avaliación será tido en conta, en positivo, a presentación das tarefas de reforzo na nota do 
exame global.

Para ter en conta o traballo realizado polos alumnos nesta terceira avaliación sumaranse ata 
2 puntos positivos a maiores que procederán dos informes das prácticas e da proba de Química 
Orgánica.

Polo tanto, a cualificación final da materia será:

X = Nota do exame global (ou a media da 1ª e 2ª avaliación) + 1 punto máximo da nota das 
prácticas + 1 punto máximo da nota do terceiro exame e actividades de ampliación.
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Recuperación das materias pendentes

Tanto no caso da Física e Química de 2º de ESO, no da de 3º de ESO como no na de 1º de 
bacharelato, a cualificación da materia como pendente obterase a través da cualificación media das 
dúas probas xa efectuadas de xeito presencial. O alumnado que con ese procedemento non superase 
a materia poderá efectuar, no mes de maio, unha proba extraordinaria manuscrita, que deberá 
realizar no período de tempo que se indique. Para a súa corrección deberá fotografar ou escanear as 
súas follas de respostas e remitilas a través da aula virtual, mediante a tarefa Moodle 
correspondente. Só se admitirá o envío fóra de prazo no caso de que o profesorado demande a 
repetición da dixitalización dalgunha das imaxes, por razóns de insuficiencia de calidade para 
posibilitar a súa lectura.

A citada proba versará sobre os contidos que foron avaliados con anterioridade ao 
establecemento do estado de excepción. Os estándares e contidos avaliados serán os mínimos 
estipulados. Por ese motivo, a cualificación máxima do alumnado cuxa cualificación media das 
dúas probas efectuadas presencialmente fose negativa e que supere esa proba extraordinaria será de 
5 puntos.
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