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

Utlizar a ecuación de estado dos aases ideais para establecer relacións entre a 
presión, o volume e a temperatura.

Determina as maanitudes que defnen o estado dun aas aplicando a ecuación de estado dos 
aases ideais.

Aplicar a ecuación dos aases ideais para calcular masas moleculares e determinar 
fórmulas moleculares.

Determina presións totais e parciais dos aases dunha mestura, relacionando a presión total 
dun sistema coa fracción molar e a ecuación de estado dos aases ideais.

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.

Expresa a concentración dunha disolución en a/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 partr doutra de concentración coñecida.

Formular e nomear correctamente as substancias que interveñen nunha reacción 
química dada, e levar a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas.

Escribe e axusta e realiza ecuacións químicas sinxelas de distnto tpo (neutralización, 
oxidación, síntese) e de interese bioquímico ou industrial.
Interpreta unha ecuación química en termos de cantidade de materia, masa, número de partículas ou 
volume, para realizar cálculos estequiométricos nela.
Realiza os cálculos estequiométricos aplicando a lei de conservación da masa a distintas reaccións.
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.
Aplica o rendemento dunha reacción na realización de cálculos estequiométricos.

Interpretar ecuacións termoquímicas e distnauir entre reaccións endotérmicas e 
exotérmicas.

Expresa as reaccións mediante ecuacións termoquímicas debuxando e interpretando os 
diaaramas entálpicos asociados.

Predicir, de forma cualitatva e cuanttatva, a espontaneidade dun proceso químico 
en determinadas condicións a partr da enerxía de Gibbs.

Identfca a enerxía de Gibbs coa maanitude que informa sobre a espontaneidade dunha 
reacción química.
Xustfca a espontaneidade dunha reacción química en función dos factores entálpicos, 
entrópicos e da temperatura.

Distnauir os procesos reversibles e irreversibles, e a súa relación coa entropía e o 
seaundo principio da termodinámica. Relaciona o concepto de entropía coa espontaneidade dos procesos irreversibles.

Recoñecer hidrocarburos saturados e insaturados e aromátcos, relacionándoos con 
compostos de interese biolóxico e industrial.

Formula e nomea seaundo as normas da IUPAC hidrocarburos de cadea aberta e pechada, e 
derivados aromátcos.

Identfcar compostos oraánicos que conteñan funcións osixenadas e nitroxenadas. Formula e nomea seaundo as normas da IUPAC compostos oraánicos sinxelos cunha función 
osixenada ou nitroxenada.

Representar os tpos de isomería. Representa os isómeros dun composto oraánico.
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1. Avaliación e cualifcación

Avaliación Procedementos: As tarefas realizadas dende a declaración do estado de alarma serán
valoradas a través dunha rúbrica que se baseará en dous aspectos: a realización das
mesmas e o seu grao de consecución.
Deste  xeito,  o/a  alumno/a  poderá  incrementar  a  nota  obtida  durante  a  ensinanza
presencial  ata  1  punto  dependendo  do  número  de  tarefas  entregadas  dentro  dos
prazos establecidos, e ata outro punto máis dependendo do grado de consecución das
mesmas.
O traballo do terceiro trimestre servirá tamén polo tanto para recuperar as avaliacións
pendentes de materias non superadas da primeira e/ou da segunda avaliación.
O Departamento  de Física e Química poderá realizar actividades de avaliación do
terceiro  trimestre,  que  terán  en  todo  caso  carácter  diagnóstico  (por  exemplo,
resolución conxunta empregando a plataforma G Suite do Instituto (Meet e Clasroom)
de probas de anos anteriores das ABAU e dos novos modelos de exame ABAU Física
e Química 2020).

Instrumentos: rúbrica que se baseará en dous aspectos: a realización das tarefas do 
3º trimestre e o seu grao de consecución.

Cualifcación
fnal

Indicar  o  procedemento  para  obter  a  cualificación  final  de  curso:  A  efectos  de
avaliación  terase en conta a media aritmética  do realizado na primeira e segunda
avaliación. O traballo da terceira contará unicamente en positivo (para subir nota).
Criterio xeral para decidir a no superación dos estándares do curso: Alumnado que
durante as dúas primeiras avaliacións non amosou ningunha disposición a aprender e
ademais estivo desconectado co seu profesorado de forma voluntaria no período de
confinamento.

Proba
extraordinaria
de setembro

A avaliación de setembro farase de forma presencial, se as circunstancias o permiten, 
o 1 e 2 de setembro. Se non puidese ser faríanse probas telemáticas nas mesmas 
datas.

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación:
Queda cancelado o calendario de probas de pendentes. A avaliación das materias pendentes realizarase 
en base a traballos ou probas telemáticas que se poidan realizar agora e todas aquelas actividades de 
recuperación programadas polo departamento e realizadas polo alumnado  antes do confinamento. 

Criterios de cualificación:
Verificar que o alumnado alcanza os obxectivos e as competencias clave da etapa. Neste sentido, 
atenderase a aqueles elementos curriculares máis relevantes e imprescindibles para alcanzar os 
obxectivos fundamentais desta etapa.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Traballos ou probas telemáticas que se poidan realizar agora e todas aquelas actividades de 
recuperación programadas polo departamento e realizadas polo alumnado  antes do confinamento. 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO:IES RIBEIRA DO LOURO
CURSO:1º BACHARELATO

MATERIA:FÍSICA E QUÍMICA

2. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actvidades As actividades de repaso, reforzo e recuperación  (publicadas en Classroom a
data de 8 de maio): Ficha nº 1 de formulación. Nomenclatura: Stock (25 marzo),
Ficha nº 2 de formulación. Nomenclatura: Stock (26 de marzo), Ficha nº 3 de
formulación.  Nomenclatura:  Stock  (27  de  marzo),  Ficha  nº  5  de  formulación.
Formulación de ácidos (3 de abril), Ficha de trabajo semana 6 de abril (13 de
abril),  PROBLEMAS  DE  GASES  1º  BACH  (21  de  abril),  Presión  de  vapor.
Actividad  17  pag.  55  Libro  de  texto  (24  de  abril),  Ejercicios  sobre
DISOLUCIONES (6 de mayo), Cómo ajustar una ecuación química (PROBLEMA
RESUELTO LIBRO  DE TEXTO PÁGINA 95) (8 de mayo). Na medida do posible
deseñaránse  actividades  globalizadoras  e  interdisciplinares,  debidamente
titorizadas

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade)

Nos dous casos centrarémonos nas competencias claves e que esixan a mínima
intervención  docente.  As  actividades  de  Física  e  Química  1º  BACH
desenvolvidas  a  partir  da  interrupción  das  clases  (13  de  marzo)  serán
principalmente de repaso, reforzo e recuperación.  Realizaranse actividades de
ampliación (avance na materia) pero en ningún caso serán avaliables.
Alumnado con conectividade: Tarefas de repaso e actividades de ampliación a
través de Classroom.
Alumnado sen conectividade: Para cubrir as necesidades informáticas do noso
alumnado  estanse a repartir  ordenadores  e  aparellos  de  conexión.  Unha vez
dispoñan dos medios, incorporaranse ás clases virtuais en Classroom, e ó seu
ritmo,  coidando  sobre  todo  o  aspecto  emocional,  axudarémoslles  a  facer  as
actividades das semanas pasadas.

Materiais e recursos G Suite para Centros Educativos. Dominio: iesribeiralouro.com.es
Aplicacións empregadas de Google

• Para as comunicacións: Gmail, Calendar, Grupos e Meet (administrados 
polo centro)

• Para o almacenamento: Drive
• Para o traballo colaborativo e a asignación das tarefas: Docs, 

Formularios, Hojas de cálculo, Presentaciones, SketchUp for Schools e 
Classroom

• Para a xestión das clases: Classroom e impartición dos contidos esenciais
a través de videoconferencias con Meet

Aplicacións de LibreOffice: Writer, Calc, Impress



5. Plans de recuperación e adaptación do currículo e das actividades educativas para o curso 2020-2021

Os criterios de avaliación indicados no apartado 1 “Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles” terán
carácter diagnóstico e permitirán as adaptacións necesarias das programacións didácticas do seguinte curso 2020-
2021,  para incorporar  aqueles obxectivos,  contidos e aprendizaxes  que,  polas circunstancias  especiais  do terceiro
trimestre, non puidesen ser abordados.

O Departamento de Física e Química emitirá un informe individual valorativo do traballo realizado polos seus alumnos e
alumnas no curso, que inclúa os atrasos que puidesen terse producido e un plan de recuperación destes. 

Dito informe será tido en conta de cara a programación do curso 2020-2021.

O Departamento de Física e Química organizará plans de recuperación e adaptación do currículo e das actividades
educativas para o curso 2020-2021, en 2º, 3º e 4º ESO, e en 1º e 2º Bacharelato, co obxecto de permitir o avance de
todo o alumnado e especialmente dos máis atrasados.

Ditos plans estarán baseados nos informes individualizados que se emitan ao final do presente curso e nas eventuais
avaliacións iniciais que puidesen realizarse.

A programación do Departamento de Física e Química do curso 2020-2021 adaptarase a estas circunstancias.

Adoptaranse  as  medidas  necesarias  de  atención  á diversidade,  individuais  ou grupais,  orientadas  a responder  ás
necesidades  educativas  concretas  dos  alumnos  e  das  alumnas  e  á  consecución  dos  resultados  de  aprendizaxe
vinculados ás aprendizaxes imprescindibles, que a situación excepcional do curso 2019-2020 lles dificultase adquirir.
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3. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado: a
través das persoas titoras e o procedemento proposto pola dirección do centro (páxina
web do centro).  Informarase que a avaliación  e cualificación adaptarase;  tendo en
consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous
primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación
ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma
polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios no estado de 
movemento e das deformacións
     

Establece a relación entre unha forza e o seu correspondente efecto na 
deformación ou na alteración do estado de movemento dun corpo.
Establece a relación entre o alongamento producido nun resorte e as forzas 
que produciron eses alongamentos

Comprender o papel que xoga o rozamento na vida cotá.

    

Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa infuencia no movemento 
dos seres vivos e os vehículos

Considerar a forza gravitatoria como a responsable do peso dos corpos,
    

Relaciona cualitatvamente a forza de gravidade que existe entre dous 
corpos coas súas masas e a distancia que os separa. 
Distngue entre masa e peso

 Recoñecer os fenómenos da natureza asociados á forza gravitatoria.
    

Realiza  observacións sobre a forza gravitatoria e os fenómenos asociados a 
ela.

Recoñecer que a enerxía é a capacidade de producir transformacións 
ou cambio
  

Argumenta que a enerxía pode transferirse, almacenarse ou disiparse, pero 
non crearse nin destruírse

Valorar o papel da enerxía nas nosas vidas, identicar as fontes, 
comparar o seu impacto ambiental e recoñecer a importancia do aforro
enerxétco para 
    

Recoñece, describe e compara as fontes renovables e non renovables de 
enerxía, analizando con sentdo crítco o seu impacto ambiental.

Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas substancias 
noutras. 
    

Identica os reactvos e os produtos de reaccións químicas sinxelas 
interpretando a representación esquemátca dunha reacción química. 
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1. Avaliación e cualifcación

Avaliación Procedementos: As tarefas realizadas dende a declaración do estado de alarma serán
valoradas a través dunha rúbrica que se baseará en dous aspectos: a realización das
mesmas e o seu grao de consecución.
Deste  xeito,  o/a  alumno/a  poderá  incrementar  a  nota  obtida  durante  a  ensinanza
presencial  ata  1  punto  dependendo  do  número  de  tarefas  entregadas  dentro  dos
prazos establecidos, e ata outro punto máis dependendo do grado de consecución das
mesmas.
O traballo do terceiro trimestre servirá tamén polo tanto para recuperar as avaliacións
pendentes de materias non superadas da primeira e/ou da segunda avaliación.
O Departamento  de Física e Química poderá realizar actividades de avaliación do
terceiro  trimestre,  que  terán  en  todo  caso  carácter  diagnóstico  (por  exemplo,
resolución conxunta empregando a plataforma G Suite do Instituto (Meet e Clasroom)
de probas de anos anteriores das ABAU e dos novos modelos de exame ABAU Física
e Química 2020).

Instrumentos: rúbrica que se baseará en dous aspectos: a realización das tarefas do 
3º trimestre e o seu grao de consecución.

Cualifcación
fnal

Indicar  o  procedemento  para  obter  a  cualificación  final  de  curso:  A  efectos  de
avaliación  terase en conta a media aritmética  do realizado na primeira e segunda
avaliación. O traballo da terceira contará unicamente en positivo (para subir nota).
Criterio xeral para decidir a no superación dos estándares do curso: Alumnado que
durante as dúas primeiras avaliacións non amosou ningunha disposición a aprender e
ademais estivo desconectado co seu profesorado de forma voluntaria no período de
confinamento.

Proba
extraordinaria
de setembro

A avaliación de setembro farase de forma presencial, se as circunstancias o permiten, 
o 1 e 2 de setembro. Se non puidese ser faríanse probas telemáticas nas mesmas 
datas.

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación:
Queda cancelado o calendario de probas de pendentes. A avaliación das materias pendentes realizarase 
en base a traballos ou probas telemáticas que se poidan realizar agora e todas aquelas actividades de 
recuperación programadas polo departamento e realizadas polo alumnado  antes do confinamento. 

Criterios de cualificación:
Verificar que o alumnado alcanza os obxectivos e as competencias clave da etapa. Neste sentido, 
atenderase a aqueles elementos curriculares máis relevantes e imprescindibles para alcanzar os 
obxectivos fundamentais desta etapa.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Traballos ou probas telemáticas que se poidan realizar agora e todas aquelas actividades de 
recuperación programadas polo departamento e realizadas polo alumnado  antes do confinamento. 
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2. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actvidades As actividades de repaso,   reforzo e ampliación de conceptos (publicadas en
Classroom a data de 8 de maio): Fuerzas, Peso , fuerza elástica , Fuerza elástica
2 (grafica y simulador ), fuerza gravitatoria
Reto semanal : reto no que se repasan conceptos xerais de  física e qímica ( un
reto por semana)
Actividades de recuperación: 

Boletín de exercicios de recuperación  da primeira avaliación (  só para aqueles
alumnos que a teña suspensa)
Boletín de exercicios de recuperación da segunda avaliación ( só para aqueles
alumnos que a teña suspensa)
Actividades colaborativas : publicadas no INSTAGRAM (merpfisicaquimica)

    • Yo me quedo en casa
    • El lenguaje de la química

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade)

As actividades de Física e Química 2º ESO desenvolvidas a partir da interrupción
das  clases  (13  de  marzo)  serán   principalmente  de  repaso,  reforzo  e
recuperación. Realizaranse actividades de ampliación (avance na materia) pero
en ningún caso serán avaliables.
Alumnado con conectividade: Tarefas de repaso e actividades de ampliación a
través de Classroom.
Alumnado sen conectividade: Para cubrir as necesidades informáticas do noso
alumnado  estanse a repartir  ordenadores  e  aparellos  de  conexión.  Unha vez
dispoñan dos medios, incorporaranse ás clases virtuais en Classroom, e ó seu
ritmo,  coidando  sobre  todo  o  aspecto  emocional,  axudarémoslles  a  facer  as
actividades das semanas pasadas.

Materiais e recursos G Suite para Centros Educativos. Dominio: iesribeiralouro.com.es
Aplicacións empregadas de Google

• Para as comunicacións: Gmail, Calendar, Grupos e Meet (administrados 
polo centro)

• Para o almacenamento: Drive
• Para o traballo colaborativo e a asignación das tarefas: Docs, 

Formularios, Hojas de cálculo, Presentaciones, SketchUp for Schools e 
Classroom

• Para a xestión das clases: Classroom e impartición dos contidos esenciais
a través de videoconferencias con Meet

Aplicacións de LibreOffice: Writer, Calc, Impress



5. Plans de recuperación e adaptación do currículo e das actividades educativas para o curso 2020-2021

Os criterios de avaliación indicados no apartado 1 “Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles” terán
carácter diagnóstico e permitirán as adaptacións necesarias das programacións didácticas do seguinte curso 2020-
2021,  para incorporar  aqueles obxectivos,  contidos e aprendizaxes  que,  polas circunstancias  especiais  do terceiro
trimestre, non puidesen ser abordados.

O Departamento de Física e Química emitirá un informe individual valorativo do traballo realizado polos seus alumnos e
alumnas no curso, que inclúa os atrasos que puidesen terse producido e un plan de recuperación destes. 

Dito informe será tido en conta de cara a programación do curso 2020-2021.

O Departamento de Física e Química organizará plans de recuperación e adaptación do currículo e das actividades
educativas para o curso 2020-2021, en 2º, 3º e 4º ESO, e en 1º e 2º Bacharelato, co obxecto de permitir o avance de
todo o alumnado e especialmente dos máis atrasados.

Ditos plans estarán baseados nos informes individualizados que se emitan ao final do presente curso e nas eventuais
avaliacións iniciais que puidesen realizarse.

A programación do Departamento de Física e Química do curso 2020-2021 adaptarase a estas circunstancias.

Adoptaranse  as  medidas  necesarias  de  atención  á diversidade,  individuais  ou grupais,  orientadas  a responder  ás
necesidades  educativas  concretas  dos  alumnos  e  das  alumnas  e  á  consecución  dos  resultados  de  aprendizaxe
vinculados ás aprendizaxes imprescindibles, que a situación excepcional do curso 2019-2020 lles dificultase adquirir.
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3. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado: a
través das persoas titoras e o procedemento proposto pola dirección do centro (páxina
web do centro).  Informarase que a avaliación  e cualificación adaptarase;  tendo en
consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous
primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación
ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma
polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.



Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educatva para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC. Utliza a linguaxe quuamica para nomear e formular compostos binarios 
seguindo as normas IUPAC.

Recoñecer quue os modelos atómicos son instrumentos interpretatvos 
de diferentes teoraas e a necesidade da súa utlización para a 
interpretación e a comprensión da estrutura interna da materia.

Representa o átomo, a partr do número atómico e o número másico, 
utlizando o modelo planetario.
Describe as caracterastcas das partculas subatómicas básicas e a súa 
localización no átomo.

Relaciona a notación co número atómico e o número másico, 
determinando o número de cada tpo de partculas subatómicas básicas.

Analizar a utlidade cientíca e tecnolóxica dos isótopos radioactvos. 
Explica en quue consiste un isótopo e comenta aplicacións dos isótopos 
radioactvos, a problemátca dos residuos orixinados e as solucións para a 
súa xestón. 

Describir como se unen os átomos para formar estructuras máis 
complexas e explicar as propiedades das agrupacións resultantes.

Explica o proceso de formación dun ión a partr do átomo correspondente, 
utlizando a notación adecuada para a súa representación.
Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar moléculas 
interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e calcula as súas 
masas moleculares.

Describir a nivel molecular o proceso polo quue os reactvos se 
transforman en produtos, en termos da teoraa de colisións. 

Representa e interpreta unha reacción quuamica a partr da teoraa atómico-
molecular e a teoraa de colisións.

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

Realiza os cálculos estequuiométricos necesarios para a veriícación da lei de 
conservación da masa en reaccións quuamicas sinxelas.
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Comprobar mediante experiencias sinxelas de laboratorio a infuencia 
de determinados factores na velocidade das reaccións quuamicas.

Interpreta situacións cotás en quue a temperatura infúa signiícatvamente na
velocidade da reacción.
Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo quue permita comprobar 
o efecto da concentración dos reactvos na velocidade de formación dos 
produtos dunha reacción quuamica, e xustíca este efecto en termos da teoraa 
de colisións. 

Valorar a importancia da industria quuamica na sociedade e a súa 
infuencia no ambiente.

Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos de xofre, os 
óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto invernadoiro, en 
relación cos problemas ambientais de ámbito global.

Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos 
en substancias de uso frecuente e coñecido.

Presenta, utlizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou 
composto quuamico de especial interese a partr dunha procura guiada de 
información bibliográíca e dixital.

Recoñecer as forzas quue aparecen na natureza e os fenómenos 
asociados a elas.

Realiza un informe, empregando as TIC, a partr de observacións ou busca 
guiada de información quue relacione as forzas quue aparecen na natureza e os 
fenómenos asociados a elas.

Explicar o fenómeno fsico da corrente eléctrica e interpretar o 
signiícado das magnitudes de intensidade de corrente, diferenza de 
potencial e resistencia, asa como as relacións entre elas.

Explica a corrente eléctrica como cargas en movemento a través dun 
condutor.
Comprende o signiícado das magnitudes eléctricas de intensidade de 
corrente, diferenza de potencial e resistencia, e relaciónaas entre si 
empregando a lei de Ohm.
Distngue entre condutores e illantes, e recoñece os principais materiais 
usados como tales. 

Comprobar os efectos da electricidade e as relacións entre as 
magnitudes eléctricas mediante o deseño e a construción de circuatos 
eléctricos e electrónicos sinxelos, no laboratorio ou mediante 
aplicacións virtuais interactvas.

Aplica a lei de Ohm a circuatos sinxelos para calcular unha das magnitudes 
involucradas a partr das outras dúas, e expresa o resultado en unidades do Sistema 
Internacional.
Utliza aplicacións virtuais interactvas para simular circuatos e medir as magnitudes 
eléctricas.

Describir a forma en quue se xera a electricidade nos distntos tpos de 
centrais eléctricas, asa como o seu transporte aos lugares de consumo.

Describe o proceso polo quue distntas fontes de enerxaa se transforman en 
enerxaa eléctrica nas centrais eléctricas, asa como os métodos de transporte e 
almacenaxe desta.
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1. Avaliación e cualifcación

Avaliación Procedementos: As tarefas realizadas dende a declaración do estado de alarma serán
valoradas a través dunha rúbrica que se baseará en dous aspectos: a realización das
mesmas e o seu grao de consecución.
Deste  xeito,  o/a  alumno/a  poderá  incrementar  a  nota  obtida  durante  a  ensinanza
presencial  ata  1  punto  dependendo  do  número  de  tarefas  entregadas  dentro  dos
prazos establecidos, e ata outro punto máis dependendo do grado de consecución das
mesmas.
O traballo do terceiro trimestre servirá tamén polo tanto para recuperar as avaliacións
pendentes de materias non superadas da primeira e/ou da segunda avaliación.
O Departamento  de Física e Química poderá realizar actividades de avaliación do
terceiro  trimestre,  que  terán  en  todo  caso  carácter  diagnóstico  (por  exemplo,
resolución conxunta empregando a plataforma G Suite do Instituto (Meet e Clasroom)
de probas de anos anteriores das ABAU e dos novos modelos de exame ABAU Física
e Química 2020).

Instrumentos: rúbrica que se baseará en dous aspectos: a realización das tarefas do 
3º trimestre e o seu grao de consecución.

Cualifcación
fnal

Indicar  o  procedemento  para  obter  a  cualificación  final  de  curso:  A  efectos  de
avaliación  terase en conta a media aritmética  do realizado na primeira e segunda
avaliación. O traballo da terceira contará unicamente en positivo (para subir nota).
Criterio xeral para decidir a no superación dos estándares do curso: Alumnado que
durante as dúas primeiras avaliacións non amosou ningunha disposición a aprender e
ademais estivo desconectado co seu profesorado de forma voluntaria no período de
confinamento.

Proba
extraordinaria
de setembro

A avaliación de setembro farase de forma presencial, se as circunstancias o permiten, 
o 1 e 2 de setembro. Se non puidese ser faríanse probas telemáticas nas mesmas 
datas.

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación:
Queda cancelado o calendario de probas de pendentes. A avaliación das materias pendentes realizarase 
en base a traballos ou probas telemáticas que se poidan realizar agora e todas aquelas actividades de 
recuperación programadas polo departamento e realizadas polo alumnado  antes do confinamento. 

Criterios de cualificación:
Verificar que o alumnado alcanza os obxectivos e as competencias clave da etapa. Neste sentido, 
atenderase a aqueles elementos curriculares máis relevantes e imprescindibles para alcanzar os 
obxectivos fundamentais desta etapa.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Traballos ou probas telemáticas que se poidan realizar agora e todas aquelas actividades de 
recuperación programadas polo departamento e realizadas polo alumnado  antes do confinamento. 
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2. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actvidades As actividades de repaso,  reforzo e recuperación (publicadas en Classroom a
data de 8 de maio): Teoría Atómica, Ións. Isótopos. Número atómico, número
másico. Ficha de formulación de compostos binarios "crisscross". Cómo debuxar
átomos. Modelo de Bohr. Radiactividade e enerxía nuclear. Axuste de reaccións
químicas.  Determinación  da  masa molar.  Na medida  do  posible  deseñaránse
actividades globalizadoras e interdisciplinares, debidamente titorizadas

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade)

As actividades de Física e Química 3º ESO desenvolvidas a partir da interrupción
das  clases  (13  de  marzo)  serán   principalmente  de  repaso,  reforzo  e
recuperación.  Realizaranse actividades de ampliación (avance na materia) pero
en ningún caso serán avaliables.
Alumnado con conectividade: Tarefas de repaso e actividades de ampliación a
través de Classroom.
Alumnado sen conectividade: Para cubrir as necesidades informáticas do noso
alumnado  estanse a repartir  ordenadores  e  aparellos  de  conexión.  Unha vez
dispoñan dos medios, incorporaranse ás clases virtuais en Classroom, e ó seu
ritmo,  coidando  sobre  todo  o  aspecto  emocional,  axudarémoslles  a  facer  as
actividades das semanas pasadas.

Materiais e recursos G Suite para Centros Educativos. Dominio: iesribeiralouro.com.es
Aplicacións empregadas de Google

• Para as comunicacións: Gmail, Calendar, Grupos e Meet (administrados 
polo centro)

• Para o almacenamento: Drive
• Para o traballo colaborativo e a asignación das tarefas: Docs, 

Formularios, Hojas de cálculo, Presentaciones, SketchUp for Schools e 
Classroom

• Para a xestión das clases: Classroom e impartición dos contidos esenciais
a través de videoconferencias con Meet

Aplicacións de LibreOffice: Writer, Calc, Impress

3. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado: a
través das persoas titoras e o procedemento proposto pola dirección do centro (páxina
web do centro).  Informarase que a avaliación  e cualificación adaptarase;  tendo en
consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous
primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación
ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma
polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.



5. Plans de recuperación e adaptación do currículo e das actividades educativas para o curso 2020-2021

Os criterios de avaliación indicados no apartado 1 “Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles” terán
carácter diagnóstico e permitirán as adaptacións necesarias das programacións didácticas do seguinte curso 2020-
2021,  para incorporar  aqueles obxectivos,  contidos e aprendizaxes  que,  polas circunstancias  especiais  do terceiro
trimestre, non puidesen ser abordados.

O Departamento de Física e Química emitirá un informe individual valorativo do traballo realizado polos seus alumnos e
alumnas no curso, que inclúa os atrasos que puidesen terse producido e un plan de recuperación destes. 

Dito informe será tido en conta de cara a programación do curso 2020-2021.

O Departamento de Física e Química organizará plans de recuperación e adaptación do currículo e das actividades
educativas para o curso 2020-2021, en 2º, 3º e 4º ESO, e en 1º e 2º Bacharelato, co obxecto de permitir o avance de
todo o alumnado e especialmente dos máis atrasados.

Ditos plans estarán baseados nos informes individualizados que se emitan ao final do presente curso e nas eventuais
avaliacións iniciais que puidesen realizarse.

A programación do Departamento de Física e Química do curso 2020-2021 adaptarase a estas circunstancias.

Adoptaranse  as  medidas  necesarias  de  atención  á diversidade,  individuais  ou grupais,  orientadas  a responder  ás
necesidades  educativas  concretas  dos  alumnos  e  das  alumnas  e  á  consecución  dos  resultados  de  aprendizaxe
vinculados ás aprendizaxes imprescindibles, que a situación excepcional do curso 2019-2020 lles dificultase adquirir.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educatva para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Expresar correctamente as relacións matemátcas que existen entre as 
magnitudes que defnen os movementos rectlíneos e circulares.
    

Deduce as expresións matemátcas que relacionan as variables nos 
movementos rectlíneo uniforme (MRU), rectlíneo uniformemente acelerado 
(MRUA) e circular uniforme (MCU), así como as relacións entre as magnitudes
lineais e angulares. 

Resolver problemas de movementos rectlíneos e circulares, utlizando 
unha representación esquemátca coas magnitudes vectoriais 
implicadas, e expresar o resultado nas unidades do Sistema 
Internacional. 
    

Resolve problemas de movemento rectlíneo uniforme (MRU), rectlíneo 
uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), incluíndo 
movemento de graves, tendo en conta valores positvos e negatvos das 
magnitudes, e expresar o resultado en unidades do Sistema Internacional. 

Utlizar o principio fundamental da dinámica na resolución de 
problemas nos que interveñen varias forzas.
    

Identfca e representa as forzas que actnan sobre un corpo en movemento 
nun plano tanto horizontal como inclinado, calculando a forza resultante e a
aceleración.

 Analizar as transformacións entre enerxía cinétca e enerxía potencial, 
aplicando o principio de conservación da enerxía mecánica cando se 
despreza a forza de rozamento, e o principio xeral de conservación da 
enerxía cando existe disipación desta por mor do rozamento. 
    

Resolve problemas de transformacións entre enerxía cinétca e potencial 
gravitatoria, aplicando o principio de conservación da enerxía mecánica
Determina a enerxía disipada en forma de calor en situacións onde diminne 
a enerxía mecánica.

Relacionar os conceptos de traballo e potencia na resolución de 
problemas, expresando os resultados en unidades do Sistema 
Internacional ou noutras de uso comnn.
    

Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, incluíndo situacións en 
que a forza forma un ángulo distnto de cero co desprazamento, e expresar o 
resultado nas unidades do Sistema Internacional ou noutras de uso comnn, 
como a caloría, o kWh e o CV.

Relacionar cualitatva e cuanttatvamente a calor cos efectos que 
produce nos corpos: variación de temperatura, cambios de estado e 
dilatación.

Calcula a enerxía transferida entre corpos a distnta temperatura e o valor da 
temperatura fnal aplicando o concepto de equilibrio térmico.

Nomear e formular compostos inorgánicos ternarios segundo as 
normas da IUPAC.
    

Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, seguindo as normas da 
IUPAC.
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1. Avaliación e cualifcación

Avaliación Procedementos: As tarefas realizadas dende a declaración do estado de alarma serán
valoradas a través dunha rúbrica que se baseará en dous aspectos: a realización das
mesmas e o seu grao de consecución.
Deste  xeito,  o/a  alumno/a  poderá  incrementar  a  nota  obtida  durante  a  ensinanza
presencial  ata  1  punto  dependendo  do  número  de  tarefas  entregadas  dentro  dos
prazos establecidos, e ata outro punto máis dependendo do grado de consecución das
mesmas.
O traballo do terceiro trimestre servirá tamén polo tanto para recuperar as avaliacións
pendentes de materias non superadas da primeira e/ou da segunda avaliación.
O Departamento  de Física e Química poderá realizar actividades de avaliación do
terceiro  trimestre,  que  terán  en  todo  caso  carácter  diagnóstico  (por  exemplo,
resolución conxunta empregando a plataforma G Suite do Instituto (Meet e Clasroom)
de probas de anos anteriores das ABAU e dos novos modelos de exame ABAU Física
e Química 2020).

Instrumentos: rúbrica que se baseará en dous aspectos: a realización das tarefas do 
3º trimestre e o seu grao de consecución.

Cualifcación
fnal

Indicar  o  procedemento  para  obter  a  cualificación  final  de  curso:  A  efectos  de
avaliación  terase en conta a media aritmética  do realizado na primeira e segunda
avaliación. O traballo da terceira contará unicamente en positivo (para subir nota).
Criterio xeral para decidir a no superación dos estándares do curso: Alumnado que
durante as dúas primeiras avaliacións non amosou ningunha disposición a aprender e
ademais estivo desconectado co seu profesorado de forma voluntaria no período de
confinamento.

Proba
extraordinaria
de setembro

A avaliación de setembro farase de forma presencial, se as circunstancias o permiten, 
o 1 e 2 de setembro. Se non puidese ser faríanse probas telemáticas nas mesmas 
datas.

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación:
Queda cancelado o calendario de probas de pendentes. A avaliación das materias pendentes realizarase 
en base a traballos ou probas telemáticas que se poidan realizar agora e todas aquelas actividades de 
recuperación programadas polo departamento e realizadas polo alumnado  antes do confinamento. 

Criterios de cualificación:
Verificar que o alumnado alcanza os obxectivos e as competencias clave da etapa. Neste sentido, 
atenderase a aqueles elementos curriculares máis relevantes e imprescindibles para alcanzar os 
obxectivos fundamentais desta etapa.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Traballos ou probas telemáticas que se poidan realizar agora e todas aquelas actividades de 
recuperación programadas polo departamento e realizadas polo alumnado  antes do confinamento. 
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2. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actvidades As actividades de repaso,   reforzo e ampliación de conceptos (publicadas en
Classroom a data de 8 de maio): Actividades de repaso de formulación, ejercicios
y acticvidades de mru, ejercicios y actividades de mrua, ejercicios y actividades
de tiros verticales
Actividades de recuperación: 

Boletín de exercicios de recuperación  da primeira avaliación (  só para aqueles
alumnos que a teña suspensa)
Boletín de exercicios de recuperación da segunda avaliación ( só para aqueles
alumnos que a teña suspensa)
Actividades colaborativas : publicadas no INSTAGRAM (merpfisicaquimica)

    • Yo me quedo en casa
    • El lenguaje de la química

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade)

As actividades de Física e Química 4º ESO desenvolvidas a partir da interrupción
das  clases  (13  de  marzo)  serán   principalmente  de  repaso,  reforzo  e
recuperación. Realizaranse actividades de ampliación (avance na materia) pero
en ningún caso serán avaliables.
Alumnado con conectividade: Tarefas de repaso e actividades de ampliación a
través de Classroom.
Alumnado sen conectividade: Para cubrir as necesidades informáticas do noso
alumnado  estanse a repartir  ordenadores  e  aparellos  de  conexión.  Unha vez
dispoñan dos medios, incorporaranse ás clases virtuais en Classroom, e ó seu
ritmo,  coidando  sobre  todo  o  aspecto  emocional,  axudarémoslles  a  facer  as
actividades das semanas pasadas.

Materiais e recursos G Suite para Centros Educativos. Dominio: iesribeiralouro.com.es
Aplicacións empregadas de Google

• Para as comunicacións: Gmail, Calendar, Grupos e Meet (administrados 
polo centro)

• Para o almacenamento: Drive
• Para o traballo colaborativo e a asignación das tarefas: Docs, 

Formularios, Hojas de cálculo, Presentaciones, SketchUp for Schools e 
Classroom

• Para a xestión das clases: Classroom e impartición dos contidos esenciais
a través de videoconferencias con Meet

Aplicacións de LibreOffice: Writer, Calc, Impress



5. Plans de recuperación e adaptación do currículo e das actividades educativas para o curso 2020-2021

Os criterios de avaliación indicados no apartado 1 “Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles” terán
carácter diagnóstico e permitirán as adaptacións necesarias das programacións didácticas do seguinte curso 2020-
2021,  para incorporar  aqueles obxectivos,  contidos e aprendizaxes  que,  polas circunstancias  especiais  do terceiro
trimestre, non puidesen ser abordados.

O Departamento de Física e Química emitirá un informe individual valorativo do traballo realizado polos seus alumnos e
alumnas no curso, que inclúa os atrasos que puidesen terse producido e un plan de recuperación destes. 

Dito informe será tido en conta de cara a programación do curso 2020-2021.

O Departamento de Física e Química organizará plans de recuperación e adaptación do currículo e das actividades
educativas para o curso 2020-2021, en 2º, 3º e 4º ESO, e en 1º e 2º Bacharelato, co obxecto de permitir o avance de
todo o alumnado e especialmente dos máis atrasados.

Ditos plans estarán baseados nos informes individualizados que se emitan ao final do presente curso e nas eventuais
avaliacións iniciais que puidesen realizarse.

A programación do Departamento de Física e Química do curso 2020-2021 adaptarase a estas circunstancias.

Adoptaranse  as  medidas  necesarias  de  atención  á diversidade,  individuais  ou grupais,  orientadas  a responder  ás
necesidades  educativas  concretas  dos  alumnos  e  das  alumnas  e  á  consecución  dos  resultados  de  aprendizaxe
vinculados ás aprendizaxes imprescindibles, que a situación excepcional do curso 2019-2020 lles dificultase adquirir.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 7 DE 7 CENTRO:IES RIBEIRA DO LOURO
CURSO:4º ESO

MATERIA:FÍSICA E QUÍMICA

3. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado: a
través das persoas titoras e o procedemento proposto pola dirección do centro (páxina
web do centro).  Informarase que a avaliación  e cualificación adaptarase;  tendo en
consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous
primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación
ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma
polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CIENCIAS APLICADAS A

ACTIVIDADE PROFESIONAL.

(4º ESO) 

CURSO 2019-2020
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1-  Introdución e contextualización

Esta programación pretende ser una guía útil para a impartición da materia de ciencias aplicadas a actividade profesional

no curso de 4º da ESO no ano 2019-2020 no IES Ribeira do Louro de Torneiros (O Porriño),

En xeral, o alumnado xa tivo dous asignaturas de ciencias en 3º da ESO (física e química; bioloxía e xeoloxía) polo que

xa coñece moitos dos recursos e os espacios que se empregarán neste curso. La clase consta de 21 alumnos algunos de

ellos procedentes del PMAR. La maioria  teñen como obxetivo, facer un ciclo de FP de grao medio pero hay un grupo que

aspira a facer un bacharelato non relacionado coa ciencia. Isto nos vai esixir un enfoque eminentemente práctico da

materia.

Cóntanse con tres sesions semanais. Nas tres sesions podese disponer do laboratorio que será o lugar onde se impartirá

a materia. De modo puntual, tamen utilizarase a aula de ordenadores para a búsqueda de información en Internet e

tamen a aula de referencia para o visionado de determinados videos referentes a producción e fabricación.
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2- Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que recolla a relación dos estándares

de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís competenciais.

Estan recollidos no decreto 86/2015 publicado no DOGA num 120 do 29 de Xuño de 2015. Paxs 25441-26735. Para cada

un dos estándares de aprendizaxe se especifican as competencias clave.

Na área de Ciencias aplicadas a actividade profesional incidiremos no traballo de todas as competencias de xeito 

sistemático facendo fincapé nas máis afines á área.

A continuación se explica como dende a materia de ciencias aplicadas a actividade profesional se traballa para acadar 

cada tipo de competencia.

A) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

O uso instrumental das matemáticas é patente no estudo da materia, tanto á hora de resolver problemas no ámbito do 

laboratorio asi coma o tratamento de datos intrínsecos na medida.

B) Comunicación lingüística

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita son fundamentais, xa que é mediante o uso dunha linguaxe técnica e 
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sobre todo, cientifica específica como se pretende obter unha comprensión profunda dos contidos desta área. Ademais, o

alumnado desenvolverá habilidades relacionadas con esta competencia nos procesos de procura, selección e análise de 

información, así como na transmisión da mesma empregando distintas canles de comunicación.

C) Competencia dixital

Esta competencia é intrínseca á materia, traballándose en tres vertentes: por unha banda, o uso das tecnoloxías da 

información e a comunicación (TIC), fundamentais en todo o proceso de recopilación, tratamento e comunicación de 

información. Isto toma importancia na elaboración de proxectos de investigación, asi coma a presentación dos resultados,

conclusions e valoración de proxectos.

D) Conciencia e expresións culturais

Polo planteamento de estratexias de sostebilidade no entorno do centro e o medio ambiente en xeral propoñendo 

solucions para impedir o deterioro da paisaxe e a perda da biodiversidade.

E) Competencias sociais e cívicas

Esta competencia favorece todas aquelas habilidades sociais necesarias no desenvolvemento de solucións aos 

problemas cientificos. Neste sentido, o alumnado terá ocasión de presentar as súas ideas e razonamientos, xustificando e

defendendo a súa solución proposta, aprendendo a escoitar opinións contrarias, debatendo, gestionando conflitos, 

negociando e tomando decisións, sempre con respecto e tolerancia. Por outra banda, tocanse temas que permiten 

desenrrolar una maior conciencia da problemática medioambiental como a reciclaxe, o aforro enerxetico, etc
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F) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

A  realización dos proxectos de investigación fomentan a creatividade, o traballo en equipo e o sentido critico. Por outra 

banda, tomase conciencia da importancia que ten para o país da inversión en i+d+i

G) Aprender a aprender

Tratase dunha materia fundamentalmente práctica e polo tanto, o alumnado son receptores activos das tarefas 

encomendadas polo profesor o cal traducese nun desenrrolo da autonomía propia.

3- Secuenciación xustificación e temporalización.

A  planificación  temporal  está  recollida  na  táboa  1  seguinte,  na  que  se  fai  a  TITULACIÓN  das  distintas  unidades

didácticas,a sua SECUENCIACIÓN, TEMPORIZACIÓN,XUSTIFICACIÓN e por ultimo, a AVALIACIÓN onde se situa.

UNIDADE 
DIDACTICA

TITULO XUSTIFICACIÓN TEMPORI
ZACIÓN

AVALIA
CIÓN

1 TECNICAS EXPERIMENTALES EN EL 
LABORATORIO

Necesidade dun coñecemento básico da instrumentación, 
normas de hixiene e seguridade para o traballo no 
laboratorio. Serve de repaso dos cursos anteriores.

32 sesións 1ª

2 LA CIENCIA  DE LA ALIMENTACIÓN A  ciencia contribue o desenrrolo de determinados ámbitos 
profesionais e un deles trata a necesidade que ten as 
persoas de nutrirse.

12 sesions 1ª
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3 LA CIENCIA DE LA HIGIENE A  ciencia contribue o desenrrolo de determinados ámbitos 
profesionais e un deles trata da importancia da hixiene na 
saude das persoas.

12 sesions 2ª

4 LA CIENCIA SANITARIA A  ciencia contribue o desenrrolo de determinados ámbitos 
profesionais e un deles trata a necesidade que ten as 
persoas de ter una saude optma que eleve o seu nivel de 
vida .

12 sesions 2ª

5 LA CIENCIA Y EL MEDIOAMBIENTE Toda actvidade humana ten consecuencias 
medioambientais. A ciencia e una actvidade humana.

12 sesions 2ª

6 LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS A ciencia contribue a garantiar a sostbilidade do planeta e 
a necesidade de economiiar recursos naturais.

12 sesions 3ª

7 A  CIENCIA E A INVESTIGACIÓN Importancia do I+D+I 10 sesions 3ª
8 PROXECTO CIENTIFICO Como repaso do impartdo no curso academico 10 sesions 3ª

Nota: Se se suman as sesions que se lle adican a cada estándar de aprendizaxe, en ocasións o total suma máis sesions

das que ten un trimestre. Isto é lóxico xa que as veces trabállanse varios estándares ao tempo.

É moi importante recalcar que o seguinte índice soamente indica o momento do curso no que se comezan a tratar os

contidos, pero non quere dicir que unha vez que se pasa ó seguinte contido non se volvan a tocar ou ampliar os contidos

anteriores. 

Se conta con tres sesións semanas (de 50 minutos cada una). Nas tres sesions o grupo traballara no laboratorio de física

e quimica do instituto. De modo puntual, o alumnado traballara tamen na aula de ordenadores do instituto.
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4- Obxetivos, contidos e competencias clave:

Os obxetivos xerais propostos para a etapa de educación secundaria obrigatoria veñen recollidos no decreto 86/2015 do

25 de xuño polo que se establece o currículo  da educación secundaria  obrigatoria e do bacharelato na comuniade

autónoma de Galicia  (titulo  II  capitulo  I  artigo 26 paxinas 25466-67.  Dentro  do mesmo decreto,  se relacionan ditos

obxetivos cos contidos (recollidos no anexo de dito decreto paxinas 25561-25569) e as competencias clave (paxina

25441).  A  continuación,  concretamos  ditos  obxetivos  e  contidos  ademais  da  sua  relacion  coas  correspondentes

competencias clave xa descritas no apartado anterior da presente programación na seguinte taboa:

UNIDADE

DIDACTICA

OBXETIVOS CONTIDOS COMPETENCIAS

CLAVE
1 Xerais:a/b/e/f/g/m/h/l/ñ

Especificos:

1-Identificar  os  distintos  materiais

atopados no laboratorio

Xerais:B11/B12/B13/B14/B15/B16

Especificos:

1-Material de laboratorio. Uso

2-Normas de hixiene y seguridade

CAA/CMCCT/CSC/CD/

CSIEE/CCEC
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2-Respetar  as  normas  de

seguridade no laboratorio

3-Medir  volumes,  masa

temperaturas, densidades.

4-Buscar información en internet

5-Hacer  cálculos  relacionados  coa

composicion de una mezcla

6-Preparar disolucions

7-Separar  componentes  dunha

mezcla

8-Valorar

3-Medidas  gravimétricas  volumericas  e

térmicas.

4-Calculo de densidades

5-Preparacion de disolucions. Calculos

6-Tecnicas de separación de mezclas.

7-Valoracions de neutralización e redox.

2 Xerais:a/b/d/e/f/g/h/m/ñ/o

Especificos:

As  mesmas  indicadas  na  unidade

didáctica  1  aplicadas  o  ámbito  da

alimentacion

Xerais:B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B2

8/B29/B210/B211

Especificos:

As mesmas indicadas na unidade didáctica

1 aplicadas o ámbito da alimentacion

CAA/CMCCT/CSC/CD/

CSIEE/CCEC

3 Xerais:a/b/d/e/f/g/h/m/ñ/o

Especificos:

As  mesmas  indicadas  na  unidade

didáctica  1  aplicadas  o  ámbito  da

Xerais:B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B2

8/B29/B210/B211

Especificos:

As mesmas indicadas na unidade didáctica

CAA/CMCCT/CSC/CD/

CSIEE/CCEC
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Hixiene 1 aplicadas o ámbito da hixiene
4 Xerais:a/b/d/e/f/g/h/m/ñ/o

Especificos:

As  mesmas  indicadas  na  unidade

didáctica  1  aplicadas  o  ámbito  da

sanidade

Xerais:B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B2

8/B29/B210/B211

Especificos:

As mesmas indicadas na unidade didáctica

1 aplicadas o ámbito da sanidade

CAA/CMCCT/CSC/CD/

CSIEE/CCEC

5 Xerais:a/b/d/e/f/g/h/m/ñ/o

Especificos:

1-Identificar  e  diferenciar  os

distintos tipos de contaminación

2-Analizar  as  distintas  causas  que

degradan o chan

3-Analizar  as  distintas  causas  da

degradación da auga

4-Analizar  as  causas  da

degradación  da  atmosfera  e  o

cambio climatico

Xerais:B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B2

8/B29/B210/B211

Especificos:

1-Contaminacion  ambiental  (definición,

descripción e clasificación).Causas

2-Degradacion do chan

3-Contaminacion  auga  (causas  e

consecuencias)

4-Contaminacion  atmosférica.  Cambio

climatico

CMCCT/CSC/CSIEE/C

AA/CD/CCL

6 Xerais:a/b/e/f/g/ñ

Especificos:

1-Identificar  e  diferenciar  os

distintos tipos de residuos.

Xerais:B31/B32/B33/B34/B35

Especificos:

1-Residuos  (definición,  descripción  e

clasificación)

CMCCT/CSC/CSIEE/C

AA/CD/CCL
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2-Describir  distintos  tipos  de

tratamentos de residuos

2-Reduccion de residuos

3-Tratamento  de  residuos  (perigrosos,

radiactivos)

4-Tratamento de residuos domesticos

5-Desenrolo sostible
7 Xerais: a/b/e/f/g/ñ

Especificos:

1- Direrenciar os conceptos I+D+I

2-Analizar  distintas  aplicacions  a

nivel industrial

3-Relacionar  I+D+I  con  as  novas

tecnoloxias

Xerais: B31/B32/B33/B34/B35

Especificos:

1-I+D+I. Definicion e etapas

2-Innovacion.Definicion e clasificación.

3-Innovacion:industria e TICs

CSIEE/CSC/CCL/CD

8 Xerais:a/b/c/e/f/g/h/o

Especificos:

1-Plantexar un problema cientifico

2-Planificar un proxecto cientifico

3-desenrolar un proxecto científico

4-Presentar  un  informe  de

resultados e conclusions

Xerais:B41/B42/B43

Especificos:

1-Proxecto  de  investigación.Definicion  e

método cientifico

2-Etapas dun proxecto cientifico

3-Uso das  tics

4-Informes de resultados

CAA/CMCCT/CSIEE/C

CL/CD
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5- METODOLOXIA, SECUENCIA DE ACTIVIDADES E MATERIAIS DIDACTICOS:

Partimos dun alumnado encaminado a facer un ciclo medio de FP o rematar a etapa da ESO. Se tratan de estudos onde

se busca a especialidade. En consecuencia, dende o punto de vista do razoamento adoptarase un enfoque inductivo. Se

lle dara mais peso o ¿como facer? fronte o ¿Por qué? Respecto o papel que ten que adoptar o alumnado, a metodoloxía

será  activa  por  coherencia  co  dito  anteriormente.  Con  respecto  a  sistematización  de  coñecemento,  posto  que  a

asignatura vai dirixida a alumnado que nos cursos seguintes iran encaminados a facer una FP o coherente será que sexa

especializado.

Na seguinte taboa ven reflexadas as actividades de ensinanza aprendizaxe relacinadas cos materiais didacticos por cada

unidade didáctica así coma o enfoque metodoloxico:

UNIDADE

DIDACTICA

ENFOQUE

METODOLOXICO

ACTIVIDADES ENSINANZA APRENDIZAXE MATERIAIS DIDACTICOS

1 Activa

Especializado

Deductivo

Dogmatico-

Descubrimiento

1-Realizacion de las practicas de laboratorio

2-Presentacion de un informe relacionado con la

practica

1-Material de laboratorio

2-Esquemas propios
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2 Activa

Especializado

Deductivo

Dogmatico-

Descubrimiento

1-Realizacion de las practicas de laboratorio

2-Presentacion de un informe relacionado con la

practica

3-Busqueda de información por internet

4-Presentacion  de  informe  resumen  sobre  la

información buscada

5-Visionado video relacionado co tema

1-Material de laboratorio

2-Ordenador e internet

3-Esquemas propios

4-video

3 Activa

Especializado

Deductivo

Dogmatico-

Descubrimiento

1-Realizacion de las practicas de laboratorio

2-Presentacion de un informe relacionado con la

practica

3-Busqueda de información por internet

4-Presentacion  de  informe  resumen  sobre  la

información buscada

5-Visionado video relacionado co tema

1-Material de laboratorio

2-Ordenador e internet

3-Esquemas propios

4 Activa

Especializado

Deductivo

Dogmatico-

Descubrimiento

1-Realizacion de las practicas de laboratorio

2-Presentacion de un informe relacionado con la

practica

3-Busqueda de información por internet

4-Presentacion  de  informe  resumen  sobre  la

información buscada

1-Material de laboratorio

2-Ordenador e internet

3-Esquemas propios

4-video
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5-Visionado video relacionado co tema
5 Activa

Especializado

Deductivo

Dogmatico-

Descubrimiento

1-Realizacion de las practicas de laboratorio

2-Presentacion de un informe relacionado con la

practica

3-Busqueda de información por internet

4-Presentacion  de  informe  resumen  sobre  la

información buscada

5-Visionado video relacionado co tema

1-Material de laboratorio

2-Ordenador e internet

3-Esquemas propios

4-Video

6 Activa

Especializado

Deductivo

Dogmatico-

Descubrimiento

1-Realizacion de las practicas de laboratorio

2-Presentacion de un informe relacionado con la

practica

3-Busqueda de información por internet

4-Presentacion  de  informe  resumen  sobre  la

información buscada

5-Visionado video relacionado co tema

1-Material de laboratorio

2-Ordenador e internet

3-Esquemas propios

4-Video

7 Activa

Especializado

Deductivo

Dogmatico-

Descubrimiento

1-Realizacion de las practicas de laboratorio

2-Presentacion de un informe relacionado con la

practica

3-Busqueda de información por internet

4-Presentacion  de  informe  resumen  sobre  la

información buscada

1-Material de laboratorio

2-Ordenador e internet

3-Esquemas propios
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8 Activa

Especializado

Deductivo

Dogmatico-

Descubrimiento

1-Realizacion de las practicas de laboratorio

2-Presentacion de un informe relacionado con la

practica

3-Busqueda de información por internet

4-Presentacion  de  informe  resumen  sobre  la

información buscada

1-Material de laboratorio

2-Ordenador e internet

3-Esquemas propios

Por último indicar a posibilidade de facer una feria científica o final de curso. Todo depende do desenrrolo do grupo.

6- EVALUACION INICIAL:

Cada unidade didáctica comenzarase cunha revisión dos conceptos que en teoría deberían recordar o alumnado o ser

impartidos nos cursos anteriores. Farase a modo de cuestionario oral o tratarse denha clase cun numero limitado de

alumnos que ademais son coñecidos polo seu profesor o ser o curso pasado o seu titor e profesor do ámbito científico no

PMAR. Esto quere decir que a preevaluacion no se fara o principio do curso seno o principio de cada unidade didáctica.

7- CRITERIOS DE AVALIACION:

Os criterios de avaliacion para a materia de CIENCIAS APLICADAS A ACTIVIDADE PROFESIONAL  veñen recollidos no

decreto 86/2015 do 25 de xuño polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato

na  comuniade  autónoma de  Galicia  no  anexo  (paxinas 25561-25569).  A  continuación,  asociamos ditos  criterios  de

avaliacion coas respectivas unidades  na seguinte taboa:
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UNIDADE

DIDACTICA

CRITERIOS DE AVALIACION

1 B11/B12/B13/B14/B15/B16/B17/B18/B19/B110/B111
2 B11/B12/B13/B14/B15/B16/B17/B18/B19/B110/B111
3 B11/B12/B13/B14/B15/B16/B17/B18/B19/B110/B111
4 B11/B12/B13/B14/B15/B16/B17/B18/B19/B110/B111
5 B21/B22/B23/B24/B25/B26/B210/B211/B212
6 B27/B28/B29
7 B31/B32/B33/B34
8 B41/B42/B43/B44/B45

8- ESTANDARES DE APRENDIZAXE; GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

1ª AVALIACION:

UNIDADE

DIDACTIC

A

ESTANDAR

DE

APRENDIZAXE

DESCRIPCIÓN  DO

ESTANDAR

GRAO  MINIMO

DE

CONSECUCIÓN

INSTRUMENTO  DE

AVALIACION

PESO

1 CAAB111 Determina  el  tipo  de

instrumental  de  laboratorio

necesario  según  el  tipo  de

trabajo que vaya a realizar

90%

90%

50%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4
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1 CAAB121 Reconoce  e  cumple  as

normas  de  seguridade  e

hixiene  que  rixen  nos

traballos de laboratorio

90%

90%

50%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

1 CAAB141 Determina  e  identifica  as

medidas de volumen masa e

temperatura  utilizando

ensaios  de  tipo  físico  e

quimico

90%

90%

50%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

1 CAAB151 Decide que tipo de estratexia

practica  fai  falla  para  a

preparación  dunha

disolución concreta

90%

90%

50%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

1 CAAB161 Establece  que  tipo  de

técnicas  de  separación  e

purificación de sustancias se

debe usar nun caso concreto

90%

90%

50%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

2 CAAB111 Determina  el  tipo  de 90% -Practica  de  laboratorio  por 0,2
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instrumental  de  laboratorio

necesario  según  el  tipo  de

trabajo que vaya a realizar

90%

50%

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,4

0,4

2 CAAB121 Reconoce  e  cumple  as

normas  de  seguridade  e

hixiene  que  rixen  nos

traballos de laboratorio

90%

90%

50%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

2 CAAB141 Determina  e  identifica  as

medidas de volumen masa e

temperatura  utilizando

ensaios  de  tipo  físico  e

quimico

90%

90%

50%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

2 CAAB151 Decide que tipo de estratexia

practica  fai  falla  para  a

preparación  dunha

disolución concreta

90%

90%

50%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

2 CAAB161 Establece  que  tipo  de

técnicas  de  separación  e

90%

90%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

0,2

0,4
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purificación de sustancias se

debe usar nun caso concreto

50% -Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,4

2 CAAB171 Discrimina  que  tipo  de

alimentos con teñen distintas

biomoleculas

90%

90%

50%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

2 CAAB1101 Relaciona  procedementos

instrumentaiscon  su  campo

no ámbito industrial

90%

90%

50%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

2ª AVALIACIÓN:

UNIDADE

DIDACTIC

A

ESTANDAR

DE

APRENDIZAXE

DESCRIPCIÓN  DO

ESTANDAR

GRAO  MINIMO

DE

CONSECUCIÓN

INSTRUMENTO  DE

AVALIACION

PESO

3 CAAB111 Determina  el  tipo  de

instrumental  de  laboratorio

necesario  según  el  tipo  de

90%

90%

50%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

0,2

0,4

0,4
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trabajo que vaya a realizar individual

-Informe individual escrito
3 CAAB121 Reconoce  e  cumple  as

normas  de  seguridade  e

hixiene  que  rixen  nos

traballos de laboratorio

90%

90%

50%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

3 CAAB141 Determina  e  identifica  as

medidas de volumen masa e

temperatura  utilizando

ensaios  de  tipo  físico  e

quimico

90%

90%

50%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

3 CAAB151 Decide  que  tipo  de

estratexia  practica  fai  falla

para  a  preparación  dunha

disolución concreta

90%

90%

50%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

3 CAAB161 Establece  que  tipo  de

técnicas  de  separación  e

purificación de sustancias se

debe usar nun caso concreto

90%

90%

50%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

0,2

0,4

0,4
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-Informe individual escrito
3 CAAB191 Resolve acerca de medidas

de desinfección de materiais

de uso cotidiano en distintos

tipos  de  industrias   ou

medios profesionais

90%

90%

50%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

3 CAAB181 Describe  técnicas  y

determina  el  instrumental

adecuado para os procesos

cotidianos de desinfección

90%

90%

50%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

3 CAAB1101 Relaciona  procedementos

instrumentais con su campo

no ámbito industrial

90%

90%

50%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica de laboratorio grupo

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

4 CAAB111 Determina  el  tipo  de

instrumental  de  laboratorio

necesario  según  el  tipo  de

trabajo que vaya a realizar

90%

90%

50%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

4 CAAB121 Reconoce  e  cumple  as 90% -Practica  de  laboratorio  por 0,2
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normas  de  seguridade  e

hixiene  que  rixen  nos

traballos de laboratorio

90%

50%

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,4

0,4

4 CAAB141 Determina  e  identifica  as

medidas de volumen masa e

temperatura  utilizando

ensaios  de  tipo  físico  e

quimico

90%

90%

50%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

4 CAAB151 Decide  que  tipo  de

estratexia  practica  fai  falla

para  a  preparación  dunha

disolución concreta

90%

90%

50%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

4 CAAB161 Establece  que  tipo  de

técnicas  de  separación  e

purificación de sustancias se

debe usar nun caso concreto

90%

90%

50%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

4 CAAB1111 Señala  con  aplicacions

científicas  con  campos  da

90%

90%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

0,2

0,4
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actividade profesional de su

entorno

50% -Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,4

4 CAAB1101 Relaciona  procedementos

instrumentais con su campo

no ámbito industrial

90%

90%

50%

-Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

3ª AVALIACIÓN:

UNIDADE

DIDACTIC

A

ESTANDAR

DE

APRENDIZAXE

DESCRIPCIÓN  DO

ESTANDAR

GRAO  MINIMO

DE

CONSECUCIÓN

INSTRUMENTO  DE

AVALIACION

PESO

5 CAAB111 Determina  el  tipo  de

instrumental  de  laboratorio

necesario  según  el  tipo  de

trabajo que vaya a realizar

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

5 CAAB121 Reconoce  e  cumple  as

normas  de  seguridade  e

hixiene que rixen nos traballos

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

0,2

0,4

0,4
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de laboratorio individual

-Informe individual escrito
5 CAAB141 Determina  e  identifica  as

medidas de volumen masa e

temperatura  utilizando

ensaios  de  tipo  físico  e

quimico

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

5 CAAB151 Decide que tipo de estratexia

practica  fai  falla  para  a

preparación  dunha  disolución

concreta

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

5 CAAB161 Establece  que  tipo  de

técnicas  de  separación  e

purificación  de  sustancias  se

debe usar nun caso concreto

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

5 CAAB1111 Señalan  con  aplicacions

científicas  con  campos  de

aplicación  industrial  e  o  seu

entorno

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

0,2

0,4

0,4
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-Informe individual escrito
5 CAAB1101 Relaciona  procedementos

instrumentais  con  su  campo

no ámbito industrial

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

5 CAAB211 Utiliza  o  concepto  de

contaminación  aplicado  a

casos concretos

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

5 CAAB221 Discrimina  os  distintos  tipos

de  contaminación  da

atmosfera  o  seu  orixe  e  os

seus efectos

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

5 CAAB222 Categoriza,  recoñece  e

distingue  os  efectos

ambientais  da  contaminación

atmosférica  mais

coñecidoscomo  a  choiva

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4
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acida  efecto

invernadeirodestruccion  da

capa  de  ozono  e  o  cambio

climatico  e  valora  os  seus

efectos  negativos  para  o

equilibrio do planeta
5 CAAB231 Relaciona  os  efectos

contaminantes  da  actividade

industrial  e  agricolasobre  o

solo

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

5 CAAB241 Discrimina  e  identifica  os

axentes  contaminantes  da

auga coñece o seu tratamento

e  diseña  algún  ensaio

sinxelode  laboratorio  para  a

sua deteccion

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

5 CAAB251 Establece  en  que  consiste  a

contaminación nuclear analiza

a  xestion  dos  residuos

nucleais  e  argumenta  os

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

0,2

0,4

0,4
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factores a favor e en contrado

uso da enerxia nuclear

-Informe individual escrito

5 CAAB261 Recoñece  e  distingue  os

efectos  da  contaminación

radiactiva  sobre  o  medio

ambente e a vida en xeral

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

5 CAAB291 Formula  ensaios  de

laboratorio  para  coñecer

aspectos  relacionados  coa

conservación medioambiental

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

5 CAAB2101 Identifica  e  describe  o

concepto  de  desenrrolo

sostible  e  enumera  posibles

solucions  o  problema  da

degradación ambiental

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

5 CAAB2111 Aplica  xunto  cos

compañeiros/as  medidas  de

control  do  uso  dos  recursos

do centro docente

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

0,2

0,4

0,4
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-Informe individual escrito
5 CAAB2121 Formula  estratexias  de

sostibilidade  do  entorno  do

centro docente

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

6 CAAB271 Determina  procesos  de

tratamento  de  residuos

solidos e valorar críticamente

a sua recollida selectiva

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

6 CAAB281 Argumenta pros e contras da

recollida do recicladoe a sua

reutilización de residuos

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

7 CAAB311  Relaciona os conceptos
de investigación, 
desenvolvemento e
innovación. Contrasta as tres 
etapas
do ciclo I+D+i.

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4
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7 CAAB321 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.

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

7 CAAB322 Enumera os organismos
e as administracións que 
fomentan a
I+D+i  a  nivel  estatal  e

autonómico.

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

7 CAAB331 Precisa, analiza e argumenta
como a innovación é ou pode 
ser un
factor de recuperación 
económica dun
país.

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

7 CAAB332 Enumera algunhas liñas
de I+D+i actuais para as 
industrias
químicas, farmacéuticas, 
alimentarias

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

0,2

0,4

0,4
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e enerxéticas. -Informe individual escrito
7 CAAB341  Recoñece a importancia das

tecnoloxías da información e 
da co- municación no ciclo de 
investigación e
desenvolvemento.

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

8 CAAB411 Integra e aplica as destrezas
propias  dos  métodos  da

ciencia

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

8 CAAB421  Utiliza argumentos que
xustifiquen as hipóteses que 
propón.

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

8 CAAB431 Utiliza fontes de información
apoiándose nas tecnoloxías 
da
información e da 
comunicación, para
a elaboración e a 
presentación das

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4
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súas investigacións.
8 CAAB441 Participa, valora e respecta

o traballo individual e en 
grupo.

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

8 CAAB451  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.

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

8 CAAB52  Expresa con precisión e
coherencia as conclusións 
das súas
investigacións, tanto 
verbalmente como
por escrito.

90%

90%

50%

Practica  de  laboratorio  por

grupo

-Practica  de  laboratorio

individual

-Informe individual escrito

0,2

0,4

0,4

9- CRITERIOS DE CALIFICACION E RECUPERACION:
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A califcación parcial de cada una das tres avaliacions determinarase a partr da información acadada polas diversas ferramentas de

avaliacion establecidas nas taboas indicadas no apartado anterior tendo en conta que:

a) O valor da califcación obtda por cada instrumento de avaliacion será un numero entre 0 e 10.

b) A califcación parcial de cada avaliacion farase coa media ponderada tendo en conta o peso de cada instrumento recollidos

nas taboas indicadas no apartado anterior para cada una 

  Califcación parcial=Ʃ califcacion instrumento*peso instrumento

c) A nota do boletn de cada avaliacion se determinara por aproximación ao enteiro mais cercano da califcación parcial. Unha

nota igual o superior a 5 indicara que o alumno alcaniou os obxetvos e acadou as competencias curriculares establecidas na

programación de cada avaliacion.

d) O alumno cunha nota do boletn inferior a 5 tera que presentarse as probas de recuperación tendo en conta que non tera que

repetr as probas asociadas aos instrumentos de avaliacion con califcación mayor ou igual que 5. Estas probas teran coma

referencia os graos minimos de consecución de cada estándar e polo tanto, teran una califcación máxima de 5 puntos.

e) A califcación global de xuño vendrá dad pola media aritmétca das tres califcacions parciais

f) A nota do boletn de xuño será a aproximación ao enteiro mais cercano da califcación global de xuño. Unha nota igual o

superior  a  5  indicara  que  o  alumno  alcaniou  en  términos  xerais,  os  obxetvos  e  acadou  as  competencias  curriculares

establecidas  na  programación.  A  efectos  administratvos  tera  a  materia  de  ciencias  aplicadas  a  actvidade  profesional

superada coa nota correspondente.
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g) Os alumnos que non acaden en Xuño una nota de boletn igual ou superior a 5 poderan presentarse a proba extraordinaria da

convocatoria de septembro. Esta proba que podera constar de ferramentas de avaliacion variadas tera carácter xeral e por lo

tanto será a mesma para todos os alumnos que se presenten. Tera un valor máximo de 10 puntos.

h) No boletn de septembro será una aproximación ao enteiro mais cercano da califcación de septembro. Unha nota igual ou

superior  a  5  indica  que  o  alumno  acadou  as  competencias  curriculares   establecidas  na  programación  e  a  efectos

administratvos tera a materia de ciencias aplicadas a actvidade profesional  superada coa nota correspondente.

i) Se dedicara una sesion para solucionar los problemas planteados en la prueba escrita.
j) se corregiran los errores cometdos en las pruebas orales en el momento de su realiiacion.
k) Se entregaran los trabajos corregidos.
l) Os alumnos con califcacion fnal negatva (menor de 5 puntos), tendran que hacer una prueba de recuperacion de las partes 

califcadas de modo negatvo. Dichas pruebas solo tendran efecto si el alumnado consigue una nota igual o superior a 5 
puntos en cada una de ellas. 

m) O visionado de las pruebas escritas seran de modo individual y en presencia del profesor.
n) Estas pruebas tambien serviran para que el alumnado pueda mejorar sus califcaciones.

10- RECUPERACION DE PENDENTES:

Tendo en conta que se trata dunha asignatura que so se imparte no cuarto curso e que ademais, este resulta terminal, non se da o

caso de existr alumnos pendentes. Polo tanto esta situación non se contempla.

11- ATENCION A DIVERSIDADE:
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Na aula non existe ningún alumno con característcas especiais que obriguen a considerar esta situación.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN POR CAUSA DO CONFINAMENTO:

Todo o alumnado do ambito cientfco  teñen as duas avaliacións aprobadas. En consecuencia, as actvidades programadas para esta 
tercerira avaliación serán de ampliación.  As actvidades corresponderan fundamentalmente o repaso das tecnicas de laboratorio.

a) Metodoloxía: deductvo, sistemico, globaliiado, dogmatco. 
b)Actvidadesdeensinoaprediiaxe:

1- Visionado de videostutoriais  de repaso
2-Realiiación de cuestonarios relacionados co video. 
3- Realiiación de esquemas. 
4- Sesiones de dudas vía Skype, correo.

c) Materiais:
1- Formularios
2- Plataforma classroom.
3- Skype.
4- Documentos de texto.
5- Correo eléctronico

d) Avaliación: 
Procedimientos: entrega dos traballos.
Estandar de aprendiiaxe: 

CAAB111 Determina  el  tpo  de  instrumental

de  laboratorio  necesario  según  el
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tpo de trabajo que vaya a realiiar
CAAB121 Reconoce  e  cumple  as  normas  de

seguridade e hixiene que rixen nos

traballos de laboratorio
CAAB141 Determina  e  identfca  as  medidas

de  volumen  masa  e  temperatura

utliiando  ensaios  de  tpo  fsico  e

quimico
CAAB151 Decide  que  tpo  de  estratexia

practca fai falla para a preparación

dunha disolución concreta
CAAB161 Establece  que  tpo  de  técnicas  de

separación  e  purifcación  de

sustancias  se  debe  usar  nun  caso

concreto
CAAB111 Determina  el  tpo  de  instrumental

de  laboratorio  necesario  según  el

tpo de trabajo que vaya a realiiar
CAAB121 Reconoce  e  cumple  as  normas  de

seguridade e hixiene que rixen nos

traballos de laboratorio
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CAAB141 Determina  e  identfca  as  medidas

de  volumen  masa  e  temperatura

utliiando  ensaios  de  tpo  fsico  e

quimico
CAAB151 Decide  que  tpo  de  estratexia

practca fai falla para a preparación

dunha disolución concreta
CAAB161 Establece  que  tpo  de  técnicas  de

separación  e  purifcación  de

sustancias  se  debe  usar  nun  caso

concreto

Instrumentos: exercicios mandados polo correo, polo classroom.
Cualifcación fnal: a nota media aritmétca das duas primeiras avaliacions. Todo o traballo feito durante o terceiro trimestre 

polo alumno podera servir para recuperar as partes pendentes das avaliacións anteriores e subir nota no caso de estar aprobados. Os
traballos de recuperación, ampliación o reforio teran valor APTO ou NON ACTO.

Recuperacións: entrega de traballos propostos en Xuño e examen no caso de poder realiiarse.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educatva para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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DEPARTAMENTO: FÍSICA E QUÍMICA
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curso 2020-2021
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Valorar os diagramas de raios luminosos e as ecuacións asociadas como medio que 
permite predicir as característcas das imaxes formadas en sistemas óptcos.

Obtén o tamaño, a posición e a natureza da imaxe dun obxecto producida unha lente 
delgada, realizando o trazado de raios e aplicando as ecuacións correspondentes.

Establecer a equivalencia entre masa e enerxía, e as súas consecuencias na enerxía 
nuclear

Expresa a relación entre a masa en repouso dun corpo e a súa velocidade coa enerxía deste
a partr da masa relatvista. 

Valorar a hipótese de Planck no marco do efecto fotoeléctrico. Compara a predición clásica do efecto fotoeléctrico coa explicación cuántca postulada por 
Einstein, e realiza cálculos relacionados co traballo de extracción e a enerxía cinétca dos 
fotoelectróns.

Valorar as aplicacións da enerxía nuclear na produción de enerxía eléctrica, 
radioterapia, datación en arqueoloxía e a fabricación de armas nucleares. 

Describe os principais tpos de radioactvidade incidindo nos seus efectos sobre o ser 
humano, así como as súas aplicacións médicas.

 Establecer a relación da composición nuclear e a masa nuclear cos procesos nucleares
de desintegración. 

Obtén a actvidade dunha mostra radioactva aplicando a lei de desintegración e valora a 
utlidade dos datos obtdos para a datación de restos arqueolóxicos.

Valorar as aplicacións da enerxía nuclear na produción de enerxía eléctrica, 
radioterapia, datación en arqueoloxía e a fabricación de armas nucleares. 

Explica a secuencia de procesos dunha reacción en cadea, e extrae conclusións acerca da 
enerxía liberada
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1. Avaliación e cualifcación

Avaliación Procedementos: As tarefas realizadas dende a declaración do estado de alarma serán
valoradas a través dunha rúbrica que se baseará en dous aspectos: a realización das
mesmas e o seu grao de consecución.
Deste  xeito,  o/a  alumno/a  poderá  incrementar  a  nota  obtida  durante  a  ensinanza
presencial  ata  1  punto  dependendo  do  número  de  tarefas  entregadas  dentro  dos
prazos establecidos, e ata outro punto máis dependendo do grado de consecución das
mesmas.
O traballo do terceiro trimestre servirá tamén polo tanto para recuperar as avaliacións
pendentes de materias non superadas da primeira e/ou da segunda avaliación.
O Departamento  de Física e Química poderá realizar actividades de avaliación do
terceiro  trimestre,  que  terán  en  todo  caso  carácter  diagnóstico  (por  exemplo,
resolución conxunta empregando a plataforma G Suite do Instituto (Meet e Clasroom)
de probas de anos anteriores das ABAU e dos novos modelos de exame ABAU Física
e Química 2020).

Instrumentos: rúbrica que se baseará en dous aspectos: a realización das tarefas do 
3º trimestre e o seu grao de consecución.

Cualifcación
fnal

Indicar  o  procedemento  para  obter  a  cualificación  final  de  curso:  A  efectos  de
avaliación  terase en conta a media aritmética  do realizado na primeira e segunda
avaliación. O traballo da terceira contará unicamente en positivo (para subir nota).
Criterio xeral para decidir a no superación dos estándares do curso: Alumnado que
durante as dúas primeiras avaliacións non amosou ningunha disposición a aprender e
ademais estivo desconectado co seu profesorado de forma voluntaria no período de
confinamento.

Proba
extraordinaria
de setembro

A avaliación de setembro farase de forma presencial, se as circunstancias o permiten, 
o 1 e 2 de setembro. Se non puidese ser faríanse probas telemáticas nas mesmas 
datas.

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación:
Queda cancelado o calendario de probas de pendentes. A avaliación das materias pendentes realizarase 
en base a traballos ou probas telemáticas que se poidan realizar agora e todas aquelas actividades de 
recuperación programadas polo departamento e realizadas polo alumnado  antes do confinamento. 

Criterios de cualificación:
Verificar que o alumnado alcanza os obxectivos e as competencias clave da etapa. Neste sentido, 
atenderase a aqueles elementos curriculares máis relevantes e imprescindibles para alcanzar os 
obxectivos fundamentais desta etapa.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Traballos ou probas telemáticas que se poidan realizar agora e todas aquelas actividades de 
recuperación programadas polo departamento e realizadas polo alumnado  antes do confinamento. 
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2. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actvidades As actividades de repaso,   reforzo e ampliación  de conceptos
(publicadas en Classroom a data de 8 de maio):
Boletín óptica. Practica lentes mediante simulador. Ejercicios pro-
bas ABAU. Boletín ejercicios Efecto fotoeléctrico. Práctica Efecto
fotoeléctrico con simulador.

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade)

As  actividades  de  Física  2º  BACHARELATO  desenvolvidas  a  partir  da
interrupción das clases (13 de marzo) serán  principalmente de repaso, reforzo e
recuperación. Realizaranse actividades de ampliación (avance na materia) pero
en ningún caso serán avaliables.
Alumnado con conectividade: Tarefas de repaso e actividades de ampliación a
través de Classroom.
Alumnado sen conectividade: Para cubrir as necesidades informáticas do noso
alumnado  estanse a repartir  ordenadores  e  aparellos  de  conexión.  Unha vez
dispoñan dos medios, incorporaranse ás clases virtuais en Classroom, e ó seu
ritmo,  coidando  sobre  todo  o  aspecto  emocional,  axudarémoslles  a  facer  as
actividades das semanas pasadas.

Materiais e recursos G Suite para Centros Educativos. Dominio: iesribeiralouro.com.es
Aplicacións empregadas de Google

• Para as comunicacións: Gmail, Calendar, Grupos e Meet (administrados 
polo centro)

• Para o almacenamento: Drive
• Para o traballo colaborativo e a asignación das tarefas: Docs, 

Formularios, Hojas de cálculo, Presentaciones, SketchUp for Schools e 
Classroom

• Para a xestión das clases: Classroom e impartición dos contidos esenciais
a través de videoconferencias con Meet

Aplicacións de LibreOffice: Writer, Calc, Impress
Simuladores recomendados por ABAU

3. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado: a
través das persoas titoras e o procedemento proposto pola dirección do centro (páxina
web do centro).  Informarase que a avaliación  e cualificación adaptarase;  tendo en
consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous
primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación
ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma
polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.



5. Plans de recuperación e adaptación do currículo e das actividades educativas para o curso 2020-2021

Os criterios de avaliación indicados no apartado 1 “Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles” terán
carácter diagnóstico e permitirán as adaptacións necesarias das programacións didácticas do seguinte curso 2020-
2021,  para incorporar  aqueles obxectivos,  contidos e aprendizaxes  que,  polas circunstancias  especiais  do terceiro
trimestre, non puidesen ser abordados.

O Departamento de Física e Química emitirá un informe individual valorativo do traballo realizado polos seus alumnos e
alumnas no curso, que inclúa os atrasos que puidesen terse producido e un plan de recuperación destes. 

Dito informe será tido en conta de cara a programación do curso 2020-2021.

O Departamento de Física e Química organizará plans de recuperación e adaptación do currículo e das actividades
educativas para o curso 2020-2021, en 2º, 3º e 4º ESO, e en 1º e 2º Bacharelato, co obxecto de permitir o avance de
todo o alumnado e especialmente dos máis atrasados.

Ditos plans estarán baseados nos informes individualizados que se emitan ao final do presente curso e nas eventuais
avaliacións iniciais que puidesen realizarse.

A programación do Departamento de Física e Química do curso 2020-2021 adaptarase a estas circunstancias.

Adoptaranse  as  medidas  necesarias  de  atención  á diversidade,  individuais  ou grupais,  orientadas  a responder  ás
necesidades  educativas  concretas  dos  alumnos  e  das  alumnas  e  á  consecución  dos  resultados  de  aprendizaxe
vinculados ás aprendizaxes imprescindibles, que a situación excepcional do curso 2019-2020 lles dificultase adquirir.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 Aplicar o concepto de equilibrio químico para predicir a evolución dun sistema.
Interpreta o valor do cociente de reacción comparándoo coa constante de equilibrio, 
prevendo a evolución dunha reacción para alcanzar o equilibrio.

Expresar matematcamente a constante de equilibrio dun proceso no que interveñen 
gases, en función da concentración e das presións parciais.

Acha o valor das constantes de equilibrio, Kc e Kp, para un equilibrio en diferentes 
situacións de presión, volume ou concentración.
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 cantdade de produto ou reactvo.

Relacionar Kc e Kp en equilibrios con gases, interpretando o seu signifcado, e resolver
problemas de equilibrios homoxéneos en reaccións gasosas.

Utliza o grao de disociación aplicándoo ao cálculo de concentracións e constantes de 
equilibrio Kc e Kp.

Aplicar o principio de Le Chatelier a distntos tpos de reaccións tendo en conta o 
efecto da temperatura, a presión, o volume e a concentración das substancias 
presentes, predicindo a evolución do sistema.

Aplica o principio de Le Chatelier para predicir a evolución dun sistema en equilibrio ao 
modifcar a temperatura, a presión, o volume ou a concentración que o defnen, utlizando 
como exemplo a obtención industrial do amoníaco.

Aplicar a teoría de Brönsted para recoñecer as substancias que poden actuar como 
ácidos ou bases.

Xustfca o comportamento ácido ou básico dun composto aplicando a teoría de Brönsted-
Lowry dos pares de ácido-base conxugados.

Determinar o valor do pH de distntos tpos de ácidos e bases.
 Identfca o carácter ácido, básico ou neutro, e a fortaleza ácido-base de distntas disolucións 
segundo o tpo de composto disolvido nelas, e determina teoricamente e experimentalmente
o valor do pH destas. 

Xustfcar o pH resultante na hidrólise dun sal. Predí o comportamento ácido-base dun sal disolvido en auga aplicando o concepto de 
hidrólise, e escribr os procesos intermedios e os equilibrios que teñen lugar.

Determinar o número de oxidación dun elemento químico identfcando se se oxida 
ou reduce nunha reacción química.

Defne oxidación e redución en relación coa variación do número de oxidación dun átomo en 
substancias oxidantes e redutoras.

 Axustar reaccións de oxidación-redución utlizando o método do ión-electrón e facer 
os cálculos estequiométricos correspondentes.

Identfca reaccións de oxidación-redución empregando o método do ión-electrón para 
axustalas.

Comprender o signifcado de potencial estándar de redución dun par redox, 
utlizándoo para predicir a espontaneidade dun proceso entre dous pares redox.

Relaciona a espontaneidade dun proceso redox coa variación de enerxía de Gibbs, 
considerando o valor da forza electromotriz obtda.
Deseña unha pila coñecendo os potenciais estándar de redución, utlizándoos para calcular o 
potencial xerado formulando as semirreacións redox correspondentes, e constrúe unha pila 
Daniell.
Analiza un proceso de oxidación-redución coa xeración de corrente eléctrica representando 
unha célula galvánica.
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1. Avaliación e cualifcación

Avaliación Procedementos: As tarefas realizadas dende a declaración do estado de alarma serán
valoradas a través dunha rúbrica que se baseará en dous aspectos: a realización das
mesmas e o seu grao de consecución.
Deste  xeito,  o/a  alumno/a  poderá  incrementar  a  nota  obtida  durante  a  ensinanza
presencial  ata  1  punto  dependendo  do  número  de  tarefas  entregadas  dentro  dos
prazos establecidos, e ata outro punto máis dependendo do grado de consecución das
mesmas.
O traballo do terceiro trimestre servirá tamén polo tanto para recuperar as avaliacións
pendentes de materias non superadas da primeira e/ou da segunda avaliación.
O Departamento  de Física e Química poderá realizar actividades de avaliación do
terceiro  trimestre,  que  terán  en  todo  caso  carácter  diagnóstico  (por  exemplo,
resolución conxunta empregando a plataforma G Suite do Instituto (Meet e Clasroom)
de probas de anos anteriores das ABAU e dos novos modelos de exame ABAU Física
e Química 2020).

Instrumentos: rúbrica que se baseará en dous aspectos: a realización das tarefas do 
3º trimestre e o seu grao de consecución.

Cualifcación
fnal

Indicar  o  procedemento  para  obter  a  cualificación  final  de  curso:  A  efectos  de
avaliación  terase en conta a media aritmética  do realizado na primeira e segunda
avaliación. O traballo da terceira contará unicamente en positivo (para subir nota).
Criterio xeral para decidir a no superación dos estándares do curso: Alumnado que
durante as dúas primeiras avaliacións non amosou ningunha disposición a aprender e
ademais estivo desconectado co seu profesorado de forma voluntaria no período de
confinamento.

Proba
extraordinaria
de setembro

A avaliación de setembro farase de forma presencial, se as circunstancias o permiten, 
o 1 e 2 de setembro. Se non puidese ser faríanse probas telemáticas nas mesmas 
datas.

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación:
Queda cancelado o calendario de probas de pendentes. A avaliación das materias pendentes realizarase 
en base a traballos ou probas telemáticas que se poidan realizar agora e todas aquelas actividades de 
recuperación programadas polo departamento e realizadas polo alumnado  antes do confinamento. 

Criterios de cualificación:
Verificar que o alumnado alcanza os obxectivos e as competencias clave da etapa. Neste sentido, 
atenderase a aqueles elementos curriculares máis relevantes e imprescindibles para alcanzar os 
obxectivos fundamentais desta etapa.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Traballos ou probas telemáticas que se poidan realizar agora e todas aquelas actividades de 
recuperación programadas polo departamento e realizadas polo alumnado  antes do confinamento. 
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2. Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actvidades Actividades de repaso e ampliación (publicadas en Classroom a data de 8 de
maio):   ¿Que entendemos en Quimica por "reacción reversible" e por "reacción
irreversible"?  Pon  exemplos  (17  marzo);  Principio  de  Le  Châtelier.  Problema
resolto pax. 195 libro de texto (31 de marzo); Proba de avaliación diagnóstica 1.
Teoría de Enlace de Valencia + hibridación de orbitais (16 de abril); Principio de
Le Châtelier. Microactividades propostas en Selectividade (3 de abril); Problema
proposto en Selectividade EQUILIBRIO EN FASE GASEOSA (I)  (16 de abril);
Problemas propostos en Selectividade EQUILIBRIO EN FASE GASEOSA (II) (17
de abril); FINAL TEMA. Problemas propostos Selectividade (23 de abril); TAREA
1 ÁCIDOS Y BASES: CONCEPTO DE ÁCIDO E BASE SEGUNDO A TEORÍA
DE BRÖNSTED-LOWRY (28 abril);  TAREAS 6 E 8 DO MODELO DE EXAME
ABAU 2020 (30 de abril); Concepto de pH. Producto iónico da auga. Exercicios
resoltos do libro, páxina 234 (6 de maio);  PROBLEMA CALCULO DE PH DE
MESTURAS DE ACIDOS E BASES (8 de maio)

Metodoloxía
(alumnado con

conectvidade e sen
conectvidade)

Nos dous casos centrarémonos nas competencias claves e que esixan a mínima
intervención docente. As actividades de Química 2º BACH  desenvolvidas a partir
da  interrupción  das  clases  (13  de  marzo)  serán  de  repaso,  reforzo  e
recuperación. Realizaranse principalmente actividades de ampliación (avance na
materia) pero en ningún caso serán avaliables. 
Alumnado con conectividade: Tarefas de repaso e actividades de ampliación a
través de Classroom.
Alumnado sen conectividade: Para cubrir as necesidades informáticas do noso
alumnado  estanse a repartir  ordenadores  e  aparellos  de  conexión.  Unha vez
dispoñan dos medios, incorporaranse ás clases virtuais en Classroom, e ó seu
ritmo,  coidando  sobre  todo  o  aspecto  emocional,  axudarémoslles  a  facer  as
actividades das semanas pasadas.

Materiais e recursos G Suite para Centros Educativos. Dominio: iesribeiralouro.com.es
Aplicacións empregadas de Google

• Para as comunicacións: Gmail, Calendar, Grupos e Meet (administrados 
polo centro)

• Para o almacenamento: Drive
• Para o traballo colaborativo e a asignación das tarefas: Docs, 

Formularios, Hojas de cálculo, Presentaciones, SketchUp for Schools e 
Classroom

• Para a xestión das clases: Classroom e impartición dos contidos esenciais
a través de videoconferencias con Meet

Aplicacións de LibreOffice: Writer, Calc, Impress



5. Plans de recuperación e adaptación do currículo e das actividades educativas para o curso 2020-2021

Os criterios de avaliación indicados no apartado 1 “Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles” terán
carácter diagnóstico e permitirán as adaptacións necesarias das programacións didácticas do seguinte curso 2020-
2021,  para incorporar  aqueles obxectivos,  contidos e aprendizaxes  que,  polas circunstancias  especiais  do terceiro
trimestre, non puidesen ser abordados.

O Departamento de Física e Química emitirá un informe individual valorativo do traballo realizado polos seus alumnos e
alumnas no curso, que inclúa os atrasos que puidesen terse producido e un plan de recuperación destes. 

Dito informe será tido en conta de cara a programación do curso 2020-2021.

O Departamento de Física e Química organizará plans de recuperación e adaptación do currículo e das actividades
educativas para o curso 2020-2021, en 2º, 3º e 4º ESO, e en 1º e 2º Bacharelato, co obxecto de permitir o avance de
todo o alumnado e especialmente dos máis atrasados.

Ditos plans estarán baseados nos informes individualizados que se emitan ao final do presente curso e nas eventuais
avaliacións iniciais que puidesen realizarse.

A programación do Departamento de Física e Química do curso 2020-2021 adaptarase a estas circunstancias.

Adoptaranse  as  medidas  necesarias  de  atención  á diversidade,  individuais  ou grupais,  orientadas  a responder  ás
necesidades  educativas  concretas  dos  alumnos  e  das  alumnas  e  á  consecución  dos  resultados  de  aprendizaxe
vinculados ás aprendizaxes imprescindibles, que a situación excepcional do curso 2019-2020 lles dificultase adquirir.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 7 DE 7 CENTRO:IES RIBEIRA DO LOURO
CURSO:2º BACHARELATO

MATERIA:QUÍMICA

3. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao alumnado: a
través das persoas titoras e o procedemento proposto pola dirección do centro (páxina
web do centro).  Informarase que a avaliación  e cualificación adaptarase;  tendo en
consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous
primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación
ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma
polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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