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1. Física e química 2º ESO

1.1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Detállanse a continuación os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

que se considerarán para esta materia e curso (2 grupos de referencia e 2 reforzos educativos) de

cara ao deseño das actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación do 3º trimestre:

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Competencias

clave

Recoñecer  e  identificar  as
características do método científico.

- Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar fenómenos
  cotiáns, utilizando teorías e modelos científicos sinxelos.

CAA, CCL,
CMCCT

- Rexistra observacións e datos de maneira organizada e
  rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito utilizando
  esquemas, gráficos e táboas.

CCL, CMCCT

Aplicar os procedementos científicos
para determinar magnitudes.

- Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando,
  preferentemente, o Sistema Internacional de Unidades para
  expresar os resultados.

CMCCT

-Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida
 cotiá empregando o material e instrumentos apropiados, e
 expresa os resultados correctamente no Sistema Internacional
 de Unidades.

CSIEE,
CMCCT

Recoñecer  os  materias  e  os
instrumentos  básicos  presentes  no
laboratorio  de  física  e  química,  e
coñecer  e  respectar  as  normas de
seguridade  e  de  eliminación  de
residuos  para  a  protección
ambiental. 

- Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes utilizados
  na etiquetaxe de produtos químicos, interpretando o seu
  significado. 

CMCCT, CCL

- Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e
  coñece a súa forma de utilización para a realización de
  experiencias, respectando as normas de seguridade.

CMCCT

Recoñecer as propiedades xerais e
as  características  específicas  da
materia,  e  relacionalas  coa  súa
natureza e as súas aplicacións.

- Distingue entre propiedades xerais e propiedades 
  características da materia.

CMCCT

- Describe a determinación experimental do volume e da masa
  dun sólido, realiza as medidas correspondentes e calcula a
  súa densidade.

CMCCT

Xustificar  as  propiedades  dos
estados de agregación da materia e
os seus cambios de estado, a través
do modelo cinético-molecular. 

- Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos
  estados de agregación dependendo das condicións de presión
  e temperatura na que se ache.

CMCCT

- Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos. CMCCT

- Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á
  interpretación de fenómenos cotiáns.

CMCCT

- Dedude a partir das gráficas de quecemento dunha
  substancia os seus puntos de fusión e ebulición, e identifícaa
  utilizando as táboas de datos necesarias.

CMCCT

Identificar  sistemas  materiais  como
substancias  puras  ou  mesturas,  e
valorar  a  importancia  e  as
aplicacións de mesturas de especial
interese.

- Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en
  substancias puras e mesturas, e especifica neste último caso
  se se trata de mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou
  coloides.

CMCCT

- Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de
  mesturas homoxéneas de especial interese.

CMCCT

- Realizar experiencias sinxelas de preparación de disolucións,
  describe o procedemento seguido e o material utilizado,
  determina a concentración e exprésaa en gramos/litro.

CCL, CMCCT

Propor métodos de separación dos
compoñentes  dunha  mestura  e
aplicalos no laboratorio. 

- Deseña métodos de separación de mesturas segundo as
  propiedades características das substancias que as
  compoñen, describe o material de laboratorio adecuado e leva
  a cabo o seu proceso.

CAA.  CMCCT,
CSIEE

Recoñecer a existencia do átomo e - Recoñece que toda materia está formada por átomos, iguais CAA, CMCCT
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da Táboa Periódica dos  elementos
químicos. 

  ou diferentes, e valora a utilidade da Táboa Periódica como
  sistema de clasificación dos diferentes tipos de átomos.

Distinguir  entre  cambios  físicos  e
cambios  químicos  mediante  a
realización de experiencias sinxelas
que  poñan  de  manifesto  se  se
forman ou non novas substancias.

- Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida
  cotiá en función de que haxa ou non formación de novas
  substancias.

CMCCT

Caracterizar  as  reaccións  químicas
como cambios  dunhas  substancias
noutras. 

- Identifica os reactivos e os produtos de reaccións químicas
  sinxelas interpretando a representación esquemática dunha
  reacción química.

CMCCT

De cara a organizar a adaptación do currículo e as actividades educativas para o curso

2020-2021  terase  en  conta  que  durante  a  fase  non  presencial  se  estiveron  desenvolvendo

ademais  actividades  relativas  a  estándares  de  aprendizaxe  do  Bloque  4  do  currículo  (O

movemento e as forzas). 

1.2. Avaliación e cualificación.

Exponse  a  continuación  o  sistema  de  avaliación  levado  a  cabo  a  distancia  e  o

procedemento de cálculo da cualificación final do curso: 

-Avaliación a distancia:

-Procedementos: 

 Seguemento do traballo do alumnado mediante a observación sistemática de:

-Execución das tarefas encomendadas: Corrección e orde na súa presentación e 

    realización nos prazos indicados.

-Predisposición cara ao traballo: Interese por corrixir os propios erros, disposición 

        para solicitar a axuda necesaria do/a profesor/a, participación e cooperación nos 

 foros e posibles encontros virtuais.

 Realización ao alumnado que non teña superada a materia dunha proba de recuperación 

 presencial en xuño, e no caso de que esta non fose posible, telemática. 

-Instrumentos:  

 Actividades para facer no caderno que o alumno debe fotografíar e enviar preferentemente

a través da Aula Virtual (inicialmente efectuouse a través do correo electrónico), cuestións 

propostas directamente a través dos foros, cuestionarios... etc da Aula Virtual.

Proba  escrita  presencial  de  recuperación,  e  no  caso  de  que  esta  non  fose  posible,  

telemática.

Os resultados da observación sistemática do traballo e, no seu caso, da cualificación da 

correspondente da proba de recuperación efectuada recolleranse na ficha de seguemento 

do alumno/a.

-Cualificación final: 

A cualificación final da materia obterase facendo a media ponderada das cualificacións  

finais da primeira e da segunda avaliación -cunha cifra decimal- sempre e cando ningunha 
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delas sexa 2,5 puntos ou inferior segundo:

Cualificación final= 65% Nota 1ª Avaliación + 35% Nota 2ª Avaliación

A esta nota sumarase entre 0 e 0,5 puntos polo traballo nas actividades de ampliación  

efectuadas no 3º trimestre. 

Todo o alumnado con algunha avaliación suspensa debe efectuar obrigatoriamente as  

tarefas  de  reforzo  correspondentes  ás  avaliacións  suspensas  como  condición  

indispensable para poder optar a aprobar. Pola realización destas tarefas este alumnado 

poderá sumar  entre 0  e  0,5  puntos  á cualificación final  cando esta sexa inferior  a 5  

puntos. 

O alumnado que obteña  unha cualificación  final  redondeada  ao número enteiro  máis  

próximo igual ou superior a 5 puntos superará a materia. 

O  alumnado  ao  que  non  se  lle  puido  calcular  a  cualificación  final  por  ter  nalgunha  

avaliación unha nota de 2,5 puntos ou inferior ou ao que podéndoselle calcular obteña  

nesta un valor redondeado ao número enteiro máis próximo inferior a 5 puntos deberá  

realizar unha proba presencial de recuperación das partes suspensas no mes de xuño no 

día e hora que se estableza con antelación (previsiblemente na semana do 15 ao 19 de 

xuño).  Se  por  circunstancias  derivadas  do  actual  estado  de  alarma  non  se  puidera  

celebrar dita proba presencial o profesor daralle a oportunidade  de  efectuar  unha  proba 

oral e/ou escrita telemática individualizada nesas mesmas datas. 

Tal e como está contemplado na programación do departamento cando se efectúe unha  

proba de recuperación (dunha avaliación, global  ou setembro) a nota definitiva terá en  

conta a nota orixinal e a nota da recuperación da seguinte maneira: farase unha media  

ponderada das dúas notas asignando un 20% á nota máis baixa e un 80% á nota máis 

alta. Farase unha excepción a esta regra cando a nota definitiva resulte menor que 5,0:  

neste caso se unha das dúas notas é superior a 5,0 a nota definitiva quedará nun 5,0 e se 

ningunha das dúas notas é superior a 5,0 a nota definitiva será a máis alta. Cando esta 

nota final non chegue a 5,0 puntos poderá sumarse entre 0 e 0,5 puntos polo conxunto do 

traballo de ampliación e reforzo efectuado no 3º trimestre.  O alumnado que obteña unha 

cualificación final redondeada ao número enteiro máis próximo igual ou superior a 5 puntos

superará a materia. 

-Proba extraordinaria de setembro: 

O alumnado que non supere a materia en xuño deberán realizar unha proba presencial  

escrita en setembro -se a situación sanitaria o permite- que abarcará os estándares de  

aprendizaxe imprescindibles correspondentes aos dous primeiros trimestres. Para aprobar 

a materia deberá obter nela unha puntuación tal que redondeada ao número enteiro máis 

próximo sexa igual ou superior a 5 puntos.

O alumnado coa materia suspensa que promocione ao curso seguinte deberá seguir o plan

de reforzo e avaliación de materias pendentes recollido na programación do departamento.
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1.3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso

ampliación).

-Actividades

Desde o inicio do período de confinamento ata o momento actual propuxéronse actividades

para reforzar a parte final do bloque 3 (Os cambios) -xa impartida  na fase presencial- e 

comezouse o bloque 4 (O movemento e as forzas).

As tarefas propostas sobre os novos contidos consisten esencialmente en actividades de 

aplicación directa dos novos conceptos (de razoamento, de cálculo... etc). 

As actividades de reforzo  e recuperación que se  van a propoñer agora tomarán como  

referencia os estándares de aprendizaxe  imprescindibles  relativos  ás  dúas  primeiras  

avaliacións  e  serán  de  natureza  diversa  (de  consolidación  de  conceptos  básicos,  de  

razoamento,  de  cálculo,  de  intepretación  e  representación  gráfica,  de  descrición  de  

procedementos levados a cabo no laboratorio... etc). 

-Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

 Todo o alumnado que integra os grupos de referencia e os agrupamentos (reforzos) dispón

de  conectividade  a  internet.  O  sistema  de  comunicación  habitual  do/a  profesor/a  co  

alumnado é o correo electrónico e a Aula Virtual.  De maneira puntual os profesores  (que 

ademais  son  os  titores)  tamén  se  comunican  coas  familias  a  través  da  aplicación  

Abalar e/ou teléfono.

Desde o inicio do confinamento os profesores están establecendo, de forma gradual e  

sucesiva,  as  tarefas  (material,  instrucións,  data  límite  de  entrega)  que  debe  facer  o  

alumnado  a  través  da  Aula  Virtual  do  centro  (tamén  se  informa  por  correo  

electrónico). A periodicidade de ditas tarefas é xeneralmente de 1 ou 2 por semana. 

A maioría das tarefas están propostas para que o alumnado as efectúe no seu caderno de 

aula e, posteriormente, lle saque unha foto que debe subir á Aula Virtual para que o/a  

profesor/a poida efectuar a súa corrección (nun inicio o envío e corrección das tarefas  

efectuábase a través do correo electrónico dado que este alumnado aínda non estaba  

familiarizado co uso da Aula Virtual). Outras actividades (cuestións.. etc) están pensadas 

para que o alumnado as resolva directamente na Aula Virtual.

- Materiais e recursos

-Fichas elaboradas polos profesores a partir de materiais de diferentes editoriais.

-Vídeos elaborados polos profesores.

-Libro de texto e caderno do alumno/a.

-Recursos de internet (simulacións interactivas, webs divulgativas, blogue do 

 departamento de Física e Química... etc)

-Aula Virtual do centro, servidor de correo electrónico e posible uso do servizo de
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   videoconferencias Cisco Webex. 

-Titoriais pdf elaborados polos profesores sobre o uso da Aula Virtual (explicando ao

 alumnado como crear unha conta, como subir unha tarefa á Aula Virtual, como 

 establecer un novo contrasinal...etc).

1.4. Información e publicidade.

O  profesorado  informará  por  correo  electrónico  ao  alumnado  afectado  pola  presente

adaptación da programación da materia de Física e Química de 2º ESO.

Esta adaptación será publicada no apartado do Departamento de Física e Química da web

do centro.
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2. Física e química 3º ESO

. Física e química 2º ESO

2.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Detállanse a continuación os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

que se considerarán para esta materia e curso (2 grupos de referencia) de cara ao deseño das

actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación do 3º trimestre:

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Competencias

clave

Recoñecer  e  identificar  as  carac-
terísticas do método científico. 

- Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando 
teorías e modelos científicos.

CAA, CMCCT

Valorar a investigación científica e o
seu impacto  na  industria  e  no  de-
senvolvemento da sociedade.

- Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxi-
cas na vida cotiá. 

CAA, CCEC

CMCCT

Aplicar os procedementos científicos
para  determinar  magnitudes  e  ex-
presar os resultados co erro corres-
pondente.

- Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando 
preferentemente o Sistema Internacional de Unidades e a nota-
ción científica para expresar os resultados correctamente. 

CMCCT

- Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida co-
tiá empregando o material e instrumentos apropiados, e expre-
sa os resultados correctamente no Sistema Internacional de 
Unidades.

CAA

CMCCT

Interpretar  a  información  sobre  te-
mas científicos de carácter divulgati-
vo  que  aparece  en  publicacións  e
medios de comunicación. 

- Selecciona, comprende e interpreta información salientable 
nun texto de divulgación científica, e transmite as conclusións 
obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade.

CAA

CCL

CMCCT

Recoñecer  que  os  modelos  atómi-
cos son instrumentos interpretativos
de diferentes teorías e a necesidade
da súa utilización para a interpreta-
ción e  a  comprensión  da estrutura
interna da materia.

- Representa o átomo, a partir do número atómico e o número 
másico, utilizando o modelo planetario.

CCEC

CMCCT

- Describe as características das partículas subatómicas bási-
cas e a súa localización no átomo.

CMCCT

- Relaciona a notación co número atómico e o número 
másico, determinando o número de cada tipo de partículas su-
batómicas básicas.

CMCCT

Analizar a utilidade científica e tec-
nolóxica dos isótopos radioactivos. 

- Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos 
isótopos radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e 
as solucións para a súa xestión. 

CMCCT

CSC

Interpretar  a  ordenación  dos  ele-
mentos na táboa periódica e recoñe-
cer os máis relevantes a partir  dos
seus símbolos. 

- Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e 
períodos na táboa periódica.

CMCCT

- Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e 
gases nobres coa súa posición na táboa periódica e coa súa 
tendencia a formar ións, tomando como referencia o gas nobre 
máis próximo.

CMCCT

Describir como se unen os átomos
para formar estruturas máis comple-
xas e  explicar  as propiedades  das
agrupacións resultantes.

- Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo co-
rrespondente, utilizando a notación adecuada para a súa repre-
sentación. 

CMCCT

- Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este feito en substancias de uso fre-
cuente, e calcula as súas masas moleculares.

CMCCT

Diferenciar entre átomos e molécu-
las, e entre elementos e compostos
en substancias de uso frecuente e
coñecido.

- Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substan-
cias de uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou compos-
tos, baseándose na súa fórmula química. 

CMCCT
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Formular e nomear compostos bina-
rios seguindo as normas IUPAC.

- Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos 
binarios seguindo as normas IUPAC.

CCL

CMCCT

De cara a organizar a adaptación do currículo e as actividades educativas para o curso

2020-2021  terase  en  conta  que  durante  a  fase  non  presencial  se  estiveron  desenvolvendo

ademais  actividades  relativas  a  estándares  de  aprendizaxe  do  Bloque  3  do  currículo  (Os

cambios). 

2.2. Avaliación e cualificación.

Exponse  a  continuación  o  sistema  de  avaliación  levado  a  cabo  a  distancia  e  o

procedemento de cálculo da cualificación final do curso: 

-Avaliación a distancia:

-Procedementos: 

 Seguemento do traballo do alumnado mediante a observación sistemática de:

-Execución das tarefas encomendadas: Corrección e orde na súa presentación e 

    realización nos prazos indicados.

-Predisposición cara ao traballo: Interese por corrixir os propios erros, disposición 

        para solicitar a axuda necesaria do profesor, participación e cooperación nos 

 foros e posibles encontros virtuais.

 Realización ao alumnado que non teña superada a materia dunha proba de recuperación 

 presencial en xuño, e no caso de que esta non fose posible, telemática. 

-Instrumentos:  

 Actividades para facer no caderno que o alumno debe fotografíar e enviar preferentemente

a través da Aula Virtual (inicialmente efectuouse a través do correo electrónico), cuestións 

propostas directamente a través dos foros, cuestionarios... etc da Aula Virtual.

Proba  escrita  presencial  de  recuperación,  e  no  caso  de  que  esta  non  fose  posible,  

telemática.

Os resultados da observación sistemática do traballo e, no seu caso, da cualificación da 

correspondente proba de recuperación efectuada recolleranse na ficha de seguemento do 

alumno/a.

-Cualificación final: 

A cualificación final da materia obterase facendo a media ponderada das cualificacións  

finais da primeira e da segunda avaliación -cunha cifra decimal- sempre e cando ningunha 

delas sexa 2,5 puntos ou inferior segundo:

Cualificación final= 65% Nota 1ª Avaliación + 35% Nota 2ª Avaliación

A esta nota sumarase entre 0 e 0,5 puntos polo traballo nas actividades de ampliación  

efectuadas no 3º trimestre.
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Todo o alumnado con algunha avaliación suspensa debe efectuar obrigatoriamente as  

tarefas  de  reforzo  correspondentes  ás  avaliacións  suspensas  como  condición  

indispensable para poder optar a aprobar. Pola realización destas tarefas este alumnado 

poderá sumar  entre 0  e  0,5  puntos  á cualificación final  cando esta sexa inferior  a 5  

puntos. 

O alumnado que obteña unha cualificación final  redondeada ao número  enteiro  máis  

próximo igual ou superior a 5 puntos superará a materia. 

O  alumnado  ao  que  non  se  lle  puido  calcular  a  cualificación  final  por  ter  nalgunha  

avaliación unha nota de 2,5 puntos ou inferior ou ao que podéndoselle calcular obteña  

nesta un valor redondeado ao número enteiro máis próximo inferior a 5 puntos deberá  

realizar unha proba presencial de recuperación das partes suspensas no mes de xuño no 

día e hora que se estableza con antelación (previsiblemente na semana do 15 ao 19 de 

xuño).  Se  por  circunstancias  derivadas  do  actual  estado  de  alarma  non  se  puidera  

celebrar dita proba presencial o profesor daralle a oportunidade  de  efectuar  unha  proba 

oral e/ou escrita telemática individualizada nesas mesmas datas. 

Tal e como está contemplado na programación do departamento cando se efectúe unha  

proba de recuperación (dunha avaliación, global ou setembro) a nota definitiva terá en  

conta a nota orixinal e a nota da recuperación da seguinte maneira: farase unha media  

ponderada das dúas notas asignando un 20% á nota máis baixa e un 80% á nota máis 

alta. Farase unha excepción a esta regra cando a nota definitiva resulte menor que 5,0:  

neste caso se unha das dúas notas é superior a 5,0 a nota definitiva quedará nun 5,0 e se 

ningunha das dúas notas é superior a 5,0 a nota definitiva será a máis alta. Cando esta 

nota final non chegue a 5,0 puntos poderá sumarse entre 0 e 0,5 puntos polo conxunto do 

traballo de ampliación e reforzo efectuado no 3º trimestre.  O alumnado que obteña unha 

cualificación final redondeada ao número enteiro máis próximo igual ou superior a 5 puntos

superará a materia.

-Proba extraordinaria de setembro: 

A alumnado que non supere a materia en xuño deberán realizar unha proba presencial  

escrita en setembro -se a situación sanitaria o permite- que abarcará os estándares de  

aprendizaxe imprescindibles correspondentes aos dous primeiros trimestres. Para aprobar 

a materia deberá obter nela unha puntuación tal que redondeada ao número enteiro máis 

próximo sexa igual ou superior a 5 puntos.

2.3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso e, no seu caso,

      ampliación).

-Actividades

Desde o inicio do período de confinamento ata o momento actual propuxéronse actividades

para reforzar a parte final do bloque 2 (A materia) -xa impartida  na fase presencial- e  
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comezouse o bloque 3 (Os cambios).

As tarefas propostas sobre os contidos avanzados consisten esencialmente en actividades

de aplicación directa dos novos conceptos (de razoamento, de cálculo...etc). 

As actividades de reforzo e recuperación que se van a propoñer agora tomarán como  

referencia os estándares de aprendizaxe  imprescindibles  relativos  ás  dúas  primeiras  

avaliacións  e  serán  de  natureza  diversa  (de  consolidación  de  conceptos  básicos,  de  

razoamento,  de  cálculo,  de  intepretación  e  representación  gráfica,  de  descrición  de  

procedementos levados a cabo no laboratorio... etc) 

-Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

 Todo o alumnado que integra os grupos de referencia e os agrupamentos (reforzos) dispón

de  conectividade  a  internet.  O  sistema  de  comunicación  habitual  do  profesor  co  

alumnado é o correo electrónico e a Aula Virtual.  De maneira puntual o profesor tamén se 

comunica coas familias a través da aplicación Abalar.

Desde  o  inicio  do  confinamento  o  profesor  está  establecendo,  de  forma  gradual  e  

sucesiva,  as  tarefas  (material,  instrucións,  data  límite  de  entrega)  que  debe  facer  o  

alumnado  a  través  da  Aula  Virtual  do  centro  (tamén  se  informa  por  correo  

electrónico). A periodicidade de ditas tarefas é xeneralmente de 1 ou 2 por semana. 

A maioría das tarefas están propostas para que o alumnado as efectúe no seu caderno de 

aula e,  posteriormente,  lle  saque unha foto que debe subir  á Aula Virtual para que o  

profesor  poida efectuar  a súa corrección (nun inicio  o envío e corrección das tarefas  

efectuábase a través do correo electrónico dado que este alumnado aínda non estaba  

familiarizado co uso da Aula Virtual). Outras actividades (cuestións.. etc) están pensadas 

para que o alumnado as resolva directamente na Aula Virtual.

- Materiais e recursos

-Fichas elaboradas polo profesor a partir de materiais de diferentes editoriais.

-Vídeos titoriais sobre os contidos impartidos.

-Libro de texto e caderno do alumno/a.

-Recursos de internet (simulacións interactivas, webs divulgativas, blogue do 

 departamento de Física e Química... etc)

-Aula Virtual do centro, servidor de correo electrónico e posible uso do servizo de

   videoconferencias Cisco Webex. 

2.4. Información e publicidade.

O  profesor  informará  por  correo  electrónico  ao  alumnado  afectado  pola  presente

adaptación da programación da materia de Física e Química de 3º ESO.

Esta adaptación será publicada no apartado do Departamento de Física e Química da web

do centro.
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3. Física e química 4º ESO

. Física e química 2º ESO
3.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Detállanse a continuación os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

que  se  considerarán  para  esta  materia  e  curso  de  cara  ao  deseño  das  actividades  de

recuperación, repaso, reforzo e ampliación do 3º trimestre:

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Competencias

clave

Relacionar  as  propiedades  dun
elemento coa súa posición na Táboa
periódica  e  a  súa  configuración
electrónica 

- Establece a configuración electrónica dos elementos
  representativos a partir do seu número atómico para deducir a
  súa posición na táboa  periódica, os seus electróns de
  valencia e o seu comportamento químico.

CMCCT

- Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases
  nobres, e xustifica esta clasificación en función da súa
  configuración electrónica.

CMCCT

Agrupar  por  familias  os  elementos
reprentativos  e  os  elementos  de
transición  segundo  as
recomendacións da IUPAC. 

- Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, e
  sitúaos na táboa  periódica.

CMCCT

Interpretar  os  tipos  de  enlace
químico  a  partir  da  configuración
electrónica  dos  elementos
implicados  e  a  súa  posición  na
táboa periódica.

- Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir a
  estrutura e a fórmula dos compostos iónicos e covalentes.

CMCCT

-Interpreta a información que ofrecen os subíndices da fórmula
 dun composto segundo se trate de moléculas ou redes
 cristalinas.

CMCCT

Xustificar  as  propiedades  dunha
substancia  a  partir  da  natureza  do
seu enlace químico.

-Explica as propiedades de substancias covalentes, iónicas e
 metálicas en función das interaccións entre os seus átomos ou
 as molélculas.

CMCCT

- Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría dos
  electróns libres, e relaciónaa coas propiedades características
  dos metais.

CMCCT

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

- Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, seguindo
  as normas da IUPAC.

CCL, CMCCT

Recoñecer  a  influencia  das  forzas
intermoleculares  no  estado  de
agregación  e  nas  propiedades  de
substancias de interese.

- Relaciona a intensidade e o tipo das forzas intermoleculares
  co estado físico das substancias covalentes moleculares.

CMCCT

Explicar  o  mecanismo  dunha
reacción química e deducir a lei de
conservación  da  masa  a  partir  do
concepto de reorganización atómica
que ten lugar.

- Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría das
  colisións, e deducindo a lei de conservación da masa.

CMCCT

Recoñecer  a  cantidade  de
substancia  como  magnitude
fundamental  e  o  mol  como  a  súa
unidade no Sistema Internacional de
Unidades.

- Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia, a
  masa atómica ou molecular e a constante do número de
  Avogadro.

CMCCT

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

- Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en termos
  de partículas e moles e, no caso de reaccións entre gases, en
  termos de volumes.

CMCCT

- Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con
  reactivos puros e supondo un rendemento completo da
  reacción, tanto se os reactivos están en estado sólido como
  se están en disolución.

CMCCT

Interpretar ecuacións termoquímicas
e  distinguir  entre  reaccións

- Determinar o carácter endotérmico ou exotérmico dunha
  reacción química analizando o signo da calor de reacción

CMCCT
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endotérmicas e exotérmicas.   asociada.

Razoar como se altera a velocidade
dunha  reacción  ao  modificar  algún
dos factores que inflúen sobre ela,
utilizando  o  modelo  cinético-
molecular  e  a  teoría  de  colisións
para xustificar esta predición. 

- Predí o efecto que sobre a velocidade de reacción teñen a
  concentración dos reactivos, a temperatura, o grao de división
  dos reactivos sólidos e os catalizadores.

CMCCT

- Analiza o efecto dun catalizador sobre a velociade de reacción
  a través de experiencias de laboratorio. CMCCT

Identificar ácidos e bases, coñecer o
seu comportamento químico e medir
a  súa  fortaleza  utilizando
indicadores.

- Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o comportamento
  químico de ácidos e bases.

CMCCT

- Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha disolución
  utilizando a escala de pH.

CMCCT

Realizar experiencias de laboratorio
nas  que  teñan  lugar  reaccións  de
síntese e combustión, interpretando
os fenómenos observados. 

- Realiza algunha experiencia de laboratorio na que teñan lugar
  reaccións de síntese e combustión.

CMCCT 
CAA

Establecer   as  razóns  da
singularidade do carbono e valorar a
súa importancia na constitución dun
elevado  número  de  compostos
naturais e sintéticos.

- Explica os motivos polos que o carbono é o elemento que
  forma maior número de compostos. CMCCT

Identificar  e  representar
hidrocarburos  sinxelos  mediante
distintas fórmulas.

- Identifica e representa hidrocarburos sinxelos mediante a súa
  fórmula molecular, semidesenvolvida ou desenvolvida.

CMCCT

Recoñecer  os  grupos  funcionais
presentes en moléculas de especial
interese.

- Recoñece o grupo funcional a partir da fórmula de alcohois. CMCCT

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

- Representar a traxectoria e os vectores de posición,
  desprazamento e velocidade en distintos tipos de movemento,
  utilizando un sistema de referencia. 

CMCCT

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

- Clasifica tipos de movementos en función da súa traxectoria e
  a súa velocidade. CMCCT

Expresar  correctamente  a  relación
matemática  que  existe  entre  as
magnitudes  que  definen  o
movemento rectilíneo uniforme.

- Deduce a expresión matemática que relaciona as variables
  no movemento rectilíneo uniforme (MRU).

CMCCT

Resolver problemas de movemento
rectilíneo  uniforme,  utilizando  unha
representación  esquemáticas  coas
magnitudes vectoriais  implicadas, e
expresar  o  resultado  nas  unidades
do Sistema Internacional.

- Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme (MRU),
  tendo en conta valores positivos e negativos das magnitudes,
  e  expresar o resultado en unidades do Sistema Internacional.

CMCCT

De cara a organizar a adaptación do currículo e as actividades educativas para o curso

2020-2021  terase  en  conta  que  durante  a  fase  non  presencial  se  estiveron  desenvolvendo

actividades relativas a novos estándares de aprendizaxe do Bloque 4 do currículo (O movemento

e as forzas). 

3.2. Avaliación e cualificación.

Exponse  a  continuación  o  sistema  de  avaliación  levado  a  cabo  a  distancia  e  o

procedemento de cálculo da cualificación final do curso: 
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-Avaliación a distancia:

-Procedementos: 

 Seguemento do traballo do alumnado mediante a observación sistemática de:

-Execución das tarefas encomendadas: Corrección e orde na súa presentación e 

    realización nos prazos indicados.

-Predisposición cara ao traballo: Interese por corrixir os propios erros, disposición 

        para solicitar a axuda necesaria do/a profesor/a, participación e cooperación nos 

 foros e posibles encontros virtuais.

 Realización ao alumnado que non teña superada a materia dunha proba de recuperación 

 presencial en xuño, e no caso de que esta non fose posible, telemática. 

-Instrumentos:  

 Actividades para facer no caderno que o alumno debe fotografíar e enviar preferentemente

a través da Aula Virtual (inicialmente efectuouse a través do correo electrónico), cuestións 

propostas directamente a través dos foros, cuestionarios... etc da Aula Virtual.

Proba  escrita  presencial  de  recuperación,  e  no  caso  de  que  esta  non  fose  posible,  

telemática.

Os resultados da observación sistemática do traballo e, no seu caso, da cualificación da 

correspondente proba de recuperación efectuada recolleranse na ficha de seguemento do 

alumno/a.

-Cualificación final: 

A cualificación final da materia obterase facendo a media ponderada das cualificacións  

finais da primeira e da segunda avaliación -cunha cifra decimal- sempre e cando ningunha 

delas sexa 2,5 puntos ou inferior segundo:

Cualificación final= 65% Nota 1ª Avaliación + 35% Nota 2ª Avaliación

A esta nota sumarase entre 0 e 0,5 puntos polo traballo nas actividades de ampliación  

efectuadas no 3º trimestre. 

Todo o alumnado con algunha avaliación suspensa debe efectuar obrigatoriamente as  

tarefas  de  reforzo  correspondentes  ás  avaliacións  suspensas  como  condición  

indispensable para poder optar a aprobar. Pola realización destas tarefas este alumnado 

poderá sumar  entre 0  e  0,5  puntos  á cualificación final  cando esta sexa inferior  a 5  

puntos. 

O alumnado que obteña unha cualificación final  redondeada ao número  enteiro  máis  

próximo igual ou superior a 5 puntos superará a materia. 

O  alumnado  ao  que non  se  lle  puido  calcular  a  cualificación  final  por  ter  nalgunha  

avaliación unha nota de 2,5 puntos ou inferior  ou ao que podéndoselle calcular obteña  

nesta un valor redondeado ao número enteiro máis próximo inferior a 5 puntos deberá  

realizar unha proba presencial de recuperación das partes suspensas no mes de xuño no 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA. CURSO 2019/2020                                                15



día e hora que se estableza con antelación (previsiblemente na semana do 15 ao 19 de 

xuño).  Se  por  circunstancias  derivadas  do  actual  estado  de  alarma  non  se  puidera  

celebrar dita proba presencial o profesor daralle a oportunidade  de  efectuar  unha  proba 

oral e/ou escrita telemática individualizada nesas mesmas datas. 

Tal e como está contemplado na programación do departamento cando se efectúe unha  

proba de recuperación (dunha avaliación, global ou setembro) a nota definitiva terá en  

conta a nota orixinal e a nota da recuperación da seguinte maneira: farase unha media  

ponderada das dúas notas asignando un 20% á nota máis baixa e un 80% á nota máis 

alta. Farase unha excepción a esta regra cando a nota definitiva resulte menor que 5,0:  

neste caso se unha das dúas notas é superior a 5,0 a nota definitiva quedará nun 5,0 e se 

ningunha das dúas notas é superior a 5,0 a nota definitiva será a máis alta. Cando esta 

nota final non chegue a 5,0 puntos poderá sumarse entre 0 e 0,5 puntos polo conxunto do

traballo de ampliación e reforzo efectuado no 3º trimestre.  O alumnado que obteña unha 

cualificación  final  redondeada  ao número enteiro  máis  próximo igual  ou superior  a  5  

puntos superará a materia. 

-Proba extraordinaria de setembro: 

A alumnado que non supere a materia en xuño deberán realizar unha proba presencial  

escrita en setembro -se a situación sanitaria o permite- que abarcará os estándares de  

aprendizaxe imprescindibles correspondentes aos dous primeiros trimestres. Para aprobar 

a materia deberá obter nela unha puntuación tal que redondeada ao número enteiro máis 

próximo sexa igual ou superior a 5 puntos.

3.3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso e, no seu caso,

      ampliación)

-Actividades

Desde o inicio do período de confinamento ata o momento actual propuxéronse actividades

para reforzar o movemento rectilíneo uniforme (MRU) e avanzouse nos outros dous tipos 

de movementos (MRUA e MCU),  introducíndose brevemente as forzas en relación aos  

movementos que producen.

As tarefas propostas sobre os contidos avanzados consisten en actividades de índole  

diversa  (de cálculo, de razoamento a través da indagación-experimentación...etc) que o 

alumnado  debe  resolver  tras  consultar  os  documentos/vídeos  /actividades  resoltas  

elaboradas pola profesora. 

As actividades de reforzo e recuperación que se van a propoñer agora tomarán como  

referencia os estándares de aprendizaxe  imprescindibles  relativos  ás  dúas  primeiras  

avaliacións e serán de natureza variada (de consolidación de conceptos e procedementos, 

de razoamento, de cálculo, de intepretación e representación de aspectos inherentes á  

linguaxe da Química e a Física como son fórmulas químicas, gráficas...etc).
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-Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

 Todo o alumnado dispón de conectividade a internet. O sistema de comunicación habitual 

da profesora co alumnado é o correo electrónico e a Aula Virtual.  

Desde  o  inicio  do  confinamento  a  profesora  está  establecendo,  de  forma  gradual  e  

sucesiva,  as  tarefas  (material,  instrucións,  data  límite  de  entrega)  que  debe  facer  o  

alumnado  a  través  da  Aula  Virtual  do  centro  (tamén  se  informa  por  correo  

electrónico). A periodicidade de ditas tarefas é xeralmente de 1 ou 2 por semana. 

A maioría das tarefas están propostas para que o alumnado as efectúe no seu caderno de 

aula e, posteriormente, lle saque unha foto que debe subir á Aula Virtual para que o/a  

profesor/a poida efectuar a súa corrección (nun inicio o envío e corrección das tarefas  

efectuábase  a  través  do correo  electrónico).  Outras  actividades  (cuestións..etc)  están  

pensadas para que o alumnado as resolva directamente na Aula Virtual. 

- Materiais e recursos

-Unidades didácticas e boletíns de actividades elaborados pola profesora a partir  

 de materiais de diferentes editoriais.

-Vídeos elaborados pola profesora.

-Exercicios resoltos pola profesora a modo exemplo.

-Caderno do alumno/a.

-Recursos de internet (simulacións interactivas, webs divulgativas, blogue do 

 departamento de Física e Química... etc)

-Aula Virtual do centro, servidor de correo electrónico, posible uso do servizo de

   videoconferencias como Cisco Webex. 

-Titoriais pdf elaborados pola profesora sobre o uso da Aula Virtual (explicando ao 

 alumnado como crear unha conta, como subir unha tarefa á Aula Virtual...etc).

3.4. Información e publicidade

A  profesora  informará  por  correo  electrónico  ao  alumnado  afectado  pola  presente

adaptación da programación da materia de Física e Química de 4º ESO.

Esta adaptación será publicada no apartado do Departamento de Física e Química da web

do centro.
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4. Física e química 1º Bacharelato

. Física e química 2º ESO

4.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Detállanse a continuación os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

que  se  considerarán  para  esta  materia  e  curso  de  cara  ao  deseño  das  actividades  de

recuperación, repaso, reforzo e ampliación do 3º trimestre:

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Competencias

clave

Realizar  en  equipo  tarefas  propias
da investigación científica.

- Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas 
propias da investigación científica: procura de información, 
prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investiga-
ción.

CAA, CCL

CMCCT, CSC

CSIEE

Explicar a teoría atómica de Dalton
e as leis básicas asociadas ao seu
establecemento.

- Xustifica a teoría atómica de Dalton e a descontinuidade da 
materia a partir das leis fundamentais da química, e exempli-
fícao con reaccións.

CMCCT

Utilizar  a  ecuación  de  estado  dos
gases  ideais  para  establecer  rela-
cións entre a presión, o volume e a
temperatura.

- Determina as magnitudes que definen o estado dun gas apli-
cando a ecuación de estado dos gases ideais.

CMCCT

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

- Determina presións totais e parciais dos gases dunha mestu-
ra, relacionando a presión total dun sistema coa fracción molar 
e a ecuación de estado dos gases ideais.

CMCCT

- Relaciona a fórmula empírica e molecular dun composto coa 
súa composición centesimal, aplicando a ecuación de estado 
dos gases ideais.

CMCCT

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 g/L, mol/L, por-
centaxe en peso e en volume; leva a cabo e describe o proce-
demento de preparación no laboratorio de disolucións dunha 
concentración determinada e realiza os cálculos necesarios, 
tanto para o caso de solutos en estado sólido como a partir 
doutra de concentración coñecida.

CMCCT

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

 - Escribe e axusta e realiza ecuacións químicas sinxelas de 
distinto tipo (neutralización, oxidación, síntese) e de interese 
bioquímico ou industrial.

CMCCT

CSIEE

Interpretar as reaccións químicas e
resolver  problemas  nos  que  inter-
veñan reactivos  limitantes  e  reacti-
vos  impuros,  e  cuxo  rendemento
non sexa completo.

- Interpreta unha ecuación química en termos de cantidade de 
materia, masa, número de partículas ou volume, para realizar 
cálculos estequiométricos nela.

CMCCT

- Realiza os cálculos estequiométricos aplicando a lei de con-
servación da masa a distintas reaccións.

CMCCT

- Efectúa cálculos estequiométricos nos que interveñan com-
postos en estado sólido, líquido ou gasoso, ou en disolución en 
presenza dun reactivo limitante ou un reactivo impuro.

CMCCT

- Aplica o rendemento dunha reacción na realización de cálcu-
los estequiométricos.

CMCCT

Recoñecer  hidrocarburos  saturados
e  insaturados  e  aromáticos,  rela-
cionándoos con compostos de inte-
rese biolóxico e industrial.

- Formula e nomea segundo as normas da IUPAC hidrocarbu-
ros de cadea aberta e pechada, e derivados aromáticos. 

CMCCT
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Identificar compostos orgánicos que
conteñan funcións osixenadas e ni-
troxenadas. 

- Formula e nomea segundo as normas da IUPAC compostos 
orgánicos sinxelos cunha función osixenada ou nitroxenada.

CMCCT

Representar os tipos de isomería. - Representa os isómeros dun composto orgánico. CMCCT

Explicar  os  fundamentos  químicos
relacionados  coa  industria  do  pe-
tróleo e do gas natural.

- Describe o proceso de obtención do gas natural e dos deri-
vados do petróleo a nivel industrial, e a súa repercusión am-
biental.

CMCCT

CSC

- Explica a utilidade das fraccións do petróleo. CMCCT

Distinguir entre sistemas de referen-
cia inerciais e non inerciais.

- Analiza o movemento dun corpo en situacións cotiás razoando
se o sistema de referencia elixido é inercial ou non inercial.

CMCCT

Representar graficamente as magni-
tudes vectoriais que describen o mo-
vementos nun sistema de referencia
adecuado. 

- Describe o movemento dun corpo a partir dos seus vectores 
de posición, velocidade e aceleración nun sistema de referen-
cia dado. 

CMCCT

Recoñecer as ecuacións dos move-
mentos rectilíneo e circular, e aplica-
las a situacións concretas.

- Obtén as ecuacións que describen a velocidade e a acelera-
ción dun corpo a partir da expresión do vector de posición en 
función do tempo. 

CMCCT

De cara a organizar a adaptación do currículo e as actividades educativas para o curso

2020-2021  terase  en  conta  que  durante  a  fase  non  presencial  se  estiveron  desenvolvendo

actividades relativas a novos estándares de aprendizaxe do Bloque 6 do currículo (Cinemática) e

do Bloque 7 (Dinámica). 

4.2. Avaliación e cualificación

Exponse  a  continuación  o  sistema  de  avaliación  levado  a  cabo  a  distancia  e  o

procedemento de cálculo da cualificación final do curso: 

-Avaliación a distancia:

-Procedementos: 

 Seguemento do traballo do alumnado mediante a observación sistemática de:

-Execución das tarefas encomendadas: Corrección e orde na súa presentación e 

    realización nos prazos indicados.

-Predisposición cara ao traballo: Interese por corrixir os propios erros, disposición 

        para solicitar a axuda necesaria do profesor, participación e cooperación nos foros 

 e posibles encontros virtuais.

 Realización ao alumnado que non teña superada a materia dunha proba de recuperación 

 presencial en xuño, e no caso de que esta non fose posible, telemática. 

-Instrumentos:  

 Actividades para facer no caderno que o alumno debe fotografíar e enviar preferentemente

a través da Aula Virtual (inicialmente efectuouse a través do correo electrónico), cuestións 

propostas directamente a través dos foros, cuestionarios... etc da Aula Virtual.

Proba  escrita  presencial  de  recuperación,  e  no  caso  de  que  esta  non  fose  posible,  

telemática.
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Os resultados da observación sistemática do traballo e, no seu caso, da cualificación da 

correspondente proba de recuperación efectuada recolleranse na ficha de seguemento do 

alumno/a.

-Cualificación final: 

A cualificación final da materia obterase facendo a media ponderada das cualificacións  

finais da primeira e da segunda avaliación -cunha cifra decimal- sempre e cando ningunha 

delas sexa 2,5 puntos ou inferior segundo:

Cualificación final= 65% Nota 1ª Avaliación + 35% Nota 2ª Avaliación

A esta nota sumarase entre 0 e 0,5 puntos polo traballo nas actividades de ampliación  

efectuadas no 3º trimestre.

Todo o alumnado con algunha avaliación suspensa debe efectuar obrigatoriamente as  

tarefas  de  reforzo  correspondentes  ás  avaliacións  suspensas  como  condición  

indispensable para poder optar a aprobar. Pola realización destas tarefas este alumnado 

poderá sumar  entre 0  e  0,5  puntos  á cualificación final  cando esta sexa inferior  a 5  

puntos. 

O alumnado que obteña unha cualificación final  redondeada ao número  enteiro  máis  

próximo igual ou superior a 5 puntos superará a materia. 

O  alumnado  ao  que  non  se  lle  puido  calcular  a  cualificación  final  por  ter  nalgunha  

avaliación unha nota de 2,5 puntos ou inferior ou ao que podéndoselle calcular obteña  

nesta un valor redondeado ao número enteiro máis próximo inferior a 5 puntos deberá  

realizar unha proba presencial de recuperación das partes suspensas no mes de xuño no 

día e hora que se estableza con antelación (previsiblemente na semana do 15 ao 19 de 

xuño).  Se  por  circunstancias  derivadas  do  actual  estado  de  alarma  non  se  puidera  

celebrar dita proba presencial o profesor daralle a oportunidade  de  efectuar  unha  proba 

oral e/ou escrita telemática individualizada nesas mesmas datas. 

Tal e como está contemplado na programación do departamento cando se efectúe unha  

proba de recuperación (dunha avaliación, global ou setembro) a nota definitiva terá en  

conta a nota orixinal e a nota da recuperación da seguinte maneira: farase unha media  

ponderada das dúas notas asignando un 20% á nota máis baixa e un 80% á nota máis 

alta. Farase unha excepción a esta regra cando a nota definitiva resulte menor que 5,0:  

neste caso se unha das dúas notas é superior a 5,0 a nota definitiva quedará nun 5,0 e se 

ningunha das dúas notas é superior a 5,0 a nota definitiva será a máis alta.  Cando esta 

nota final non chegue a 5,0 puntos poderá sumarse entre 0 e 0,5 puntos polo conxunto do

traballo de ampliación e reforzo efectuado no 3º trimestre.  O alumnado que obteña unha 

cualificación final redondeada ao número enteiro máis próximo igual ou superior a 5 puntos

superará a materia. 
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-Proba extraordinaria de setembro: 

A alumnado que non supere a materia en xuño deberán realizar unha proba presencial  

escrita en setembro -se a situación sanitaria o permite- que abarcará os estándares de  

aprendizaxe imprescindibles correspondentes aos dous primeiros trimestres. Para aprobar 

a materia deberá obter nela unha puntuación tal que redondeada ao número enteiro máis 

próximo sexa igual ou superior a 5 puntos.

4.3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso e, no seu caso,

      ampliación)

-Actividades

Desde o inicio do período de confinamento ata o momento actual propuxéronse actividades

para reforzar os contidos correspondentes á parte inicial do bloque 6 (Cinemática) -xa  

impartidos   na  fase  presencial-  e  continuouse  avanzando  cos  contidos  dese  mesmo  

bloque.

As tarefas propostas sobre os contidos avanzados consisten esencialmente en actividades

de aplicación directa dos novos conceptos (de razoamento, de cálculo...etc). 

As actividades de reforzo e recuperación que se van a propoñer agora tomarán como  

referencia os estándares de aprendizaxe  imprescindibles  relativos  ás  dúas  primeiras  

avaliacións  e  serán  de  natureza  diversa  (de  consolidación  de  conceptos  básicos,  de  

razoamento,  de  cálculo,  de  interpretación  e  representación  gráfica,  de  descrición  de  

procedementos levados a cabo no laboratorio... etc) 

-Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

 Todo o alumnado que integra os grupos de referencia e os agrupamentos (reforzos) dispón

de  conectividade  a  internet.  O  sistema  de  comunicación  habitual  do  profesor  co  

alumnado é o correo electrónico e a Aula Virtual.  De maneira puntual o profesor tamén se 

comunica coas familias a través da aplicación Abalar.

Desde  o  inicio  do  confinamento  o  profesor  está  establecendo,  de  forma  gradual  e  

sucesiva,  as  tarefas  (material,  instrucións,  data  límite  de  entrega)  que  debe  facer  o  

alumnado  a  través  da  Aula  Virtual  do  centro  (tamén  se  informa  por  correo  

electrónico). A periodicidade de ditas tarefas é xeneralmente de 1 ou 2 por semana. 

A maioría das tarefas están propostas para que o alumnado as efectúe no seu caderno de 

aula e,  posteriormente,  lle  saque unha foto que debe subir  á Aula Virtual para que o  

profesor  poida efectuar  a súa corrección (nun inicio  o envío e corrección das tarefas  

efectuábase a través do correo electrónico dado que este alumnado aínda non estaba  

familiarizado co uso da Aula Virtual). Outras actividades (cuestións.. etc) están pensadas 

para que o alumnado as resolva directamente na Aula Virtual.
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- Materiais e recursos

-Fichas elaboradas polo profesor a partir de materiais de diferentes editoriais.

-Vídeos titoriais sobre os contidos impartidos.

-Libro de texto e caderno do alumno/a.

-Recursos de internet (simulacións interactivas, webs divulgativas, blogue do 

 departamento de Física e Química... etc)

-Aula Virtual do centro, servidor de correo electrónico e posible uso do servizo de

   videoconferencias Cisco Webex. 

4.4. Información e publicidade

O profesorado informará por correo electrónico ao alumnado afectado pola presente adaptación

da programación da materia de Física e Química de 1º Bacharelato.

Esta adaptación será publicada no apartado do Departamento de Física e Química da web

do centro.
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5. Física 2º Bacharelato

. Fí
O grupo de Física de 2º de Bacharelato está integrado por seis alumnos que teñen as dúas

primeiras  avaliacións  aprobadas  e  dispoñen  de  conectividade  a  internet.  Dado  o  carácter

preparatorio que o presente curso ten para a proba ABAU e tendo en conta ademais que xa se

acumulara  un  certo  retraso  na  programación  respecto  ao  planificado,  desde  o  inicio  do

confinamento ata o momento actual estívose avanzando sobre novos estándares de aprendizaxe.

Deste  xeito  finalizouse  o  bloque  de  ondas  e  traballouse  a  unidade  de  Física  cuántica,  por

considerarse  máis  doada  de  impartir  a  distancia  que  a  unidade  de  Óptica  xeométrica  que

correspondería abordar segundo a programación prevista inicialmente. Nestes momentos estase

impartindo a unidade de Física nuclear. 

2º ESO
5.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Detállanse a continuación os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

relativos á 1ª e 2ª avaliación que se considerarán para esta materia e curso de cara ao deseño

das posibles tarefas de repaso e reforzo ao final deste 3º trimestre.

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Competencias

clave

Recoñecer  e  utilizar  as  estratexias
básicas da actividade científica

- Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan
  as magnitudes nun proceso físico.

CAA, CMCCT

- Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a
  partir dos datos proporcionados e das ecuacións que rexen o
  fenómeno, e contextualiza os resultados.

CAA
CMCCT

- Elabora e interpreta representacións gráficas de dúas
  variables a partir dos datos experimentais, e relaciónaas coas
  ecuacións matemáticas que representan as as leis e os
  principios físicos subxacentes.

CAA 
CMCCT

Asociar   o  campo  gravitatorio  é
existencia de masa, e caracterizalo
pola  intensidade  do  campo  e  o
potencial. 

- Diferencia os conceptos de forza e campo, establecendo unha
  relación entre a intensidade do campo gravitatorio e a
  aceleración da gravidade.

CMCCT

- Representa o campo gravitatorio mediante as liñas de campo
  e as superficies de enerxía equipotencial

CMCCT

Recoñecer  o  carácter  conservativo
do  campo  gravitatorio  pola  súa
relación  cunha  forza  central  e
asociarlle,  en  consecuencia,  un
potencial gravitatorio.

- Xustificar o carácter conservativo do campo gravitatorio e
  determina o traballo realizado polo campo a partir das
  variacións de enerxía potencial.

CMCCT

Interpretar as variacións de enerxía
potencial e o signo desta en función
da  orixe  de  coordenadas
enerxéticas elixida.

- Calcular a velocidade de escape dun corpo aplicando o
  principio de conservación da enerxía mecánica.

CMCCT

Xustificar  as  variacións  enerxéticas
dun corpo en movemento no seo de
campos gravitatorios. 

- Aplicar a lei de conservación da enerxía ao movemento orbital
  de corpos como satélites e planetas.

CMCCT

Relacionar o movemento orbital dun
corpo  co  raio  da  órbita  e  a  masa
xeradora do campo. 

- Deduce a velocidade orbital dun corpo, a partir da lei
  fundamental da dinámica, e relaciónaa co raio da órbita e a
  masa do corpo. 

CMCCT

Asociar  o  campo  eléctrico  á
existencia  de  carga  e  caracterizalo
pola  intensidade  de  campo  e  o

- Relaciona os concepto de forza e campo, establecendo a
  relación entre intensidade do campo eléctrico e carga
  eléctrica.

CMCCT
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potencial. 
- Utiliza o principio de superposición para o cálculo de campos
  e potenciais eléctricos creados por unha distribución de
  cargas puntuais.

CMCCT

Recoñecer  o  carácter  conservativo
do campo eléctrico pola súa relación
cunha forza central, e asociarlle, en
consecuencia, un potencial eléctrico.

- Representa graficamente o campo creado por unha carga
  puntual, incluíndo as liñas de campo e as superficies de
  enerxía equipotencial.

CCEC,
CMCCT

- Compara os campos eléctrico e gravitatorio, e establece
  analoxías e diferenzas entre eles.

CMCCT

Interpretar as variacións de enerxía
potencial  dunha  carga  en
movemento  no  seo  de  campos
electrostáticos  en  función  da  orixe
de coordenadas enerxéticas elixida.

- Calcular o traballo necesario para transportar unha carga
  entre dous puntos dun campo eléctrico creado por unha ou
   máis cargas puntuais a partir da diferenza de potencial. 

CMCCT

-Predí  o  traballo  que se  realizará  sobre  unha carga  que  se
move nunha superficie de enerxía equipotencial e discúteo no
contexto de campos conservativos. 

CMCCT

Calcula o fluxo do campo eléctrico a
partir  da  carga  que  o  crea  e  a
superficie que atravesan as liñas do
campo. 

-Calculo o fluxo do campo eléctrico a partir da carga que o crea
e a superficie que atravesan as liñas de campo.

CMCCT

Valorar  o  teorema de Gauss  como
método  de  cálculo  de  campos
electrostáticos. 

- Determina o campo eléctrico creado por unha esfera cargada
  aplicando o teorema de Gauss.

CMCCT

Aplicar  o  principio  de  equilibrio
electrostático  para  explicar  a
ausencia  de  campo  eléctrico  no
interior dos condutores e asóciao a
casos concreto da vida cotiá. 

- Explica o efecto da gaiola de Faraday utilizando o principio de
  equilibrio electrostático e recoñéceo en situacións cotiás,
  como o mal funcionamento dos móbiles en certos edificios ou
  o efecto dos raios eléctricos nos avións. 

CMCCT

Predicir  o  movemento  dunha
partícula cargada no seo dun campo
magnético. 

- Describe o movemento que realiza unha carga cando penetra
  nunha rexión onde existe un campo magnético e analiza os
  casos prácticos concretos, como os espectrómetros de masas
  e os aceleradores de partículas.

CMCCT

Comprender  e  comprogar  que  as
correntes  eléctricas  xeran  campos
magnéticos. 

- Relaciona as cargas en movemento coa creación de campos
  magnéticos e describe as liñas do campo magnético que crea
  unha corrente rectilínea. 

CMCCT

Recoñecer a forza de Lorentz como
forza  que  se  exerce  sobre  unha
partícula  cargada  que  se  move
nunha  rexión  do  espazo  onde
actúan  un  campo  eléctrico  e  un
campo magnético. 

- Calcula o raio da órbita que describe unha partícula cargada
  cando penetra cunha velocidade determinada nun campo
  magnético coñecido aplicando a forza de Lorentz.

CMCCT

- Establece a relación que debe existir entre o campo
  magnético e o campo eléctrico para que unha partícula
  cargada se mova con movemento rectilíneo uniforme
  aplicando a lei fundamental da dinámica e a lei de Lorentz.

CMCCT

-Interpretar  o  campo  magnético
como campo non conservativo e a
imposibilidade  de  asociarlle  unha
enerxía potencial. 

- Analiza o campo eléctrico e o campo magnético desde o
  punto de vista enerxético, tendo en conta os conceptos de
  forza  central e campo conservativo.

CMCCT

Describir  o  campo  magnético
orixinado   por  unha  corrente
rectilínea,  por  unha  espira  de
corrente  ou  por  un  solenoide  nun
punto determinado. 

- Establece, nun punto dado do espazo, o campo magnético
  resultante debido a dous ou máis condutores rectilíneos polos
  que circulan correntes eléctricas. 

CMCCT

- Caracteriza o campo magnético creado por unha espira e por
  un conxunto de espiras.

CMCCT

Identificar  e  xustificar  a  forza  de
interacción  entre  dous  condutores
rectilíneos e pararelos. 

- Analiza e calcula a forza que se establece entre dous
  condutores paralelos, segundo o sentido da corrente que os
  percorra, realizando o diagrama correspondente.

CMCCT

Relacionar  as  variables  do  fluxo
magnético  coa  creación  de
correntes  eléctricas  e  determinar  o
sentido destas. 

- Establece o fluxo magnético que atravesa unha espira que se
  atopa no seo dun campo magnético e exprésao en unidades
  do Sistema Internacional.

CMCCT

Explicar  as  leis  de  Faraday  e  de
Henry que levaron  a establecer  as
leis de Faraday e Lenz. 

- Calcula a forza electromotriz inducida nun circuíto e estima a
  dirección da corrente eléctrica aplicando as leis de Faraday e
  Lenz.

CMCCT

- Deduce experimentalmente as leis de Faraday e Lenz. CMCCT
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Identificar  os  elementos
fundamentais  de  que  consta  un
xerador de corrente alterna e a súa
función.

- Infire a produción de corrente alterna nun alternador, tendo en
  conta as leis da indución.

CMCCT

Asocia o movemento ondulatorio co
movemento  co  movemento
harmónico simple. 

- Determina a velocidade de propagación dunha onda e a de
  vibración das partículas que a forman, interpretando ambos os
  resultados. 

CMCCT
CSIEE

Identificar en experiencias cotiás ou
coñecidas  os  principais  tipos  de
ondas e as súas características.

- Explica as diferenzas entre ondas lonxitudinais e transversais
  a partir da orientación relativa da oscilación e da propagación. 

CMCCT

- Recoñece exemplos de ondas mecánicas na vida cotiá. CMCCT

Expresar  a  ecuación  dunha  onda
nunha corda indicando o significado
físico  dos  seus  parámetros
característicos. 

- Obtén as magnitudes características dunha onda a partir da
  súa expresión matemática.

CMCCT

- Escribe e interpreta a expresión matemática dunha onda
  harmónica transversal dadas as súas magnitudes
  características.

CMCCT

Interpretar  a  dobre  periodicidade
dunha  onda  a  partir  da  súa
frecuencia e o seu número de onda. 

- Dada a expresión matemática dunha onda, xustifica a dobre
  periodicidade con respecto á posición e ao tempo.

CAA 
CMCCT

Valorar as ondas como un medio de
transporte  de  enerxía  pero  non de
masa

- Relaciona a enerxía mecánica dunha onda coa súa amplitude. CMCCT

- Calcula a intensidade dunha onda a certa distancia do foco
  emisor, empregando a ecuación que relaciona ambas as
  magnitudes.

CMCCT

Utilizar o principio de Huygens para
comprender  e  interpretar  a
propagación  das  ondas  e  os
fenómenos ondulatorios.

- Explica a propagación das ondas utilizando o principio de
  Huygens.

CMCCT

Recoñecer  a  difracción  e  as
interferencias  como  fenómenos
propios do movemento ondulatorio.

- Interpreta os fenómenos de intereferencia e difracción a partir
  do principio de Huygens.

CMCCT

Explicar  e  recoñecer  o  efecto
Doppler en sons.

- Recoñece situacións cotiás nas que se produce o efecto
  Doppler, e xustifícaas de forma cualitativa.

CMCCT

Coñecer  a  escala  de  medición  da
intensidade sonora e a súa unidade.

- Identificar a relación logarítmica entre o nivel de intensidade
  sonora en decibeles e a intensidade do son, aplicándoa a
  casos sinxelos.

CMCCT

Establecer  as  propiedades  da
radiación  electromagnética  como
consecuencia  da  unificación  da
electricidade,  o  magnetismo  e  a
óptica nunha única teoría.

- Representa esquematicamente a propagación dunha onda
  electromagnética incluíndo os vectores do campo eléctrico e
  magnético.

CMCCT

5.2. Avaliación e cualificación.

Exponse  a  continuación  o  sistema  de  avaliación  levado  a  cabo  a  distancia  e  o

procedemento de cálculo da cualificación final: 

-Avaliación a distancia:

-Procedementos:  Seguemento  do  traballo  do  alumnado  mediante  a  observación  

sistemática de:

-Execución das tarefas encomendadas: Corrección e orde na súa presentación e 

    realización nos prazos indicados.

-Predisposición cara ao traballo: Interese por corrixir os propios erros, disposición 

        para solicitar a axuda necesaria da profesora, participación e cooperaación nos  

 foros e posibles encontros virtuais.
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Realización,  se a situación sanitaria  o permite,  dunha proba escrita  final  presencial  a  

principios  de  xuño  de  carácter  voluntario  que  ofrece  a  posibilidade  de  mellorar  a  

cualificación da materia.

-Instrumentos:  

Actividades para facer no caderno que o alumno debe fotografíar e enviar a través da Aula 

Virtual  (inicialmente  efectuouse  a  través  do  correo  electrónico)  e  posibles  cuestións  

propostas directamente a través dos foros, cuestionarios... etc da Aula Virtual.

Proba escrita presencial final de carácter voluntario (no caso de que a situación sanitaria 

permita a súa realización).

Os resultados da observación sistemática do traballo e, no seu caso, da proba escrita  

presencial final recolleranse na ficha de seguemento do alumno/a.

-Cualificación final: 

A cualificación final do curso obterase efectuando unha media ponderada das notas da  

primeira e da segunda avaliación (consideradas ambas con un decimal) segundo:

Cualificación= 55% Nota 1ª Avaliación + 45% Nota 2ª Avaliación

O alumnado poderá subir a súa cualificación final entre 0 e 0,5 puntos en base ao traballo 

levado a cabo no terceiro trimestre (actividades de ampliación e de reforzo). A valoración 

basearase na observación sistemática do seu traballo.

No caso de que as circunstancias derivadas do actual estado de alarma posibiliten a  

realización de probas presenciais a principios de xuño, ofreceráselle a posibilidade a quen 

o  desexe  de  realizar  unha  proba  presencial  final  de  recuperación  para  subir  nota  

abarcando os estándares de aprendizaxe impartidos ao longo de todo o curso. A nota  

definitiva do curso terá en conta a cualificación final  orixinal e a nota desta proba da  

seguinte maneira: farase unha media ponderada das dúas notas asignando un 20% á nota 

máis baixa e un 80% á nota máis alta.  Dado que esta proba incluirá a avaliación de  

estándares de aprendizaxe impartidos tanto na fase presencial como na fase a distancia, 

cando a nota que resulte de aplicar este criterio sexa inferior á cualificación final orixinal 

non se terá en conta e prevalecerá a cualificación final orixinal. 

5.3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso e, no seu caso,

      ampliación)

-Actividades

Desde o inicio do período de confinamento ata o momento actual propuxéronse actividades

para  rematar  o  bloque  de  ondas,  desenvolveuse  a  unidade  de  Física  cuántica  e  

comezouse a unidade de Física nuclear.

As tarefas propostas sobre os contidos avanzados consistiron en cuestións e problemas 

tipo  ABAU  que  o  alumnado  debía  resolver  tras  consultar  os  documentos/vídeos/   
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actividades resoltas elaboradas pola profesora. 

Unha vez finalizada a presente unidade de Física nuclear e dada a maior opcionalidade 

que ofrece o novo modelo de exame de ABAU, valorarase tendo en conta tanto a opinión 

do propio alumnado como as circunstancias  derivadas do presente estado de alarma  

(posibilidade de volta  ás  clases presenciais)  a  opción de impartir  algún dos contidos  

saltados provisionalmente (Óptica xeométrica e Física relativista) ou proceder directamente

ao repaso e reforzo dos contidos anteriores. 

-Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

 Todo o alumnado que integra o grupo dispón de conectividade a internet. O sistema de  

comunicación  habitual  da  profesora  co  alumnado  é  o  correo  electrónico  e  a  Aula  

Virtual.  

Desde  o  inicio  do  confinamento  a  profesora  está  establecendo,  de  forma  gradual  e  

sucesiva,  as  tarefas  (material,  instrucións,  data  límite  de  entrega)  que  debe  facer  o  

alumnado  a  través  da  Aula  Virtual  do  centro  (tamén  se  informa  por  correo  

electrónico). A periodicidade de ditas tarefas é xeralmente de 1 ou 2 por semana. 

Practicamente todas as  tarefas  están propostas  neste  caso para que o alumnado as  

efectúe no seu caderno de aula e posteriormente, lle saque unha foto que debe subir á  

Aula Virtual para que a  profesora poida efectuar a súa corrección (nun inicio o envío e  

corrección das tarefas efectuábase a través do correo electrónico).  Non se descarta a

posible realización futura de cuestionarios a través da Aula Virtual.  

- Materiais e recursos

-Documentos con explicacións elaborados pola profesora a partir de materiais de 

 diferentes editoriais e recursos de internet.

-Boletíns de actividades recopiladas a partir das probas ABAU de anos anteriores.

-Exercicios resoltos pola profesora a modo de exemplo.

-Libro de texto e caderno do alumno. 

-Recursos de internet  (simulacións interactivas,  vídeos,  blogue do departamento

 de Física e Química... etc)

-Aula Virtual do centro, servidor de correo electrónico e posible uso do servizo de

   videoconferencias Cisco Webex. 

-Titoriais pdf elaborados pola profesora sobre o uso da Aula Virtual (explicando ao 

 alumnado como crear unha conta...etc).

5.4. Información e publicidade

A  profesora  informará  por  correo  electrónico  ao  alumnado  afectado  pola  presente

adaptación da programación da materia de Física de 2º Bacharelato.

Esta adaptación será publicada no apartado do Departamento de Física e Química da web 

do centro.
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6. Química 2º Bacharelato

. Fís
O grupo de Química de 2º de Bacharelato está integrado por seis alumnos que teñen as

dúas primeiras avaliacións aprobadas e dispoñen de conectividade a internet. Dado o carácter

preparatorio que o presente curso ten para a proba ABAU e tendo en conta ademais que xa se

acumulara  un  certo  retraso  na  programación  respecto  ao  planificado,  desde  o  inicio  do

confinamento ata o momento actual estívose avanzando sobre novos estándares de aprendizaxe.

Deste xeito pasouse a abordar o bloque “Orixe e evolución dos compoñentes do Universo” , por

considerarse máis teórico e por tanto máis doado de impartir a distancia, e deixouse para máis

adiante  o  remate  da  unidade  de  Reaccións  REDOX que  correspondería  abordar  segundo  a

programación prevista inicialmente. Nestes momentos estase impartindo a unidade de Enlace

químico. Ic

a e química 2º ESO
6.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Detállanse a continuación os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

relativos á 1ª e 2ª avaliación que se considerarán para esta materia e curso de cara ao deseño

das posibles tarefas de repaso e reforzo ao final deste 3º trimestre.

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Competencias

clave

Realizar interpretacións, predicións 
e representación de fenómenos 
químicos a partir dos datos dunha 
investigación científica, e obter con-
clusións.

- Aplica habilidades necesarias para a investigación científica 
traballando tanto individualmente como en grupo, formulando 
preguntas, identificando problemas, recollendo datos mediante 
a observación ou a experimentación, analizando e comunican-
do os resultados, e desenvolvendo explicacións mediante a re-
alización dun informe final.

CAA, CCL, 
CMCCT, CSC, 
CSIEE

Aplicar a prevención de riscos no la-
boratorio de química e coñecer a im-
portancia dos fenómenos químicos e
as súas aplicacións aos individuos e
á sociedade.

- Utiliza o material e os instrumentos de laboratorio empregan-
do as normas de seguridade adecuadas para a realización de 
experiencias químicas. 

CMCCT

CSC

Deseñar, elaborar, comunicar e de-
fender informes de carácter científi-
co, realizando unha investigación 
baseada na práctica experimental.

- Selecciona, comprende e interpreta información relevante 
nunha fonte de información de divulgación científic,a e transmi-
te as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita 
con propiedade.

CAA

CCL

CMCCT

Definir velocidade dunha reacción e 
aplicar a teoría das colisións e do 
estado de transición utilizando o 
concepto de enerxía de activación.

- Obtén ecuacións cinéticas reflectindo as unidades das magni-
tudes que interveñen.

CMCCT

Xustificar como a natureza e a con-
centración dos reactivos, a tempera-
tura e a presenza de catalizadores 
modifican a velocidade de reacción.

- Predí a influencia dos factores que modifican a velocidade 
dunha reacción.

CMCCT

- Explica o funcionamento dos catalizadores en relación con 
procesos industriais e a catálise encimática, analizando a súa 
repercusión no medio e na saúde.

CMCCT

CSC

Coñecer que a velocidade dunha re-
acción química depende da etapa li-
mitante segundo o seu mecanismo 
de reacción establecido.

- Deduce o proceso de control da velocidade dunha reacción 
química identificando a etapa limitante correspondente ao seu 
mecanismo de reacción.Deduce o proceso de control da veloci-
dade dunha reacción química identificando a etapa limitante co-
rrespondente ao seu mecanismo de reacción.

CMCCT
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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.

CMCCT

- Comproba e interpreta experiencias de laboratorio onde se 
poñen de manifesto os factores que inflúen no desprazamento 
do equilibrio químico, en equilibrios homoxéneos e heteroxéne-
os.

CAA

CMCCT

Expresar matematicamente a cons-
tante de equilibrio dun proceso no 
que interveñen gases, en función da
concentración e das presións par-
ciais.

- Acha o valor das constantes de equilibrio, Kc e Kp, para un 
equilibrio en diferentes situacións de presión, volume ou con-
centración.

CMCCT

- Calcula as concentracións ou presións parciais das substan-
cias presentes nun equilibrio químico empregando a lei de ac-
ción de masas, e deduce como evoluciona o equilibrio ao variar
a cantidade de produto ou reactivo.

CMCCT

Relacionar Kc e Kp en equilibrios 
con gases, interpretando o seu sig-
nificado, e resolver problemas de 
equilibrios homoxéneos en reac-
cións gasosas.

- Utiliza o grao de disociación aplicándoo ao cálculo de concen-
tracións e constantes de equilibrio Kc e Kp.

CMCCT

Resolver problemas de equilibrios 
heteroxéneos, con especial atención
aos de disolución-precipitación.

- Relaciona a solubilidade e o produto de solubilidade aplicando
a lei de Guldberg e Waage en equilibrios heteroxéneos sólido-
líquido, e aplícao experimentalmente como método de separa-
ción e identificación de mesturas de sales disolvidos.

CMCCT

Aplicar o principio de Le Chatelier a 
distintos tipos de reaccións tendo en
conta o efecto da temperatura, a 
presión, o volume e a concentración 
das substancias presentes, predicin-
do a evolución do sistema.

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

CMCCT

Valorar a importancia do principio de
Le Chatelier en diversos procesos 
industriais.

- Analiza os factores cinéticos e termodinámicos que inflúen 
nas velocidades de reacción e na evolución dos equilibrios para
optimizar a obtención de compostos de interese industrial, 
como por exemplo o amoníaco.

CMCCT

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

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

CMCCT

Determinar o valor do pH de distin-
tos tipos de ácidos e bases.

- Identifica o carácter ácido, básico ou neutro, e a fortaleza áci-
do-base de distintas disolucións segundo o tipo de composto 
disolvido nelas, e determina teoricamente e experimentalmente 
o valor do pH destas. 

CMCCT

Explicar as reaccións ácido-base e a
importancia dalgunha delas, así 
como as súas aplicacións prácticas.

- Describe o procedemento para realizar unha volumetría ácido-
base dunha disolución de concentración descoñecida, realizan-
do os cálculos necesarios.

CMCCT

Xustificar o pH resultante na hidróli-
se dun sal.

- Predí o comportamento ácido-base dun sal disolvido en auga 
aplicando o concepto de hidrólise, e escribr os procesos inter-
medios e os equilibrios que teñen lugar.

CAA

CMCCT

Utilizar os cálculos estequiométricos
necesarios para levar a cabo unha 
reacción de neutralización ou volu-
metría ácido-base.

- Determina a concentración dun ácido ou unha base valorán-
doa con outra de concentración coñecida, establecendo o pun-
to de equivalencia da neutralización mediante o emprego de in-
dicadores ácido-base (faino no laboratorio no caso de ácidos e 
bases fortes).

CMCCT

Coñecer as aplicacións dos ácidos e
das bases na vida cotiá (produtos de
limpeza, cosmética, etc.).

- Recoñece a acción dalgúns produtos de uso cotián como con-
secuencia do seu comportamento químico ácido-base.

CMCCT

Determinar o número de oxidación 
dun elemento químico identificando 

- Define oxidación e redución en relación coa variación do 
número de oxidación dun átomo en substancias oxidantes e re-

CMCCT
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se se oxida ou reduce nunha reac-
ción química.

dutoras.

Axustar reaccións de oxidación-re-
dución utilizando o método do ión-
electrón e facer os cálculos este-
quiométricos correspondentes.

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

CMCCT

6.2. Avaliación e cualificación

Exponse  a  continuación  o  sistema  de  avaliación  levado  a  cabo  a  distancia  e  o

procedemento de cálculo da cualificación final: 

-Avaliación a distancia:

-Procedementos:  Seguemento  do  traballo  do  alumnado  mediante  a  observación  

sistemática de:

-Execución das tarefas encomendadas: Corrección e orde na súa presentación e 

    realización nos prazos indicados.

-Predisposición cara ao traballo: Interese por corrixir os propios erros, disposición 

        para solicitar a axuda necesaria do profesor, participación e cooperaación nos foros

 e posibles encontros virtuais.

Realización,  se a situación sanitaria  o permite,  dunha proba escrita  final  presencial  a  

principios  de  xuño  de  carácter  voluntario  que  ofrece  a  posibilidade  de  mellorar  a  

cualificación da materia.

-Instrumentos:  

Actividades para facer no caderno que o alumno debe fotografíar e enviar a través da Aula 

Virtual  (inicialmente  efectuouse  a  través  do  correo  electrónico)  e  posibles  cuestións  

propostas directamente a través dos foros, cuestionarios... etc da Aula Virtual.

Proba escrita presencial final de carácter voluntario (no caso de que a situación sanitaria 

permita a súa realización).

Os resultados da observación sistemática do traballo e, no seu caso, da proba escrita  

presencial final recolleranse na ficha de seguemento do alumno/a.

-Cualificación final: 

A cualificación final do curso obterase efectuando unha media ponderada das notas da  

primeira e da segunda avaliación (consideradas ambas con un decimal) segundo:

Cualificación= 65% Nota 1ª Avaliación + 35% Nota 2ª Avaliación

O alumnado poderá subir a súa cualificación final entre 0 e 0,5 puntos en base ao traballo 

levado a cabo no terceiro trimestre (actividades de ampliación e de reforzo). A valoración 

basearase na observación sistemática do seu traballo.

No caso de que as circunstancias derivadas do actual estado de alarma posibiliten a  

realización de probas presenciais a principios de xuño, ofreceráselle a posibilidade a quen 
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o  desexe  de  realizar  unha  proba  presencial  final  de  recuperación  para  subir  nota  

abarcando os estándares de aprendizaxe impartidos ao longo de todo o curso. A nota  

definitiva do curso terá en conta a cualificación final  orixinal e a nota desta proba da  

seguinte maneira: farase unha media ponderada das dúas notas asignando un 20% á nota 

máis baixa e un 80% á nota máis alta.  Dado que esta proba incluirá a avaliación de  

estándares de aprendizaxe impartidos tanto na fase presencial como na fase a distancia, 

cando a nota que resulte de aplicar este criterio sexa inferior á cualificación final orixinal 

non se terá en conta e prevalecerá a cualificación final orixinal. 

6.3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso e, no seu caso,

      ampliación)

-Actividades

Desde o inicio do período de confinamento ata o momento actual propuxéronse actividades

para consolidar os contidos da unidade de Reaccións Redox xa traballados durante as  

clases presenciais, desenvolviuse a unidade de Estrutura da materia  e comezouse  a

unidade de Enlace químico.

As tarefas propostas sobre os contidos avanzados consistiron en cuestións e problemas 

tipo  ABAU  que  o  alumnado  debía  resolver  tras  consultar  os  documentos/vídeos/   

actividades resoltas elaboradas polo profesor. 

Unha vez finalizada a presente unidade de Enlace químico e dada a maior opcionalidade 

que ofrece o novo modelo de exame de ABAU, valorarase tendo en conta tanto a opinión 

do propio alumnado como as circunstancias  derivadas do presente estado de alarma  

(posibilidade de volta  ás  clases presenciais)  a  opción de impartir  algún dos contidos  

pendentes (finalizar Reaccións redox e Química orgánica) ou proceder directamente ao  

repaso e reforzo dos contidos xa traballados. 

-Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

 Todo o alumnado que integra o grupo dispón de conectividade a internet. O sistema de  

comunicación habitual do profesor co alumnado é o correo electrónico e a Aula Virtual.  

Desde  o  inicio  do  confinamento  o  profesor  está  establecendo,  de  forma  gradual  e  

sucesiva,  as  tarefas  (material,  instrucións,  data  límite  de  entrega)  que  debe  facer  o  

alumnado  a  través  da  Aula  Virtual  do  centro  (tamén  se  informa  por  correo  

electrónico). A periodicidade de ditas tarefas é xeralmente de 1 ou 2 por semana. 

Practicamente todas as  tarefas  están propostas  neste  caso para que o alumnado as  

efectúe no seu caderno de aula e posteriormente, lle saque unha foto que debe subir á  

Aula Virtual para que o profesor poida efectuar a súa corrección (nun inicio o envío e  

corrección das tarefas efectuábase a través do correo electrónico).  Non se descarta a

posible realización futura de cuestionarios a través da Aula Virtual.  
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- Materiais e recursos

-Documentos con explicacións elaborados polo profesor a partir de materiais de  

 diferentes editoriais e recursos de internet.

-Boletíns de actividades recopiladas a partir das probas ABAU de anos anteriores.

-Videos titoriais sobre os contidos desenvolvidos.

-Libro de texto e caderno do alumno. 

-Recursos de internet  (simulacións interactivas,  vídeos,  blogue do departamento

 de Física e Química... etc)

-Aula Virtual do centro, servidor de correo electrónico e posible uso do servizo de

   videoconferencias Cisco Webex. 

6.4. Información e publicidade

O profesor informará por correo electrónico ao alumnado afectado pola presente adaptación da

programación da materia de Qímica de 2º Bacharelato.

Esta adaptación será publicada no apartado do Departamento de Física e Química da web

do centro.
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7. Programa de reforzo e avaliación de materias pendentes

7.1. Procedementos e instrumentos de avaliación. Criterios de cualificación.

O alumnado coa materia de Física e Química pendente de 2º ESO e 3º ESO xa ten feita

unha proba de avaliación parcial da primeira metade da materia o pasado mes de xaneiro. 

Desde  entón,  seguindo  o  plan  de  reforzo  de  materias  pendentes  contemplado  na

programación  do  departamento,  entregóuselle  a  este  alumnado  periódicamente  boletíns  de

actividades correspondentes á segunda metade da materia  que debía  efectuar  e entregar  de

forma voluntaria. 

Ao alumnado que non entregase as anteriores actividades (dado o seu carácter voluntario)

entregaráselle unha relación de actividades correspondentes a esta segunda parte que deberá

realizar e enviar ao profesor/a antes do 22 de maio.

Os  estudantes  que  teñan  superada  a  primeira  proba  de  avaliación  parcial  da  materia

pendente cunha nota igual ou superior a 5,0 puntos e efectuaran coa corrección adecuada as

actividades voluntarias dos boletíns ou, no seu defecto, a relación de actividades facilitada agora

terán superada a materia pendente cunha nota de 5,0. 

Os estudantes que teñan a primeira proba parcial suspensa deberán realizar unha proba

global oral e/ou escrita telemática individualizada o día 25 de maio para poder valorar coa máxima

obxectividade  posible  se  o  alumnado  ten  acadado  os  estándares  mínimos  de  aprendizaxe

correspondentes á materia. 

O alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria de maio deberá realizar

unha proba presencial escrita en setembro -se a situación sanitaria o permite-  que abarcará os

estándares de aprendizaxe imprescindibles correspondentes á materia.  Para aprobar a materia

deberá obter nela unha puntuación tal que redondeada ao número enteiro máis próximo sexa igual

ou superior a 5 puntos.

O alumnado coa materia suspensa que promocione ao curso seguinte deberá seguir o plan

de reforzo e avaliación de materias pendentes recollido na programación do departamento.

7.2.  Estándares de aprendizaxe  e  competencias  imprescindibles  da  materia  de Física e

química pendente de 3º ESO.

Detállanse a continuación os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

relativos á materia de Física e química pendente de 3º ESO considerados en cada unha  das

partes: 

PRIMEIRA PARTE

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Competencias

clave

Recoñecer  e  identificar  as
características do método científico.

- Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando
  teorías e modelos científicos.

CAA, CMCCT
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Aplicar os procedementos científicos
para  determinar  magnitudes  e
expresar  resultados  co  erro
correspondente.

- Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando
  preferentemente o Sistema Internacional de Unidades e a
  notación científica para expresar os resultados correctamente.

CMCCT

Recoñecer  que  os  modelos
atómicos  son  instrumentos
interpretativos  de  diferentes teorías
e  a  necesidade  da  súa  utilización
para  a  interpretación  e  a
comprensión da estrutura interna da
materia. 

- Representa o átomo, a partir do número atómico e o número
  másico, utilizando o modelo planetario.

CCEC, 
CMCCT

- Describe as características das partículas subatómicas
  básicas e a súa localización no átomo.

CMCCT

- Relaciona a notación XZ
A

co número atómico e o número

  másico, determinando o número de cada tipo de partículas
  subatómicas básicas.

CMCCT

Analizar  a  utilidade  científica  e
tecnolóxica  dos  isótopos
radioactivos. 

-Explicar  en  que consiste  un isótopo e comentar  aplicacións
dos isótopos.

CMCCT

Interpretar  a  ordenación  dos
elementos  na  táboa  periódica  e
recoñecer  os  máis  relevantes  a
partir dos seus símbolos.

- Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e
  períodos na táboa periódica.

CMCCT

- Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e
  gases nobres coa súas posición na táboa periódica e coa súa
  tendencia a formar ións, tomando como referencia o gas
  nobre máis próximo.

CMCCT

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

- Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo
  correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa
  representación.

CMCCT

- Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar
  moléculas interpretando este feito en substancias de uso
  freucente, e calcula as súas masas moleculares.

CMCCT

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

- Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen
  substancias de uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou
  compostos, baseándose na súa fórmula química.

CMCCT

Formular  e  nomear  compostos
binarios  seguindo  as  normas  da
IUPAC.

- Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos
  binarios seguindo as normas da IUPAC.

CCL, CMCCT

Deducir  a  lei  de  conservación  da
masa  e  recoñecer  reactivos  e
produtos.

- Recoñece os reactivos e os produtos a partir da
  representación de reaccións químicas sinxelas, e comproba
  experimentalmente que se cumpre a lei de conservación da
  masa.

CMCCT

- Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a
  verificación da lei de conservación da masa en reaccións
  químicas sinxelas.

CMCCT

Comprobar  a  influencia  de
determinados factores na velocidade
das reaccións químicas.

- Interpreta situacións cotiás en que a temperatura inflúa
  significativamente na velocidade dunha reacción. 

CMCCT

SEGUNDA PARTE

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Competencias

clave

Coñecer  os  tipos  de  cargas
eléctricas,  o  seu  papel  na
constitución  da  materia  e  as
características  das  forzas  que  se
manifestan entre elas. 

- Explica a relación entre as cargas eléctricas e a constitución
  da materia, e asocia a carga eléctrica dos corpos cun exceso
  ou defecto de electróns

CMCCT

- Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entre
  dous corpos coa súa carga e a distancia que os separa.

CCEC,
CMCCT

Xustificar  cualiativamente
fenómenos  magnéticos  e  valorar  a
contribución  do  magnetismo  no
desenvolvemento tecnolóxico.

- Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán como
  fonte natural do magnetismo.

CMCCT

Deducir  a  relacion  entre  as  forzas
magnéticas e a corrente eléctrica. 

- Comproba e establece a relación entre o paso de corrente
  eléctrica e o magnetismo.

CMCCT

Explicar  o  fenómeno  físico  da - Explica a corrente eléctrica como cargas en movemento a CMCCT
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corrente  eléctrica  e  interpretar  o
significado  das  magnitudes  de
intensidade de   corrente,  diferenza
de potencial e resistencia, así como
as relacións entre elas.

  través dun condutor.

- Comprende o significado das magnitudes eléctricas de
  intensidade de corrente, diferenza de potencial e resistencia, e
  relaciónaas entre si empregando a lei de Ohm.

CMCCT

Comprobar  as  relacións  entre  as
magnitudes eléctricas.

- Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular unha das
  magnitudes involucradas a partir das outras dúas, e expresa o
  resultado en unidades do Sistema Internacional.

CMCCT

Valorar  a  importancia  dos  cicuitos
eléctricos,  describir  a  súa  función
básica  e  identificar  os  seus
compoñentes esenciais. 

- Identifica e representa os compoñentes máis habituais nun
  circuíto eléctrico (condutores, xeradores, receptores e
  elementos de control) e describe a súa correspondente
 función.

CMCCT

Identificar e comparar as fontes de
enerxía  empregadas  na  vida  diaria
nun  contexto  global  que  implique
aspectos e ambientais.

- Compara as principais fontes de enerxía de consumo humano
  a partir da distribución xeográfica dos seus recursos e os
  efectos ambientais.

CMCCT
CSC

Valorar a importancia de realizar un
consumo  resposable  das  fontes
enerxéticas.

- Propón medidas que poidan contribuír ao aforro de enerxía
  individual e colectivo.

CMCCT
CSIEE

7.3.  Estándares de aprendizaxe  e  competencias  imprescindibles  da  materia  de Física e

química pendente de 2º ESO.

Detállanse a continuación os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

relativos á materia de Física e química pendente de 2º ESO considerados en cada unha  das

partes: 

PRIMEIRA PARTE

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Competencias

clave

Recoñecer  e  identificar  as
características do método científico.

- Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar fenómenos
cotiáns, utilizando teorías e modelos científicos sinxelos.

CAA, CMCCT

Aplicar os procedementos científicos
para determinar magnitudes.

Establece  relacións  entre  magnitudes  e  unidades  utilizando,
preferentemente, o Sistema Internacional de Unidades para ex-
presar os resultados. 

CMCCT

Recoñecer as propiedades xerais e
as  características  específicas  da
materia, e relacionalas coa súa na-
tureza e as súas aplicacións.

- Describe a determinación experimental do volume e da masa
dun sólido, realiza as medidas correspondentes e calcula a súa
densidade.

 CMCCT

Xustificar as propiedades dos esta-
dos de agregación da materia e os
seus cambios de estado, a través do
modelo cinético-molecular.

- Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos
estados de agregación dependendo das condicións de presión
e temperatura en que se ache.

CMCCT

- Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos. CMCCT

- Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á inter-
pretación de fenómenos cotiáns.

CMCCT

- Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha substan-
cia os seus puntos de fusión e ebulición, e identifícaa utilizando
as táboas de datos necesarias.

CMCCT

Relacionar os conceptos de enerxía,
calor e temperatura en termos da te-
oría  cinético-molecular,  e  describir
os mecanismos polos que se transfi-
re  a  enerxía  térmica  en  situacións
cotiás.

- Explica o concepto de temperatura en termos do modelo ciné-
tico-molecular, e diferencia entre temperatura, enerxía e calor.

CMCCT

Interpretar os efectos da enerxía tér- - Explica o fenómeno da dilatación a partir dalgunha das súas CMCCT
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mica sobre os corpos en situacións
cotiás e en experiencias de laborato-
rio.

aplicacións como os termómetros de líquido, xuntas de dilata-
ción en estruturas, etc.

SEGUNDA PARTE

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Competencias

clave

Identificar  sistemas materiais  como
substancias  puras  ou  mesturas,  e
valorar  a  importancia  e  as  aplica-
cións de mesturas de especial inte-
rese. 

-  Distingue  e  clasifica  sistemas  materiais  de  uso  cotián  en
substancias puras e mesturas, e especifica neste  último caso
se  se  trata  de  mesturas  homoxéneas,  heteroxéneas  ou
coloides.

CMCCT

- Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de
mesturas homoxéneas de especial interese.

 CMCCT

Propor métodos de separación dos
compoñentes dunha mestura e apli-
calos no laboratorio.

-  Deseña  métodos  de  separación  de  mesturas  segundo  as
propiedades características das substancias que as compoñen,
describe o material de laboratorio adecuado e leva a cabo o
proceso. 

CMCCT, CAA
CSIEE

Recoñecer a existencia do átomo e
da Táboa Periódica dos  elementos
químicos.

- Recoñece que toda materia está formada por átomos, iguais
ou diferentes,  e  valora a utilidade da Táboa Periódica como
sistema de clasificación dos diferentes tipos de átomos.

CMCCT, CAA

Distinguir entre cambios físicos e quí-
micos mediante a realización de ex-
periencias  sinxelas  que  poñan  de
manifesto se se forman ou non no-
vas substancias. 

- Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida
cotiá  en  función  de  que  haxa  ou  non  formación  de  novas
substancias. 

CMCCT

Caracterizar  as  reaccións  químicas
como cambios  dunhas  substancias
noutras. 

-  Identifica os reactivos e os produtos de reaccións químicas
sinxelas  interpretando  a  representación  esquemática  dunha
reacción química. 

CMCCT

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

- En situacións da vida cotiá, identifica as forzas que interveñen
e  relaciónaas  cos  seus  correspondentes  efectos  na
deformación  ou  na  alteración  do  estado de  movemento  dun
corpo. 

CMCCT

- Establece a relación entre o alongamento producido nun re-
sorte e as forzas que produciron eses alongamentos

CMCCT

Establecer  a  velocidade  dun corpo
como a relación entre o espazo per-
corrido e o tempo investido en per-
correlo.

- Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns utilizando o
concepto de velocidade media. 

CMCCT

Diferenciar entre velocidade media e
instantánea a partir  de gráficas es-
pazo/tempo  e  velocidade/tempo,  e
deducir o valor da aceleración utili-
zando estas últimas.

-  Xustifica se un movemento  é  acelerado ou non a partir das
representacións gráficas do espazo e da velocidade en función
do tempo.

CMCCT

7.4. Información e publicidade.

Os profesores  informarán  por  correo  electrónico  ao  alumnado  afectado  pola  presente

adaptación do programa de reforzo e avaliación de materias pendentes.

Esta adaptación será publicada no apartado do Departamento de Física e Química da web

do centro.
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8. Adaptacións curriculares individualizadas.

Existen  3  estudantes  que  dispoñen  de  adaptación  curricular  individualizada  (ACI)  da

materia de Física  e Química de 2º  ESO e unha alumna que dispón de adaptación curricular

individualizada de 3º ESO.

8.1. Adaptacións curriculares individualizadas de 2º ESO.

8.1.1. Avaliación e cualificación

O sistema de avaliación e cualificación de aplicación nos tres casos é: 

-Avaliación a distancia:

-Procedementos:  Seguemento  do  traballo  do  alumnado  mediante  a  observación  

sistemática de:

-Execución das tarefas encomendadas: Corrección e orde na súa presentación e 

    realización nos prazos indicados.

-Predisposición cara ao traballo: Interese por corrixir os propios erros.

-Instrumentos:  

 Actividades do libro de Adaptación Curricular de Física e Química 2º ESO Editorial Aljibe.

Os resultados da observación sistemática do traballo están sendo recollidos na ficha de 

seguemento do alumno/a.

-Cualificación final: 

Os tres alumnos que dispoñen da ACI en 2º ESO teñen as dúas primeiras avaliacións  

aprobadas. Para o cálculo da cualificación final do curso procederase de igual xeito nos 

tres  casos:  efecturase  unha  media  ponderada  das  notas  da  primeira  e  da  segunda  

avaliación (consideradas ambas con un decimal) da seguinte forma:

Cualificación= 65% Nota 1ª Avaliación + 35% Nota 2ª Avaliación

O alumnado poderá subir a súa cualificación final entre 0 e 0,5 puntos en base ao traballo 

levado a cabo no terceiro trimestre (actividades de ampliación e de reforzo). A valoración 

basearase na observación sistemática do seu traballo.

 
8.1.2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso e, no 

seu caso, ampliación).

-Actividades

Desde o inicio do período de confinamento ata o momento actual propuxéronse actividades

relativas á unidade de Cambios químicos xa iniciada nas clases presenciais e á seguinte 

unidade de A forza  e  movemento,  sempre  en  expectativa  dun  retorno  á  actividade  

presencial. 

As tarefas propostas consistiron en ler textos e facer as actividades correspondentes no 

seu libro de adaptación curricular de Física e Química de 2º ESO.
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A partir  de agora proporanse actividades relativas a aspectos básicos do Bloque 5 (A  

enerxía)  a  todo  aquel  alumnado  cuxa  capacidade  o  permita  xunto  coas  posibles  

actividades  de  reforzo  e/ou  ampliación  dos  estándares  imprescindibles  do  primeiro  

trimestre. 

-Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

 Os tres alumnos que dispoñen de ACI de 2º ESO dispoñen dunha conectividade a internet 

limitada  e/ou   que  variou  segundo  o  momento  temporal  do  confinamento.  Por  este  

motivo,  os  medios  de  comunicación  coas  familias  deste  alumnado  foron  o  correo  

electrónico pero tamén o teléfono.

Desde  o  inicio  do  confinamento  os  profesores  foron  facilitándolle  periódicamente  

instrucións sobre as actividades que debían realizar no seu libro.  Os alumnos/familias  

deben sacarlle fotos e enviarllas por correo electrónico aos profesores para que poidan  

efectuar a súa correción e enviarllas de novo corrixidas. 

- Materiais e recursos

-Libro de Adaptación Curricular de Física e Química 2º ESO Editorial Aljibe.

-Servidor de correo electrónico, teléfono e de forma puntual a aplicación Abalar. 

(Nun inicio intentouse traballar coa Aula Virtual con este alumnado pero non se 

conseguiu).

8.1.3. Adaptación curricular individualizada  nº 1 de Física e Química de 2º ESO:   

          estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Detállanse a continuación os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

que  se  considerarán  na  ACI  nº  1  de  cara  ao  deseño  de  posibles  actividades  de  

recuperación, repaso, reforzo e ampliación do 3º trimestre:

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Competencias

clave

Recoñecer  e  identificar  as
características do método científico.

- Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar fenómenos
  cotiáns.

CAA, CCL,
CMCCT

- Rexistra observacións e comunícaos oralmente e por escrito
  utilizando esquemas.

CCL, CMCCT

Aplicar os procedementos científicos
para determinar magnitudes.

- Establece relacións entre magnitudes e unidades. CMCCT

-Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida
 cotiá empregando o material e instrumentos apropiados.

CSIEE,
CMCCT

Recoñecer  os  materias  e  os
instrumentos  básicos  presentes  no
laboratorio  de  física  e  química,  e
coñecer  e  respectar  as  normas de
seguridade  e  de  eliminación  de
residuos  para  a  protección
ambiental. 

- Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes utilizados
  na etiquetaxe de produtos químicos, interpretando o seu
  significado. 

CMCCT, CCL

- Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio. CMCCT

Recoñecer as propiedades xerais e
as  características  específicas  da

- Distingue entre propiedades xerais e propiedades 
  características da materia.

CMCCT
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materia,  e  relacionalas  coa  súa
natureza e as súas aplicacións.

- Relaciona propiedades dos materiais do contorno co uso que
  se fai deles.

- Describe a determinación experimental do volume e da masa
  dun sólido, realiza as medidas correspondentes e calcula a
  súa densidade.

CMCCT

Xustificar  as  propiedades  dos
estados de agregación da materia e
os seus cambios de estado, a través
do modelo cinético-molecular. 

- Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos
  estados de agregación dependendo das condicións de
  temperatura na que se ache.

CMCCT

- Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos. CMCCT

- Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á
  interpretación de fenómenos cotiáns.

CMCCT

Identificar  sistemas  materiais  como
substancias  puras  ou  mesturas,  e
valorar  a  importancia  e  as
aplicacións de mesturas de especial
interese.

- Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en
  substancias puras e mesturas, e especifica neste último caso
  se se trata de mesturas homoxéneas ou  heteroxéneas.

CMCCT

- Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de
  mesturas homoxéneas de especial interese.

CMCCT

- Realizar experiencias sinxelas de preparación de disolucións. CCL, CMCCT

Propor métodos de separación dos
compoñentes  dunha  mestura  e
aplicalos no laboratorio. 

- Deseña métodos de separación de mesturas segundo as
  propiedades características das substancias que as
  compoñen, describe o material de laboratorio adecuado e leva
  a cabo o seu proceso.

CAA.  CMCCT,
CSIEE

Recoñecer a existencia do átomo.
- Recoñece que toda materia está formada por átomos, iguais
  ou diferentes.

CAA, CMCCT

Distinguir  entre  cambios  físicos  e
cambios  químicos  mediante  a
realización de experiencias sinxelas
que  poñan  de  manifesto  se  se
forman ou non novas substancias.

- Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida
  cotiá en función de que haxa ou non formación de novas
  substancias.

CMCCT

Caracterizar  as  reaccións  químicas
como cambios  dunhas  substancias
noutras. 

- Identifica os reactivos e os produtos de reaccións químicas
  sinxelas interpretando a representación esquemática dunha
  reacción química.

CMCCT

8.1.4. Adaptación curricular individualizada nº2  de Física e Química de 2º ESO:    

          estándares de aprendizaxe e  competencias imprescindibles

Detállanse a continuación os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

que  se  considerarán  na  ACI  nº  2  de  cara  ao  deseño  das  posibles  actividades  de  

recuperación, repaso, reforzo e ampliación do 3º trimestre:

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Competencias

clave

Recoñecer  e  identificar  as
características do método científico.

- Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar fenómenos
  cotiáns.

CAA, CCL,
CMCCT

- Rexistra observacións e comunícaos oralmente e por escrito
  utilizando esquemas.

CCL, CMCCT

Aplicar os procedementos científicos
para determinar magnitudes.

- Establece relacións entre magnitudes e unidades. CMCCT

-Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida
 cotiá empregando o material e instrumentos apropiados.

CSIEE,
CMCCT

Recoñecer  os  materias  e  os
instrumentos  básicos  presentes  no
laboratorio  de  física  e  química,  e
coñecer  e  respectar  as  normas de
seguridade  e  de  eliminación  de
residuos  para  a  protección
ambiental. 

- Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes utilizados
  na etiquetaxe de produtos químicos, interpretando o seu
  significado. 

CMCCT, CCL

- Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio. CMCCT
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Recoñecer as propiedades xerais e
as  características  específicas  da
materia,  e  relacionalas  coa  súa
natureza e as súas aplicacións.

- Distingue entre propiedades xerais e propiedades 
  características da materia.

CMCCT

- Relaciona propiedades dos materiais do contorno co uso que
  se fai deles.

- Describe a determinación experimental do volume e da masa
  dun sólido, realiza as medidas correspondentes e calcula a
  súa densidade.

CMCCT

Xustificar  as  propiedades  dos
estados de agregación da materia e
os seus cambios de estado, a través
do modelo cinético-molecular. 

- Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos
  estados de agregación dependendo das condicións de
  temperatura na que se ache.

CMCCT

- Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos. CMCCT

- Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á
  interpretación de fenómenos cotiáns.

CMCCT

Identificar  sistemas  materiais  como
substancias  puras  ou  mesturas,  e
valorar  a  importancia  e  as
aplicacións de mesturas de especial
interese.

- Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en
  substancias puras e mesturas, e especifica neste último caso
  se se trata de mesturas homoxéneas ou  heteroxéneas.

CMCCT

- Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de
  mesturas homoxéneas de especial interese.

CMCCT

- Realizar experiencias sinxelas de preparación de disolucións. CCL, CMCCT

Propor métodos de separación dos
compoñentes  dunha  mestura  e
aplicalos no laboratorio. 

- Deseña métodos de separación de mesturas segundo as
  propiedades características das substancias que as
  compoñen, describe o material de laboratorio adecuado e leva
  a cabo o seu proceso.

CAA.  CMCCT,
CSIEE

Recoñecer a existencia do átomo.
- Recoñece que toda materia está formada por átomos, iguais
  ou diferentes.

CAA, CMCCT

Distinguir  entre  cambios  físicos  e
cambios  químicos  mediante  a
realización de experiencias sinxelas
que  poñan  de  manifesto  se  se
forman ou non novas substancias.

- Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida
  cotiá en función de que haxa ou non formación de novas
  substancias.

CMCCT

Caracterizar  as  reaccións  químicas
como cambios  dunhas  substancias
noutras. 

- Identifica os reactivos e os produtos de reaccións químicas
  sinxelas interpretando a representación esquemática dunha
  reacción química.

CMCCT

8.1.5. Adaptación curricular individualizada nº 3 de Física e Química de 2º ESO: 

          estándares de aprendizaxe e competencias imprescidibles.

Detállanse a continuación os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

que  se  considerarán  na  ACI  nº3  de  cara  ao  deseño  das  posibles  actividades  de  

recuperación, repaso, reforzo e ampliación do 3º trimestre:

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Competencias

clave

Recoñecer  e  identificar  as
características do método científico.

- Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar fenómenos
  cotiáns.

CAA, CCL,
CMCCT

- Rexistra observacións e comunícaos oralmente e por escrito
  utilizando esquemas.

CCL, CMCCT

Aplicar os procedementos científicos
para determinar magnitudes.

- Establece relacións entre magnitudes e unidades. CMCCT

-Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida
 cotiá empregando o material e instrumentos apropiados.

CSIEE,
CMCCT

Recoñecer  os  materias  e  os
instrumentos  básicos  presentes  no
laboratorio  de  física  e  química,  e

- Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes utilizados
  na etiquetaxe de produtos químicos, interpretando o seu
  significado. 

CMCCT, CCL
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coñecer  e respectar  as  normas de
seguridade  e  de  eliminación  de
residuos  para  a  protección
ambiental. 

- Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio. CMCCT

Recoñecer as propiedades xerais e
as  características  específicas  da
materia,  e  relacionalas  coa  súa
natureza e as súas aplicacións.

- Distingue entre propiedades xerais e propiedades 
  características da materia.

CMCCT

- Relaciona propiedades dos materiais do contorno co uso que
  se fai deles.

- Describe a determinación experimental do volume e da masa
  dun sólido, realiza as medidas correspondentes e calcula a
  súa densidade.

CMCCT

Xustificar  as  propiedades  dos
estados de agregación da materia e
os seus cambios de estado, a través
do modelo cinético-molecular. 

- Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos
  estados de agregación dependendo das condicións de
  temperatura na que se ache.

CMCCT

- Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos. CMCCT

- Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á
  interpretación de fenómenos cotiáns.

CMCCT

Identificar  sistemas  materiais  como
substancias  puras  ou  mesturas,  e
valorar  a  importancia  e  as
aplicacións de mesturas de especial
interese.

- Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en
  substancias puras e mesturas, e especifica neste último caso
  se se trata de mesturas homoxéneas ou  heteroxéneas.

CMCCT

- Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de
  mesturas homoxéneas de especial interese.

CMCCT

- Realizar experiencias sinxelas de preparación de disolucións. CCL, CMCCT

Propor métodos de separación dos
compoñentes  dunha  mestura  e
aplicalos no laboratorio. 

- Deseña métodos de separación de mesturas segundo as
  propiedades características das substancias que as
  compoñen, describe o material de laboratorio adecuado e leva
  a cabo o seu proceso.

CAA.  CMCCT,
CSIEE

Recoñecer a existencia do átomo.
- Recoñece que toda materia está formada por átomos, iguais
  ou diferentes.

CAA, CMCCT

Distinguir  entre  cambios  físicos  e
cambios  químicos  mediante  a
realización de experiencias sinxelas
que  poñan  de  manifesto  se  se
forman ou non novas substancias.

- Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida
  cotiá en función de que haxa ou non formación de novas
  substancias.

CMCCT

Caracterizar  as  reaccións  químicas
como cambios  dunhas  substancias
noutras. 

- Identifica os reactivos e os produtos de reaccións químicas
  sinxelas interpretando a representación esquemática dunha
  reacción química.

CMCCT

8.1. 6. Información e publicidade.

Os profesores informarán por correo electrónico (cando sexa posible e senón a través de 

Abalar ou por teléfono) ás familias do alumnado afectado pola presente adaptación das  

correspondentes adaptacións curriculares individualizadas (ACIs).

Esta adaptación será publicada no apartado do Departamento de Física e Química da web 

do centro.

8.2. Adaptación curricular individualizada de 3º ESO.

8.2.1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Detállanse a continuación os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

que  se  considerarán  na  ACI  de  cara  ao  deseño  das  posibles  actividades  de  
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recuperación, repaso, reforzo e ampliación do 3º trimestre:

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Competencias

clave

Recoñecer  e  identificar  as  carac-
terísticas do método científico. 

- Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando 
teorías e modelos científicos.

CAA, CMCCT

Valorar a investigación científica e o
seu impacto  na  industria  e  no  de-
senvolvemento da sociedade.

- Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxi-
cas na vida cotiá.

CAA,  CCEC,
CMCCT

Aplicar os procedementos científicos
para  determinar  magnitudes  e  ex-
presar os resultados co erro corres-
pondente.

- Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando 
preferentemente o Sistema Internacional de Unidades e a nota-
ción científica para expresar os resultados correctamente. 

CMCCT

- Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida co-
tiá empregando o material e instrumentos apropiados, e expre-
sa os resultados correctamente no Sistema Internacional de 
Unidades.

CAA, CMCCT

Recoñecer  que  os  modelos  atómi-
cos son instrumentos interpretativos
de diferentes teorías e a necesidade
da súa utilización para a interpreta-
ción e  a  comprensión  da estrutura
interna da materia.

- Representa o átomo, a partir do número atómico e o número 
másico, utilizando o modelo planetario.

CCEC,
CMCCT

- Describe as características das partículas subatómicas bási-
cas e a súa localización no átomo.

CMCCT

- Relaciona a notación co número atómico e o número 
másico, determinando o número de cada tipo de partículas su-
batómicas básicas.

CMCCT

Analizar a utilidade científica e tec-
nolóxica dos isótopos radioactivos. 

- Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos 
isótopos radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e 
as solucións para a súa xestión. 

CMCCT, CSC

Interpretar  a  ordenación  dos  ele-
mentos na táboa periódica e recoñe-
cer os máis relevantes a partir  dos
seus símbolos. 

- Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e 
períodos na táboa periódica.

CMCCT

- Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e 
gases nobres coa súa posición na táboa periódica e coa súa 
tendencia a formar ións, tomando como referencia o gas nobre 
máis próximo.

CMCCT

Describir como se unen os átomos
para formar estruturas máis comple-
xas e  explicar  as propiedades  das
agrupacións resultantes.

- Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo co-
rrespondente, utilizando a notación adecuada para a súa repre-
sentación. 

CMCCT

- Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este feito en substancias de uso fre-
cuente, e calcula as súas masas moleculares.

CMCCT

Diferenciar entre átomos e molécu-
las, e entre elementos e compostos
en substancias de uso frecuente e
coñecido.

- Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substan-
cias de uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou compos-
tos, baseándose na súa fórmula química. 

CMCCT

Formular e nomear compostos bina-
rios seguindo as normas IUPAC.

- Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos 
binarios seguindo as normas IUPAC.

CCL, CMCCT

De cara a organizar a adaptación do currículo e as actividades educativas para o curso 

2020-2021 terase en conta que durante a fase non presencial se estiveron desenvolvendo 

ademais actividades relativas a determinados estándares de aprendizaxe do Bloque 3 do 

currículo (Os cambios). 
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8.2.2. Avaliación e cualificación.

Exponse  a  continuación  o  sistema  de  avaliación  levado  a  cabo  a  distancia  e  o

procedemento de cálculo da cualificación final do curso: 

-Avaliación a distancia:

-Procedementos: 

 Seguemento do traballo da alumna mediante a observación sistemática de:

-Execución das tarefas encomendadas: Corrección e orde na súa presentación e 

    realización nos prazos indicados.

-Predisposición cara ao traballo: Interese por corrixir os propios erros, disposición 

        para solicitar a axuda necesaria do profesor, participación e cooperación nos 

 foros e posibles encontros virtuais.

 En caso de que a alumna non supere a materia, realización dunha proba de recuperación 

 presencial en xuño, e no caso de que esta non fose posible, telemática. 

-Instrumentos:  

 Actividades para facer no caderno que o alumno debe fotografíar e enviar preferentemente

a través da Aula Virtual (inicialmente efectuouse a través do correo electrónico), cuestións 

propostas directamente a través dos foros, cuestionarios... etc da Aula Virtual.

Proba  escrita  presencial  de  recuperación,  e  no  caso  de  que  esta  non  fose  posible,  

telemática.

Os resultados da observación sistemática do traballo e, no seu caso, da cualificación da 

correspondente proba de recuperación efectuada recolleranse na ficha de seguemento da 

alumna.

-Cualificación final: 

A cualificación final da materia obterase facendo unha media simple das cualificacións  

finais da primeira e da segunda avaliación, cunha cifra decimal:

A esta nota sumarase entre 0 e 0,5 puntos polo traballo nas actividades de ampliación  

efectuadas no 3º trimestre.

Como esta alumna ten as dúas avaliacións suspensas debe efectuar obrigatoriamente as 

tarefas correspondentes  ás avaliacións suspensas como condición indispensable para  

poder optar a aprobar. Pola realización destas tarefas poderá sumar entre 0 e 0,5 puntos á 

cualificación  final. Se  ó  final  obtén  unha  cualificación  final redondeada  ao  número  

enteiro máis próximo igual ou superior a 5 puntos superará a materia. 

Se  despois  de  calculada  a  cualificación  final  e  sumados  os  puntos  polo  traballo  de  

ampliación e polas tarefas de reforzo  a alumna obtén nesta un valor redondeado ao  

número enteiro máis próximo inferior a 5 puntos deberá realizar unha proba presencial de  

recuperación das partes suspensas no mes de xuño no día e hora que se estableza. Se 

por circunstancias derivadas do actual estado de alarma non  se  puidera  celebrar  dita  
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proba presencial o profesor daralle a oportunidade de efectuar unha proba oral e/ou escrita

telemática individualizada nesas mesmas datas. 

Tal e como está contemplado na programación do departamento cando se efectúe unha  

proba de recuperación (dunha avaliación, global ou setembro) a nota definitiva terá en  

conta a nota orixinal e a nota da recuperación da seguinte maneira: farase unha media  

ponderada das dúas notas asignando un 20% á nota máis baixa e un 80% á nota máis 

alta. Farase unha excepción a esta regra cando a nota definitiva resulte menor que 5,0:  

neste caso se unha das dúas notas é superior a 5,0 a nota definitiva quedará nun 5,0 e se 

ningunha das dúas notas é superior a 5,0 a nota definitiva será a máis alta.

Cando esta nota final non chegue a 5,0 puntos poderá sumarse entre 0 e 0,5 puntos polo 

conxunto do traballo de ampliación e reforzo efectuado no 3º trimestre. A alumna superará 

a materia se obtén unha cualificación final redondeada ao número enteiro máis próximo 

igual ou superior a 5 puntos.

-Proba extraordinaria de setembro: 

Se a  alumna non  supera  a  materia  en  xuño  deberán  realizar  unha  proba  presencial  

escrita en setembro -se a situación sanitaria o permite- que abarcará os estándares de  

aprendizaxe imprescindibles correspondentes aos dous primeiros trimestres. Para aprobar 

a materia deberá obter nela unha puntuación tal que redondeada ao número enteiro máis 

próximo sexa igual ou superior a 5 puntos.

8.2.3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso e, no 

          seu caso, ampliación).

-Actividades

Desde o inicio do período de confinamento ata o momento actual propuxéronse actividades

para reforzar a parte final do bloque 2 (A materia) -xa impartida  na fase presencial- e  

comezouse o bloque 3 (Os cambios).

As  tarefas  propostas  sobre  os  contidos  avanzados  consistiron  esencialmente  en  

actividades de aplicación directa dos novos conceptos (de razoamento, de cálculo...etc). 

As actividades de reforzo e recuperación que se van a propoñer agora tomarán como  

referencia os estándares de aprendizaxe  imprescindibles  relativos  ás  dúas  primeiras  

avaliacións e serán basicamente de consolidación de coneptos básicos. 

-Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

 A alumna dispón de conectividade a internet.  O sistema de comunicación habitual do  

profesor ca alumna é o correo electrónico e a Aula Virtual.  De maneira puntual o profesor 

tamén se comunica coa familia a través da aplicación Abalar.

Desde  o  inicio  do  confinamento  o  profesor  está  establecendo,  de  forma  gradual  e  

sucesiva,  as  tarefas  (material,  instrucións,  data  límite  de  entrega)  que  debe  facer  a  
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alumna a través da Aula Virtual do centro (tamén se informa por correo electrónico).  A  

periodicidade de ditas tarefas é xeralmente de 1 ou 2 por semana. 

A maioría das tarefas están propostas para que a alumna as efectúe no seu caderno de 

aula e,  posteriormente,  lle  saque unha foto que debe subir  á Aula Virtual para que o  

profesor  poida efectuar  a súa corrección (nun inicio  o envío e corrección das tarefas  

efectuábase  a  través  do  correo  electrónico  dado  que  a  alumna  aínda  non  estaba  

familiarizada co uso da Aula Virtual). 

- Materiais e recursos

-Fichas elaboradas polo profesor a partir de materiais de diferentes editoriais.

-Vídeos titoriais sobre os contidos impartidos.

-Libro de texto e caderno da alumna.

-Recursos de internet (simulacións interactivas, webs divulgativas, blogue do 

 departamento de Física e Química... etc)

-Aula Virtual do centro, servidor de correo electrónico e posible uso do servizo de

   videoconferencias Cisco Webex. 

8.2.4. Información e publicidade.

     O profesor informará por  correo electrónico (cando sexa posible e senón a través de  

Abalar ou  por  teléfono)  á  familia  da  alumna afectada  pola  presente  adaptación  das  

correspondentes adaptacións curriculares individualizadas (ACIs).

Esta adaptación será publicada no apartado do Departamento de Física e Química da web 

do centro.

Reunidos os membros do Departamento de Física e Química por vía telemática para elaborar a

presente adaptación da programación do curso 2019-2020:

                Daniel Esmorís Puñal                                                 Natalia Abelenda Lameiro

                                                                                             (Xefa de departamento)
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