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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctcaa
1.1 Identfcación da unidade didáctca

Nº Unidade didáctca

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, nona

Desenvolveras
e neste curso

(si, nona

Instrumento de avaliación

 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positva e os criterios de cualifcación

Posto que iste módulo estaba prátcamente rematado, a expensas da FCT,  cando comezou o estado de alarma, dicidíuse aprobar a todo aquel alumnado que tiese como mínimo un 3 na media de todas as probas escritas feitas ao 
longo do curso, sempre e cando os informes sobre acttude, comportamento e idoneidade para deseniolier as prátcas fosen faiorables. De este xeito só quedaron dous alumnos  pendentes de recuperar.
Para que estes dous alumnos podan recuperar este módulo deberán facer e entregar en tempo , todas as tarefas encomendadas para esta coarentena e que iersan sobre os contdos mínimos  exixibles e que todas foron 
desenioliidas na aula ao longo do curso. De xeito que se as entregan todas, ben presentadas e medianamente ben feitas acadarían a cualifcación de 5 puntos. Os outros cinco puntos restantes dependerán da acttude, notas 
tomadas na aula ao longo do curso e idoneidade consensuada co ttor para acudir a unha empresa deseniolier a FCT.
No caso de ioltar as aulas antes de rematar o curso, por tratarse dun fn de ciclo, tamén se pode superar este módulo coa realización dunha proba escrita que iersará sobre os contdos mínimos exixibles traballados, ou ben 
telemátca,no caso de non ioltar, (que se realizaría na primeira quincena de xuoo, preiio aiiso aos alumnos) , e a cualifcación será a obtda nesa proba. Neste caso tamén se considerará superado o módulo a partr dunha nota de 
tres sempre que os informes mencionados para o resto de compaoeiros sexan faiorables.



6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de aialiación imprescindibles (por cada unidade didáctca)

Nº Unidade didáctca

1 POLINOMIOS, ECUACIÓNS E SISTEMAS DE ECUACIÓNS

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  Utlizouse a linguaxe alxébrica para describir situacións da iida cotá

 Realizáronse operacións sinxelas básicas con monomios e polinomios

 Utlizáronse  identdades notables, factor comnn e Ruini para descompooer 
polinomios en factores irreducibles

 Resoliéronse ecuacións  de 1º e 2º grao sinxelas alxébrica  e gráfcamente

 Resoliéronse sistemas de ecuacións sinxelas polos tres métodos 
básicos( susttución, igualación e redución)

 Resoliéronse problemas da iida cotá con ecuacións e sistemas  de ecuacións, 
analizando a solución obtda.

 O alumnado que entregue o boletn ou boletns correspondentes en tempo e 
medianamente ben feitos, acadarían o 50% da nota de recuperación

 o 50% restante dependería do grao de boa resolución, limpeza e orde na 
presentación.

Se a situación o permitse, faríanse probas de
recuperación a aquel alumnado que tiese

algunha aialiación suspensa.
Se isto non é posible, aialiarase cos boletns
facilitados ao alumnado ben a traiés da aula

iirtual ou do correo electrónico do alumnado,
os cales son aiisados das tarefas a facer a

traiés de abalar ou correo electrónico.
Terase tamén en conta as notas tomadas na

aula ao longo de cada trimestre.

Nº Unidade didáctca

2 A CIENCIA

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  Analizouse o método cientfco con diiersos exemplos cotás

 Utlizouse a rede para a bnsqueda de cientfcos importantes ao longo da 
historia e analizáronse os seus descubrimentos ou aportacións a ciencia máis 
importantes.

 O alumnado que entregue o boletn ou boletns correspondentes en tempo e 
medianamente ben feitos, acadarían o 50% da nota de recuperación

 o 50% restante dependería do grao de boa resolución, limpeza e orde na 
presentación.

Se a situación o permitse, faríanse probas de
recuperación a aquel alumnado que tiese

algunha aialiación suspensa.
Se isto non é posible, aialiarase cos boletns
facilitados ao alumnado ben a traiés da aula

iirtual ou do correo electrónico do alumnado,
os cales son aiisados das tarefas a facer a



traiés de abalar ou correo electrónico.
Terase tamén en conta as notas tomadas na

aula ao longo de cada trimestre.

Nº Unidade didáctca

3 AXENTES XEOLÓXICOS

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  Identfcáronse os axentes xeolóxicos externos e a sna acción sobre o releio 
nas distntas fases de erosión, transporte e sedimentación

 O alumnado que entregue o boletn ou boletns correspondentes en tempo e 
medianamente ben feitos, acadarían o 50% da nota de recuperación

 o 50% restante dependería do grao de boa resolución, limpeza e orde na 
presentación.

Se a situación o permitse, faríanse probas de
recuperación a aquel alumnado que tiese

algunha aialiación suspensa.
Se isto non é posible, aialiarase cos boletns
facilitados ao alumnado ben a traiés da aula

iirtual ou do correo electrónico do alumnado,
os cales son aiisados das tarefas a facer a

traiés de abalar ou correo electrónico.
Terase tamén en conta as notas tomadas na

aula ao longo de cada trimestre.

Nº Unidade didáctca

4 FUNCIÓNS

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  Analizáronse diiersas gráfcas asociadas a situacións reais sacadas da internet 
ou dos medios de comunicación.

 Representáronse e analizáronse gráfcas de funcións  lineais e cuadrátcas

 Presentáronse modelos da iida cotá con funcións  lineais e cuadrátcas

 O alumnado que entregue o boletn ou boletns correspondentes en tempo e 
medianamente ben feitos, acadarían o 50% da nota de recuperación

 o 50% restante dependería do grao de boa resolución, limpeza e orde na 
presentación.

Se a situación o permitse, faríanse probas de
recuperación a aquel alumnado que tiese

algunha aialiación suspensa.
Se isto non é posible, aialiarase cos boletns
facilitados ao alumnado ben a traiés da aula

iirtual ou do correo electrónico do alumnado,



os cales son aiisados das tarefas a facer a
traiés de abalar ou correo electrónico.

Terase tamén en conta as notas tomadas na
aula ao longo de cada trimestre.

Nº Unidade didáctca

5 O MEDIO AMBIENTE

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  Recooecéronse os fenómenos de contaminación atmosférica, causas, axentes 
que as causan, e como eiitala

 Resoliéronse cuestóns práctcas sobre chuiia  ácida, efecto iniernadoiro, 
capa de ozono e as consecuencias de cada un destes fenómenos

 Recooeceuse o ialor da auga e as consecuencias da sna contaminación para a 
iida no planeta, así como facer un uso responsable dela

 Analizáronse os distntos tpos de reciclaxe e como facelos nos diferentes 
contenedores con casos práctcos plantexados polo alumnado sobre o que fan 
na iida diaria

 Estudouse o que signifcaba realizar un desenioliemento sostble para a 
mellora do planeta

 Analizáronse os aspectos positios e negatios do uso da enerxía nuclear, as 
catástrofes producidas  e a problemátca dos residuos radiactios

 O alumnado que entregue o boletn ou boletns correspondentes en tempo e 
medianamente ben feitos, acadarían o 50% da nota de recuperación

 o 50% restante dependería do grao de boa resolución, limpeza e orde na 
presentación.

Se a situación o permitse, faríanse probas de
recuperación a aquel alumnado que tiese

algunha aialiación suspensa.
Se isto non é posible, aialiarase cos boletns
facilitados ao alumnado ben a traiés da aula

iirtual ou do correo electrónico do alumnado,
os cales son aiisados das tarefas a facer a

traiés de abalar ou correo electrónico.
Terase tamén en conta as notas tomadas na

aula ao longo de cada trimestre.

Nº Unidade didáctca

6 XEOMETRÍA



1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  Analizáronse as principais fguras planas e xeométricas, e a descomposición de 
estas en fguras planas básicas

 Calculáronse perímetros e áreas de fguras planas e xeométricas, 
descompooéndoas sempre en fguras sinxelas( rectángulos, triángulos e 
círculos) para utlizar o menor nnmero posible de fórmulas

 Calculáronse iolumes de fguras xeométricas básicas ( prismas, pirámides, 
cilindros, conos e esferas)

 Resoliéronse problemas relacionados con áreas e iolumes de fguras 
existentes na iida cotá.

 O alumnado que entregue o boletn ou boletns correspondentes en tempo e 
medianamente ben feitos, acadarían o 50% da nota de recuperación

 o 50% restante dependería do grao de boa resolución, limpeza e orde na 
presentación.

Se a situación o permitse, faríanse probas de
recuperación a aquel alumnado que tiese

algunha aialiación suspensa.
Se isto non é posible, aialiarase cos boletns
facilitados ao alumnado ben a traiés da aula

iirtual ou do correo electrónico do alumnado,
os cales son aiisados das tarefas a facer a

traiés de abalar ou correo electrónico.
Terase tamén en conta as notas tomadas na

aula ao longo de cada trimestre.

Nº Unidade didáctca

9 REACCIÓNS QUÍMICAS

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  Describíronse os compooentes principais dunha reacción química

 Analizáronse algunhas reaccións químicas ( combustón, oxidación..) da iida 
cotá e da natureza

 O alumnado que entregue o boletn ou boletns correspondentes en tempo e 
medianamente ben feitos, acadarían o 50% da nota de recuperación

 o 50% restante dependería do grao de boa resolución, limpeza e orde na 
presentación.

Se a situación o permitse, faríanse probas de
recuperación a aquel alumnado que tiese

algunha aialiación suspensa.
Se isto non é posible, aialiarase cos boletns
facilitados ao alumnado ben a traiés da aula

iirtual ou do correo electrónico do alumnado,
os cales son aiisados das tarefas a facer a

traiés de abalar ou correo electrónico.
Terase tamén en conta as notas tomadas na

aula ao longo de cada trimestre.

Nº Unidade didáctca

11 FORZAS E MOVEMENTO

1ª 2ª Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación



aval. aval.

 Víronse algnns exemplos da iida cotá referentes a distancias recorrida, 
ielocidade, aceleración e cambio de unidades ao S.I.

 Analizáronse algunhas gráfcas de distntos moiementos

 O alumnado que entregue o boletn ou boletns correspondentes en tempo e 
medianamente ben feitos, acadarían o 50% da nota de recuperación

 o 50% restante dependería do grao de boa resolución, limpeza e orde na 
presentación.

Se a situación o permitse, faríanse probas de
recuperación a aquel alumnado que tiese

algunha aialiación suspensa.
Se isto non é posible, aialiarase cos boletns
facilitados ao alumnado ben a traiés da aula

iirtual ou do correo electrónico do alumnado,
os cales son aiisados das tarefas a facer a

traiés de abalar ou correo electrónico.
Terase tamén en conta as notas tomadas na

aula ao longo de cada trimestre.

Nº Unidade didáctca

12 LABORATORIO

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 Adaptáronse as normas básicas dun laboratorio as normas básicas que deben 
seguir nun determinado posto de traballo, en este caso como electricistas.

 O alumnado que entregue o boletn ou boletns correspondentes en tempo e 
medianamente ben feitos, acadarían o 50% da nota de recuperación

 o 50% restante dependería do grao de boa resolución, limpeza e orde na 
presentación.

Se a situación o permitse, faríanse probas de
recuperación a aquel alumnado que tiese

algunha aialiación suspensa.
Se isto non é posible, aialiarase cos boletns
facilitados ao alumnado ben a traiés da aula

iirtual ou do correo electrónico do alumnado,
os cales son aiisados das tarefas a facer a

traiés de abalar ou correo electrónico.
Terase tamén en conta as notas tomadas na

aula ao longo de cada trimestre.

6.a) Procedemento para defnir as actiidades de recuperación 

-Verifcar para cada un dos alumnos os contdos que non teoen superados da 1ª  e 2ª  aialiación
- Analizar as difcultades que lles impediron acadar o aprobado destas aialiacións
-Deseoar exercicios ou tarefas  que lles permitan, cando menos, acadar o niiel mínimo de cooecementos exixibles



6.b) Procedemento para defnir a proba de aialiación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á aialiación contnua

Non hai ningnn alumno neste caso.



8. Medidas de atención á diversidade

8.b) Medidas de reforzo educatio para o alumnado que non responda globalmente aos obxectios programados

- Resolución de dúbidas por vía telemática, a través de correo electrónico ou teléfono, e en horario libre e flexible
- Elaboración e entrega de canta documentación e material didáctico precise para o seguimento das actividades.
- Deseño progresivo de actividades adaptadas ó nivel coñecementos que vai amosando día a día.
- Valorar positivamente o seu esforzo e dedicación aínda que non acade completamente os obxectivos mínimos exixibles.


