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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 

– CA1.1. Utilizáronse identidades notables nas operacións con 
polinomios. 
– CA1.2. Obtivéronse valores numéricos a partir dunha 
expresión alxébrica. 
– CA1.3. Resolvéronse ecuacións de primeiro e segundo grao 
sinxelas de modo alxébrico e gráfico. 
– CA1.4. Resolvéronse problemas cotiáns e doutras áreas de 
coñecemento mediante ecuacións e sistemas. 
– CA1.5. Valorouse a precisión, a simplicidade e a utilidade da 
linguaxe alxébrica para representar situacións formuladas na 
vida real. 
– CA1.6. Resolvéronse sistemas de ecuacións sinxelos. 

 

RA1. Resolve situacións cotiás aplicando os métodos de resolución de 
ecuacións e de sistemas, valorando a precisión, a simplicidade e a utilidade da 
linguaxe alxébrica. 

 

– CA2.1. Formuláronse hipóteses sinxelas, a partir de 
observacións directas ou indirectas compiladas por distintos 
medios. 
– CA2.2. Analizáronse diversas hipóteses e emitiuse una 
primeira aproximación á súa explicación. 
– CA2.3. Planificáronse métodos e procedementos 
experimentais sinxelos de diversa índole para refutar ou non a 
súa hipótese. 
 

RA2. Resolve problemas sinxelos de diversa índole, a través da súa análise 
contrastada e aplicando as fases do método científico. 
 

– CA5.1. Verificouse a dispoñibilidade do material básico 
utilizado nun laboratorio. 
– CA5.2. Identificáronse e medíronse magnitudes básicas 
(masa, peso, volume, densidade, temperatura, etc.). 
– CA5.6. Aplicáronse as normas de traballo no laboratorio. 

RA5. Aplica técnicas físicas ou químicas, utilizando o material necesario para a 

realización de prácticas de laboratorio sinxelas, medindo as magnitudes implicadas. 
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– CA6.6. Elaboráronse informes utilizando as TIC sobre as 
industrias máis salientables (alimentaria, cosmética e de 
reciclaxe), describindo de forma sinxela os procesos que teñen 
lugar nelas. 
– CA6.7. Aplicáronse as normas de seguridade no traballo de 
laboratorio. 

 

RA6. Recoñece as reaccións químicas que se producen nos procesos 
biolóxicos e na industria, argumentando a súa importancia na vida cotiá e 
describindo os cambios que se producen. 
 

– CA7.1. Analizáronse efectos positivos e negativos do uso da 
enerxía nuclear. 
– CA7.3. Identificáronse algúns problemas sobre verteduras 
nucleares produto de catástrofes naturais ou de mala xestión e 
mal mantemento das centrais nucleares. 
– CA7.4. Argumentouse sobre a problemática dos residuos 
nucleares. 
– CA7.5. Traballouse en equipo e utilizáronse as TIC. 

 

· RA7. Identifica aspectos positivos e negativos do uso da enerxía nuclear, e 
describe os efectos da contaminación xerada na súa aplicación. 
 

 

 

– CA8.1. Identificáronse os axentes xeolóxicos externos e cal é 
a súa acción sobre 
o relevo. 
– CA8.2. Diferenciáronse os tipos de meteorización e 
identificáronse as súas consecuencias no relevo. 
– CA8.3. Analizouse o proceso de erosión, recoñecendo os 
axentes xeolóxicos externos que interveñen e as 
consecuencias no relevo. 
– CA8.4. Describiuse o proceso de transporte discriminando os 
axentes xeolóxicos externos que interveñen e as 
consecuencias no relevo. 
– CA8.5. Analizouse o proceso de sedimentación discriminando 

RA8. Identifica os cambios que se producen no planeta Terra argumentando 
as súas causas e tendo en conta as diferenzas entre relevo e paisaxe. 
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os axentes xeolóxicos externos que interveñen, as situacións e 
as consecuencias no relevo. 

 

– CA9.1. Recoñecéronse os fenómenos da contaminación 
atmosférica e os principais axentes que a causan. 
– CA9.2. Investigouse sobre o fenómeno da chuvia ácida, as 
súas consecuencias inmediatas e futuras, e como sería posible 
evitala. 
– CA9.3. Describiuse o efecto invernadoiro argumentando as 
súas causas ou axentes que contribúen a el, así como as 
medidas para a súa redución. 
– CA9.4. Describiuse a problemática que ocasiona a perda 
paulatina da capa de ozono, e as consecuencias para a saúde 
das persoas, o equilibrio da hidrosfera e as poboacións. 

 

 

 

RA9. Categoriza os contaminantes atmosféricos principais identificando as súas 

orixes e relacionándoas cos seus efectos. 

– CA10.1. Recoñeceuse e valorouse o papel da auga na 
existencia e na supervivenciada vida no planeta. 
– CA10.2. Identificouse o efecto nocivo da contaminación dos 
acuíferos nas poboacións de seres vivos. 
– CA10.3. Identificáronse posibles contaminantes en mostras 
de auga de distinta orixe, planificando e realizando ensaios de 
laboratorio. 
– CA10.4. Analizáronse os efectos producidos pola 
contaminación da auga e o uso responsable desta. 

 

RA10. Identifica os contaminantes da auga tendo en conta a relación entre o 

seuefecto no ambiente e o seu tratamento de depuración.. 

– CA11.1. Analizáronse as implicacións positivas dun 
desenvolvemento sustentable. 

RA11. Contribúe ao equilibrio ambiental, analizando e argumentando as liñas 
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– CA11.2. Propuxéronse medidas elementais encamiñadas a 
favorecer o desenvolvemento sustentable. 
– CA11.3. Deseñáronse estratexias básicas para posibilitar o 
mantemento do ambiente. 
– CA11.4. Traballouse en equipo na identificación dos 
obxectivos para a mellora ambiental. 

 

básicas sobre o desenvolvemento sustentable e propondo accións para a súa 

mellora e a súa conservación. 

 



 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Observación na aula, probas escritas e entrega de tarefas 

Instrumentos: 

Rúbricas corrección, anotacións caderno dixital, rexistro de 
participación e entregas da aula virtual.  

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de módulo: 

A nota final do curso calcularase como a media aritméticas das tres avaliacións, 
podendo engadir ata un máximo de un punto en función da rúbrica adxunta. 
Quedaría do seguinte xeito: 

 

𝑁𝑜𝑡𝑎𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜 =
𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3

3
+

𝑁4

10
 

 

onde: 

 
𝑁1 é 𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑎 1ª 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑁2 é 𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑎 2ª 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑁3 é 𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑎 3ª 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 

𝑁4 é 𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒(𝑎𝑢𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙)  

 

N4=
𝑃+𝑇+𝐶+𝑅

4
 

Tendo en conta que: 

P: nota correspondente o seguimento da plataforma 

T: nota correspondente a entrega das tarefas propostas na aula virtual 

C: nota correspondente a calidade das tarefas 

R: nota correspondente ós resultados das tarefas 

 

Para o alumnado que non acadou o 5 na avaliación final de módulos, haberá un 
periodo de recuperación das partes suspensas. A nota obterase (tendo en conta 
que neste caso todos os alumnos que suspenderon teñen que recuperar as tres 
avaliacións) do seguinte modo: 

 

Nota final= 0,5*N1+ 0,5*N2 

 

Onde  

N1 é a nota correspondente á proba escrita 

N2 corresponde á nota (media aritmética) das seis tarefas realizadas 
telematicamente onde a nota de cada unha delas obtense do seguinte modo  

 
𝑃 + 𝑇 + 𝐶 + 𝑉 + 𝑅

5
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Tendo en conta que 

P: nota correspondente o seguimento da plataforma 

T: nota correspondente a entrega das tarefas propostas na aula virtual 

C: nota correspondente a calidade das tarefas 

V: nota correspondente á participación nas videoconferencias 

R: nota correspondente ós resultados das tarefas 

Tendo en conta que de non empregarse algunha delas, ponderarase a nota 
tendo en conta só aquelo que se avalíe. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 

Non procede 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
RA1. Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 

elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións. 

– CA1.1. Identificáronse os tipos de números e utilizáronse para interpretar 

adecuadamente a información cuantitativa. 

– CA1.2. Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou 

mediante algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática). 

– CA1.3. Utilizáronse as TIC como medio de procura de información. 

– CA1.4. Operouse con potencias de expoñente natural e enteiro aplicando as 

propiedades. 

– CA1.5. Utilizouse a notación científica para representar números moi grandes 

ou moi pequenos e operar con eles. 

– CA1.8. Comparáronse magnitudes establecendo o seu tipo de 

proporcionalidade. 

– CA1.9. Utilizouse a regra de tres para resolver problemas en que interveñen 

magnitudes directamente e inversamente proporcionais. 

– CA1.10. Aplicouse o xuro simple e composto en actividades cotiás. 

• RA2. Recoñece as instalacións e o material de laboratorio e valóraos como 

recursos necesarios para a realización das actividades prácticas. 

– CA2.2. Manipuláronse adecuadamente os materiais instrumentais do 

laboratorio. 

– CA2.3. Tivéronse en conta as condicións de hixiene e seguridade para as 

técnicas experimentais que se van realizar. 
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• RA3. Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se 

presenta na natureza, manexando as súas magnitudes físicas e as súas unidades 

fundamentais en unidades do sistema métrico decimal. 

– CA3.2. Practicáronse os cambios de unidades de lonxitude, masa e 

capacidade. 

 

– CA3.3. Identificouse a equivalencia entre unidades de volume e capacidade. 

– CA3.5. Identificouse a denominación dos cambios de estado da materia. 

– CA3.6. Identificáronse, con exemplos sinxelos, diferentes sistemas materiais 

homoxéneos e heteroxéneos. 

– CA3.7. Identificáronse os estados de agregación en que se presenta a materia 

e utilizáronse modelos cinéticos para explicar os cambios de estado. 

– CA3.8. Identificáronse sistemas materiais en relación co seu estado na 

natureza. 

– CA3.9. Recoñecéronse os estados de agregación dunha substancia dada a súa 

temperatura de fusión e de ebulición. 

– CA3.10. Establecéronse diferenzas entre ebulición e evaporación utilizando 

exemplos sinxelos. 

• RA4. Utiliza o método máis adecuado para a separación de compoñentes de 

mesturas sinxelas en relación co proceso físico ou químico en que se basea. 

– CA4.1. Identificouse e describiuse o que se considera substancia pura e 

mestura. 

– CA4.2. Establecéronse as diferenzas fundamentais entre mesturas e 

compostos. 

– CA4.4. Seleccionáronse, dunha listaxe de substancias, as mesturas, os 

compostos e os elementos químicos. 

• RA5. Recoñece como a enerxía está presente nos procesos naturais, 

describindo fenómenos simples da vida real. 

– CA5.2. Recoñecéronse diversas fontes de enerxía. 

– CA5.3. Establecéronse grupos de fontes de enerxía renovable e non 

renovable. 

– CA5.4. Amosáronse as vantaxes e os inconvenientes (obtención, transporte e 

utilización) das fontes de enerxía renovables e non renovables, utilizando as TIC. 



 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 10 DE 13 CENTRO:IES VILALONGA 
CURSO:2º FPBÁSICA AUTOMOCIÓN 

MATERIA:CIENCIAS APLICADAS II 
 

  

 

• RA6. Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os sistemas ou 

os aparellos a que pertencen e asociándoos ás funcións que producen no 

organismo. 

– CA6.1. Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o corpo 

humano, e asociáronse ao sistema ou ao aparello correspondente. 

– CA6.2. Relacionouse cada órgano, sistema e aparello coa súa función, e 

indicáronse as súas asociacións. 

– CA6.3. Describiuse a fisioloxía do proceso de nutrición e identificouse a 

función das estruturas anatómicas dos aparellos dixestivo, circulatorio, 

respiratorio e excretor. 

– CA6.6. Utilizáronse ferramentas informáticas para describir adecuadamente 

aparellos e sistemas. 

• RA7. Diferencia a saúde da enfermidade, relacionando os hábitos de vida coas 

enfermidades máis frecuentes e recoñecendo os principios básicos de defensa 

contra elas. 

– CA7.1. Identificáronse situacións de saúde e de enfermidade para as persoas. 

– CA7.2. Describíronse os mecanismos encargados da defensa do organismo. 

– CA7.8. Recoñecéronse situacións de risco para a saúde relacionadas co 

contorno profesional máis próximo. 

– CA7.9. Deseñáronse pautas de hábitos saudables relacionados con situacións 

cotiás. 

• RA8. Elabora menús e dietas equilibradas sinxelas diferenciando os nutrientes 

que conteñen e adaptándoos aos parámetros corporais e a situacións diversas. 

– CA8.1. Discriminouse entre o proceso de nutrición e o de alimentación. 

• RA9. Resolve situacións cotiás, utilizando expresións alxébricas sinxelas e 

aplicando os métodos de resolución máis adecuados. 

– CA9.1. Concretáronse propiedades ou relacións de situacións sinxelas 

mediante expresións alxébricas. 

– CA9.2. Simplificáronse expresións alxébricas sinxelas utilizando métodos de 

desenvolvemento e factorización. 

– CA9.3. Resolvéronse problemas da vida cotiá en que cumpra a formulación e a 

resolución de ecuacións de primeiro grao. 

– CA9.4. Resolvéronse problemas sinxelos utilizando métodos gráficos e as TIC. 

Procedemento para obter a cualificación final de módulo: 

 

Nota final= 0,5*N1+ 0,5*N2 



 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 11 DE 13 CENTRO:IES VILALONGA 
CURSO:2º FPBÁSICA AUTOMOCIÓN 

MATERIA:CIENCIAS APLICADAS II 
 

  

 

 

Onde  

N1 é a nota correspondente á proba escrita 

N2 corresponde á nota (media aritmética) dos dous cuestionarios, onde a nota 
de cada un deles calcularase do seguinte modo  

 
𝑃 + 𝑇 + 𝐶 + 𝑉 + 𝑅

5
 

Tendo en conta que: 

P: nota correspondente o seguimento da plataforma 

T: nota correspondente a entrega das tarefas propostas na aula virtual 

C: nota correspondente a calidade das tarefas 

V: nota correspondente á participación nas videoconferencias 

R: nota correspondente ós resultados das tarefas 

Tendo en conta que de non empregarse algunha delas, ponderarase a nota 
tendo en conta só aquelo que se avalíe. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Exame final en maio e 
entrega de dous cuestionario.   

 

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

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Ficha con resumo de teoría ; exercicios resoltos como modelo 
(formato vídeo ou escritos); cuestionario con exercicios propostos de 
reforzo e recuperación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía é a mesma para a meirande parte do alumnado, 
posto que non presentna problemas de conectividade nin de 
medios. Só un alumno ten problemas de conectividade, do cal xa se 
informou ás autoridades competentes, que están traballando para 
subsanar o problema.  

A metodoloxía é a seguinte: 

1º: a profesora facilítalles un resumo dos contidos teóricos ou algún 
enlace a vídeo explicativo a modo de repaso.   

2º: propóñolles cuestionarios con exercicios de repaso e reforzo 
para que os resolvan no seu caderno. 

4º: habilito unha tarefa na aula virtual onde poden entregar os 
exercicios que van facendo en formato imaxe.  

5º: reviso as tarefas presentadas polo alumnado devolvéndolle 
unha retroalimentación. 

6º: programarase unha clase de videoconferencia (a realizar antes 
da data da proba) para revisar algunhas das actividades realizadas 
nos distintos cuestionarios de reforzo.  
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Materiais e recursos 

Aula virtual do centro, programa de videoconferencia webex, 
resumos de teoría e de exercicios elaborados pola docente ou 
extraídos dalgunha páxina web, libro de texto e caderno do alumno. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 

 

Informarase ó alumnado a través da aula virtual do centro,  a través 
dunha videoconferencia con webex e mediante unha mensaxe por 
abalar móbil.  

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 


