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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Resultados de aprendizaxe Criterios de avaliación 

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

1.1. Utilizáronse identidades notables nas operacións con 
polinomios. 1.2. Obtivéronse valores numéricos a partir dunha 
expresión alxébrica. 1.3. Resolvéronse ecuacións de primeiro e 
segundo grao sinxelas de modo alxébrica e gráfico. 1.4. 
Resolvéronse problemas cotiáns e doutras áreas de 
coñecemento mediante ecuacións e sistemas 1.5. Valorouse a 
precisión, a simplicidade e a utilidade da linguaxe alxébrica para 
representar situacións expostas na vida real. 1.6. Resolvéronse 
sistemas de ecuacións sinxelos. 
 

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

2.1. Formuláronse hipóteses sinxelas, a partir de observacións 
directas ou indirectas recompiladas por distintos medios. 2.2. 
Analizáronse diversas hipóteses e emitiuse unha primeira 
aproximación á súa explicación. 2.3. Planificáronse métodos e 
procedementos experimentais sinxelos de diversa índole para 
refutar ou non a súa hipótese. 2.4. Traballouse en equipo na 
formulación da solución. 2.5. Recompiláronse os resultados dos 
ensaios de verificación e reflectíronse nun documento de modo 
coherente. 2.6. Defendeuse o resultado con argumentacións e 
probas, e verificacións ou refutacións das hipóteses emitidas. 
 

3. Realiza medidas directas e 
indirectas de figuras 
xeométricas presentes en 
contextos reais, utilizando 
os instrumentos, as 
fórmulas e as técnicas 
necesarias. 

3.1. Utilizáronse instrumentos apropiados para medir ángulos, 
lonxitudes, áreas e volumes de corpos e de figuras xeométricas, 
interpretando as escalas de medida. 3.2. Utilizáronse estratexias 
(semellanzas e descomposición en figuras máis sinxelas, etc.) 
para estimar ou calcular medidas indirectas no mundo físico. 
3.3. Utilizáronse as fórmulas para calcular perímetros, áreas e 
volumes, e asignáronse as unidades correctas. 3.4. Traballouse 
en equipo na obtención de medidas. 3.5. Utilizáronse as TIC 
para representar figuras. 
 

5. Relaciona as forzas que 
aparecen en situacións 
habituais cos efectos 
producidos tendo en conta a 
súa contribución ao 
movemento ou ao repouso 
dos obxectos e as 
magnitudes postas en xogo. 

5.1. Discrimináronse movementos cotiáns en función da súa 
traxectoria e da súa celeridade. 5.2. Relacionáronse entre si a 
distancia percorrida, a velocidade, o tempo e a aceleración, 
expresándoas en unidades de uso habitual. 5.3. 
Representáronse vectorialmente determinadas magnitudes 
como a velocidade e a aceleración. 5.4. Relacionáronse os 
parámetros que definen o movemento rectilíneo uniforme 
utilizando as expresións gráfica e matemática. 5.5. Realizáronse 
cálculos sinxelos de velocidades en movementos con 
aceleración constante. 5.6. Describiuse a relación causa e efecto 
en distintas situacións, para atopar a relación entre forzas e 
movementos. 5.7. Aplicáronse as leis de Newton en situacións 
da vida cotiá. 
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6. Identifica os aspectos 
básicos da produción, o 
transporte e a utilización da 
enerxía eléctrica, e os 
factores que interveñen no 
seu consumo, describindo 
os cambios producidos e as 
magnitudes e os valores 
característicos.  

6.1. Identificáronse e manexáronse as magnitudes físicas 
básicas a ter en conta no consumo de electricidade na vida 
cotiá. 6.2. Analizáronse os hábitos de consumo e de aforro 
eléctrico e establecéronse liñas de mellora neles. 6.3. 
Clasificáronse as centrais eléctricas e describiuse a 
transformación enerxética nelas. 6.4. Analizáronse as vantaxes 
e as desvantaxes das centrais eléctricas. 6.5. Describíronse 
basicamente as etapas da distribución da enerxía eléctrica 
desde a súa xénese a acódea usuaria. 6.6. Traballouse en 
equipo na recompilación de información sobre centrais 
eléctricas en España. 
 

7. Categoriza os 
contaminantes atmosféricos 
principais identificando as súas 
orixes e relacionándoos cos 
seus efectos. 

7.1. Recoñecéronse os fenómenos da contaminación 
atmosférica e os principais axentes que a causan. 7.2. 
Investigouse sobre o fenómeno da choiva aceda, as súas 
consecuencias inmediatas e futuras, e como sería posible 
evitala. 7.3. Describiuse o efecto invernadoiro argumentando as 
súas causas ou axentes que contribúen a el, así como as 
medidas para a súa redución. 7.4. 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. 
 

12. Identifica os cambios que 
se producen no planeta Terra 
argumentando as súas causas 
e tendo en conta as diferenzas 
entre relevo e paisaxe. 

12.1. Identificáronse os axentes xeolóxicos externos e cal é a 
súa acción sobre o relevo. 12.2. Diferenciáronse os tipos de 
meteorización e identificáronse as súas consecuencias no 
relevo. 12.3. Analizouse o proceso de erosión, recoñecendo os 
axentes xeolóxicos externos que interveñen e as consecuencias 
no relevo. 12.4. Describiuse o proceso de transporte 
discriminando os axentes xeolóxicos externos que interveñen e 
as consecuencias no relevo. 12.5. Analizouse o proceso de 
sedimentación discriminando os axentes xeolóxicos externos 
que interveñen, as situacións e as consecuencias no relevo. 
 

13. Identifica a contaminantes 
da auga tendo en conta a 
relación entre o seu efecto no 
medio ambiente e o seu 
tratamento de depuración 

13.1. Recoñeceuse e valorouse o papel da auga na existencia e 
na supervivencia da vida no planeta. 13.2. Identificouse o efecto 
nocivo da contaminación dos acuíferos nas poboacións de seres 
vivos. 13.3. Identificáronse posibles contaminantes en mostras 
de auga de distinta orixe, planificando e realizando ensaios de 
laboratorio. 13.4. Analizáronse os efectos producidos pola 
contaminación da auga e o uso responsable desta. 
 

 
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
A partir da avaliación final atopámonos na etapa de clases de recuperación 
que coincide coa fase non presencial, cuxo contido é o da materia impartida 
nos bloques temáticos da primeira e segunda avaliación. Os procedementos 
desta fase son os seguintes: envío de boletíns de exercicios, vídeos de 
resolución e corrección personalizada de exercicios.  
 

Instrumentos: 
 
Durante a 1ª e 2ª avaliación utilízanse os instrumentos recollidos na 
programación didáctica 2019/20.  
 
Nesta fase o alumnado poderá recuperar as avaliacións non superadas 
facendo os boletíns de exercicios, revisando a súa corrección e mellorando 
en habilidades procedimentais ao elaborar novos exercicios. Tamén poderán 
recuperar mediante realización de pequenos traballos sobre os bloques 
impartidos na primeira e segunda avaliación. A avaliación positiva tanto de 
exercicios como de traballos implicará a recuperación da materia.  
 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
O alumnado coa materia suspensa na avaliación final do módulo (abril- 
2020) obterá a nota a partir da cualificación positiva das tarefas encargadas. 
Se ben as probas escritas que durante o curso foran cualificadas 
positivamente poderán prevalecer sobre os traballos enviados polo 
alumnado se este non son cualificados positivamente. 
 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 

- 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado con esta materia pendente. 

Criterios de cualificación: 
Non hai alumnado con esta materia pendente. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai alumnado con esta materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 
 Actividades de recuperación: 

Envío periódico de boletíns de exercicios das unidades impartidas e 
comunicación interactiva co profesor para que este poida constatar a 
realización de tarefas así como o seu progreso e mellora nas 
habilidades e coñecementos. Entrega de traballos ou vídeos sobre os 
bloques temáticos impartidos durante o curso. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
A metodoloxía presupón un contacto dixital co alumnado. Envíanse 
exercicios e mantense unha comunicación permanente con eles 
mediante plataformas dixitais como Google Classroom, correos 
electrónicos e WhatsApp. Dando avisos tamén polo espazo abalar.  
 

Materiais e recursos 

 
 Materiais de elaboración propia:  

Vídeos de corrección de exercicios enviados por WhatsApp. 
 Recursos audiovisuais:  

Canles de youtube de distintos profesores de matemáticas e física. 
Canles de youtube sobre diferentes temas relacionados cos bloques 
temáticos impartidos. 
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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.  

 
Espazo Abalar 
 
Google Classroom 
 
Correo electrónico 
 
Grupo de WhatsApp 

 

Publicidade  

Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

IES de Vilalonga 

 

 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/es/noticia/abalarmobil
https://classroom.google.com/h
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvilalonga/

