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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Resultados de aprendizaxe Criterios de avaliación

RA1.- Resolver problemas matemáticos en situacións cotiás utilizando 
os elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións

CA1.1.  Identificaronse  os  tipos  de  numeros e  utilizaronse  para  interpretar
ade-
cuadamente a informacion cuantitativa. 
CA1.2.  Realizaronse  calculos  con  eficacia  mediante  calculo mental  ou  me-
diante algoritmos de lapis e calculadora (fisica ou informatica).
CA1.3. Utilizaronse as TIC como medio de procura de informacion
CA1.4. Operouse con potencias de exponente natural e enteiro aplicando as
propiedades. 
CA1.5.  Utilizouse  a  notacion  cientifica  para  representar  numeros  moi
grandesou moi pequenos e operar con eles. 
CA1.6. Representaronse os numeros reais sobre a recta numerica.
CA1.7. Caracterizouse a proporcion como expresion matematica
CA1.8. Compararonse magnitudes establecendo o seu tipo de 
proporcionalidade. 
CA1.9. Utilizouse a regra de tres para resolver problemas nos que intervenen 
magnitudes directamente e inversamente proporcionais.
CA1.10. Aplicouse o xuro simple e composto en actividades cotias. 

RA2.- Recoñecer as instalacións e o material de laboratorio e valorar 
como recursos necesarios para a realización das actividades prácticas CA2.1. Identificaronse as tecnicas experimentais que se vaian realizar.

CA2.3. Tiveronse en conta as condicions de hixiene e seguridade para as 
tecnicas experimentais que se vaian realizar. 

RA3.- Identificar propiedades fundamentais da materia nas formas en 
que se presenta na natureza, manexar as súas magnitudes físicas e as 
súas unidades fundamentais en unidades de sistema métrico decimal

CA3.1. Describironse as propiedades da materia.

CA3.2. Practicaronse os cambios de unidades de lonxitude, masa e 
capacidade.
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CA3.4. Efectuaronse medidas en situacions reais utilizando as unidades do 
sistema metrico decimal e utilizando a notacion cientifica
CA3.4. Efectuaronse medidas en situacions reais utilizando as unidades do 
sistema metrico decimal e utilizando a notacion cientifica
CA3.5. Identificouse a denominacion dos cambios de estado da materia.
CA3.6. Identificaronse, con exemplos sinxelos, diferentes sistemas materiais
homoxeneos e heteroxeneos. 
CA3.7. Identificaronse os estados de agregacion nos que se presenta a 
materia e utilizaronse modelos cineticos para explicar os cambios de estado.
CA3.8. Identificaronse sistemas materiais en relacion co seu estado na 
natureza.
CA3.9. Reconeceronse os estados de agregacion dunha substancia dada a sua 
temperatura de fusion e de ebulicion. 
CA3.10. Estableceronse diferenzas entre ebulicion e evaporacion utilizando 
exemplos sinxelos

RA4.- Utilizar o método máis adecuado para a separación de compoñentes de 
mesuras 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. Estableceronse as diferenzas fundamentais entre mesturas e 
compostos. 
CA4.3. Discriminaronse os procesos fisicos e quimicos.
CA4.4. Seleccionaronse, dunha listaxe de substancias, as mesturas, os 
compostos e os elementos quimicos.
CA4.5. Aplicaronse de xeito practico diferentes separacions de mesturas por 
metodos sinxelos.
CA4.6. Describironse as caracteristicas xerais basicas de materiais en relacion 
coas profesions, utilizando as TIC.
CA4.7. Traballouse en equipo na realizacion de tarefas. 

RA5.- Recoñecer como a enerxía está presente nos procesos naturais e 
describirfenómenos simples da vida real

CA5.1. Identificaronse situacions da vida cotia nas que se pon de manifesto a 
intervencion da enerxia. 
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CA5.2. Reconeceronse diversas fontes de enerxia
CA5.3. Estableceronse grupos de fontes de enerxia renovable e non 
renovable.
CA5.4. Amosaronse as vantaxes e os inconvenientes (obtencion, transporte e 
utilizacion) das fontes de enerxia renovables e non renovables, utilizando as 
TIC.
CA5.5. Aplicaronse cambios de unidades de enerxia.

CA5.6. Amosouse, en diferentes sistemas, a conservacion da enerxia.
CA5.7. Describironse procesos relacionados co mantemento do organismo e 
da vida nos que se aprecia claramente o papel da enerxia. 

RA9.- Resolver situacións cotiás utilizando expresións alxebráicas 
sinxelas e aplicando os métodos de resolución mais axeitados

CA9.1. Concretaronse propiedades ou relacions de situacions sinxelas 
mediante expresions alxebricas. 
CA9.2. Simplificaronse expresions alxebricas sinxelas utilizando metodos de 
desenvolvemento e factorizacion.
CA9.3. Resolveronse problemas da vida cotia en que cumpra a formulacion e 
a resolucion de ecuacions de primeiro grao
CA9.4. Resolveronse problemas sinxelos utilizando metodos graficos e as TIC. 

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

Avaliación

Procedementos:
Observación do traballo presentado por medios telemáticos (aula 
virtual, correo electrónico)

Instrumentos:
Rúbricas/ listas de cotexo para avaliar o traballo proposto, probas 
telemáticas a través da aula virtual

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Para a recuperación de cada un dos dous primeiros trimestres, 
formularase unha proba telemática a través de aula virtual, que 
permitirá ao alumnado suspenso acadar ata un máximo dunha 
puntuación de 5.

A nota final calcularase como a media aritmética das notas máximas 
acadadas respectivamente nas dúas primeiras avaliacións, unha vez 
realizadas as recuperacións correspondentes, se for preciso, e 
incrementada ata un máximo de 1,5 puntos en función do número e 
calidade das tarefas entregadas durante o período de suspensión das 
clases presenciais.

Proba
extraordinaria
de setembro

O 100% da nota corresponderá co resultado dun exame realizado de 
forma presencial, que versará sobre contidos impartidos con 
anterioridade á suspensión das actividades lectivas presenciais.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
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.

• 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.
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– CA5.4. Amosáronse as vantaxes e os inconvenientes (obtención, transporte e 
utilización) das fontes de enerxía renovables e non renovables, utilizando as TIC.

• 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.

Criterios de cualificación:
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Nota final= 0,5*N1+ 0,5*N2

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+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

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Exame final en maio e entrega de dous cuestionarios.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 Durante o terceiro trimestre realizaranse exclusivamente actividades 
de recuperación e repaso dos contidos recollidos nos bloques de 
contidos BC1 Resolucións de problemas mediante operacións básicas, 
BC2 Recoñecemento de materiais e instalacións de laboratorio. 
Normas xerais de traballo no laboratorio,  BC3 Identificación das 
formas da materia, BC4 Separación de mesturas e substancias e BC5
Recoñecemento da enerxía nos procesos naturais

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

As actividades son propostas fundamentalmente a través da aula virtual do 
instituto, aínda que tamén se emprega o correo electrónico como medio de
envío de tarefas, consulta de dúbidas, etc.
O departamento non ten coñecemento de que ningún alumno manifestase 
ter problemas permanentes de conectividade.

Materiais e recursos Libro de texto, materiais propios enviados a través do correo electrónico e
aula virtual.
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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.

Actualización semanal, sempre que é posible, de tarefas a través da 
páxina web, subida de instrucións a través da Aula Virtual e 
comunicacións das tarefas ás familias a través da mansaxería 
Abalar.
 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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