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a) Introducción e contextualización

          

A Educación Secundaria Obrigatoria ten por finalidade lograr que os alumnos

e as alumnas adquiran os elementos básicos da cultura, nomeadamente nos

seus aspectos  humanístico,  artístico,  científico  e  tecnolóxico;  desenvolver  e

consolidar neles/as hábitos de estudo e de traballo; preparalos/as para a súa

incorporación  a  estudos  posteriores  e  para  a  súa  inserción  laboral,  e

formalos/as para o exercicio  dos seus dereitos e das súas obrigas na vida

como cidadáns e cidadás.          

Tendo en conta esta finalidade de etapa, a xustificación da inclusión da materia

de física e química no currículo da ESO, resulta imprescindible,  xunto coas

demais ciencias experimentais e a tecnoloxía, para permitir aos alumnos e ás

alumnas analizar con coñecemento de causa os problemas de orixe científica e

tecnolóxica que se formulan na nosa sociedade, así como participar no debate

que suscitan e dar a resposta que corresponda como cidadanía responsable.

Ademais, compártese co resto das disciplinas a responsabilidade de promover

no  alumnado  a  adquisición  das  competencias  necesarias  para  que  poida

integrarse na sociedade de xeito activo. 

CENTRO

O I.E.S. de Vilalonga está emprazado nunha zona rural, no lugar da Salgueira, 

parroquia de Vilalonga, concello de Sanxenxo (Pontevedra), e comezou a súa 

actividade en novembro de 1980 como instituto de Formación Profesional. En 

1989 fundiuse baixo a denominación actual co Instituto de Bacharelato que se 

creara ao seu carón.
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A oferta educativa do Centro abarca desde a ESO e o Bacharelato (Científico-

Tecnolóxico e de Humanidades e Ciencias  Sociais), os Ciclos Formativos de

Grao  Medio  (Xestión  Administrativa  e  Electromecánica  de  Vehículos)  e

Superior  (Administración  e  Finanzas),  a  Formación  Profesional  Básica

(Mantemento  de  Vehículos  e  servizos  Administrativos)  até  a  ensinanza  de

adultos (Nivel II de Educación Secundaria de Adultos e a Oferta Modular do

Ciclo Medio de Xestión Administrativa).

As instalación do centro cumple o Real Decreto 1537/2003 do 5/12, que

regula  os  requisitos  mínimos  dos centros que  imparten  ensinanzas  de

réxime xeral, e conta con bos recursos materiais e espaciais, necesarios para a

consecución dos obxectivos previstos.

DEPARTAMENTO

O profesorado que integra o departamento no presente curso é:

✔ Aller Camiña Gerardo.

✔ Vidal Cacabelos, María Elisa

✔ López Rodríguez, Juan Carlos

O reparto dos cursos e materias quedou do seguinte xeito:

PROFESORADO CURSOS MATERIA /nº HORAS

Aller Camiña Gerardo 3º ESO A,B,C Física e química / 6

1º BAC A,B,C Física e química / 12

Vidal Cacabelos, María 

Elisa

2º ESO A,B Física e química / 6

4º ESO A,B Física e química / 6 

2º BAC A,B Física / 8

López Rodríguez, Juan 

Carlos

2º ESO C Física e química / 3

4º ESO C Física e química / 3
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2º BAC A,B Química / 8

Fpbásica 1 Automoción Ámbito científico / 6

ALUMNADO

Respecto do alumnado, debemos distinguir  dous grupos: o que chega para

cursar o 1° curso nos distintos niveis e os que xa son alumnos do Centro nos

demáis cursos. No primeiro grupo atópase o alumnado de 1° de ESO, que

provén  maioritariamente  dos  tres  centros  adscritos  de  Primaria,  (Vilalonga,

Nantes e Noalla), mentres que en 1° de Bacharelato a procedencia é do noso

Centro  (4°  de  ESO),  do  IES de  Sanxenxo,  do  IES de  Meaño  e  do  centro

concertado Abrente. No que respecta aos Ciclos Formativos, unha parte do

alumnado tamén é do propio Centro e o resto ten distinta orixe: Sanxenxo,

Meaño,  O  Grove  e  mesmo  Pontevedra.  Nos  restantes  cursos  de  ESO,

Bacharelato e Ciclos o alumnado é o que prosegue os seus estudos, ao que

ocasionalmente  se  suma  algún  outro  que  cambia  de  centro  por  diversos

motivos.

O perfil do alumnado na zona de influencia do centro ten un trazo destacado na

falta de esforzo e de valoración do estudo favorecidas polas dúas actividades

económicas máis influentes nos concellos de orixe, que son a vitivinícola e a de

servizos no turismo. Deste xeito, a ligazón do alumnado a estas actividades

reduce,  ao  longo  do  curso  e  sobre  todo  na  convocatoria  extraordinaria  de

setembro, o seu rendemento académico como resultado da importancia que no

ámbito familiar se lle concede ao diñeiro como meta social.  Esta dificultade

faise  máis  patente  na secundaria  obrigatoria  e  no  1°  curso  de Bacharelato
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porque  este  alumnado  amosa  problemas  de  aprendizaxe  por  non  ter

desenvolvidas as habilidades necesarias para o estudo dado que lles custa

traballo aprender e non están afeitos a esforzarse. Por outra parte, os casos de

indisciplina  tenden  a  reducirse  nos  últimos  anos  e  están  localizados  case

exclusivamente nos primeiros cursos do ensino obrigatorio (1° e 2° de ESO e

FPB).

ALUMNADO CON NEAE, NEE

Nun informe  referido  polo  departamento  de  orientación,  faise

referencia ao alumnado con nesesidades educativas nos grupos  da ESO: 

ALUMNADO CON NEAE (ACNEAE)

• Alumnado novo no centro, con competencias clave baixas, así como

unha baixa autoestima. 

• Alumnado que repetidor, moi desmotivado de cara ao estudo, con falta

de hábitos adecuados, actitude pasiva e con falta de iniciativa persoal.

Precisa reforzo en materias clave.

ACTUACIÓNS PREVISTAS

1. Planificación de actuacións asesoradas polo  dpto de Orientación,

que  posibiliten  unha  adecuada  resposta  a  nivel  escolar,  persoal  e

social. 

2. Inclusión en grupos de reforzo nas áreas de carácter instrumental.

3.  ACIs  non  significativas,  con  modificacións  en  actividades,

metodoloxía e técnicas e instrumentos de avaliación.

4. Avaliación inicial, para detectar desfases  no nivel curricular.
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b) Concreción dos contidos básicos.

Caso de ensino presencial.

BC1. Resolución de problemas mediante operacións básicas.

• Recoñecemento e diferenciación dos tipos de números. Representación na 

recta real. 

• Utilización da xerarquía das operacións. 

• Interpretación e utilización dos números reais e das operacións en diferentes 

contextos. 

• Notación científica. Representación e operacións de suma, resta, 

multiplicación e di- visión. 

• Proporcionalidade directa e inversa. Regra de tres. Comparación de 

magnitudes. 

• As porcentaxes na economía. 

• Técnicas de procura de información coas tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

BC2. Recoñecemento de materiais e instalacións de laboratorio. • Normas 

xerais de traballo no laboratorio.

• Normas de seguridade e hixiene no laboratorio.

• Materiais de laboratorio: tipos e utilidade. 

• Técnicas experimentais. Manexo da instrumentación do laboratorio na 

realización de actividades prácticas. 
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BC3. Identificación das formas da materia. 

• Unidades de lonxitude, capacidade e masa no sistema métrico decimal: 

cálculos, equi- valencias e medidas. Uso da notación científica. 

• Materia: propiedades.

• Clasificación da materia segundo o seu estado de agregación e composición.

• Estados de agregación: sólido, líquido e gasoso. Temperatura de fusión e de 

ebulición. 

• Sistemas materiais homoxéneos e heteroxéneos. Estados de agregación dos 

mate- riais na natureza. 

• Natureza corpuscular da materia. Cambios de estado e modelos cinéticos. 

BC4. Separación de mesturas e substancias.

• Substancias puras e mesturas: identificación, descrición e diferenciación. • 

Substancias puras: elementos e compostos. Táboa periódica. 

• Técnicas básicas de separación de mesturas no laboratorio. Procesos físicos 

e quími- cos que interveñen. 

• Características básicas dos materiais relacionados co perfil profesional. 

• Traballo en equipo: repartición de tarefas, normas, orde e elaboración de 

informes. 

BC4. Separación de mesturas e substancias.

• Substancias puras e mesturas: identificación, descrición e diferenciación. • 

Substancias puras: elementos e compostos. Táboa periódica. 
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• Técnicas básicas de separación de mesturas no laboratorio. Procesos físicos 

e quími- cos que interveñen. 

• Características básicas dos materiais relacionados co perfil profesional. 

• Traballo en equipo: repartición de tarefas, normas, orde e elaboración de 

informes. 

BC5. Recoñecemento da enerxía nos procesos naturais. 

• Manifestacións da enerxía na natureza: fontes de enerxía e procesos en que 

esta in- tervén. 

• Fontes de enerxía renovable e non renovable: identificación. Vantaxes e 

inconvenien- tes de cada unha. 

• A enerxía na vida cotiá: identificación de situacións próximas. 

• Formas de enerxía e a súa transformación. Lei de conservación da enerxía. 

• Enerxía, calor e temperatura. Unidades máis habituais do Sistema 

internacional. 

BC6. Localización de estruturas anatómicas básicas. 

• Niveis de organización da materia viva. Órganos, aparellos e sistemas. 

Relacións entre eles e as súas funcións. 

• Fisioloxía do proceso de nutrición: aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio

e ex- cretor. 

• Fisioloxía do proceso de relación: sistemas nervioso e endócrino. 
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• Fisioloxía do proceso de reprodución: aparello reprodutor e desenvolvemento 

embrio- nario. 

BC7. Diferenciación entre saúde e enfermidade. 

• Saúde e enfermidade: concepto e diferenciación. 

• Tipos de enfermidades: infecciosas e non infecciosas; enfermidades de 

transmisión sexual. Causas, prevención e tratamentos. 

• Mecanismos encargados da defensa do organismo. Sistema inmunitario. 

• Hixiene e prevención de enfermidades. Tratamento fronte ás enfermidades 

infeccio- sas. Vacinas. 

• Transplantes e doazóns. 

• Saúde mental: prevención de drogodependencias e de trastornos 

alimentarios. 

• Hábitos de vida saudables relacionados coas enfermidades máis frecuentes e

con situacións cotiás. 

BC8. Elaboración de menús e de dietas. 

• Alimentos e nutrientes: diferenciación. Recoñecemento de nutrientes 

presentes nos alimentos. 

• Alimentación e saúde. Hábitos saudables relacionados coa alimentación. 

• Concepto e elaboración de dietas. Tipos de dietas. Elaboración de menús. 
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• Hábitos saudables relacionados coa alimentación. Importancia dunha boa 

alimenta- ción e do exercicio físico. 

BC9. Resolución de ecuacións sinxelas. 

• Progresións aritméticas e xeométricas. 

• Tradución de situacións da linguaxe verbal á alxébrica. 

• Transformación de expresións alxébricas. Operacións alxébricas de suma, 

diferenza, multiplicación e factor común. 

• Desenvolvemento e factorización de expresións alxébricas. Identidades 

notables. • Resolución de ecuacións de primeiro grao cunha incógnita.

• Aplicación de métodos gráficos de resolución de problemas.

Temporalización

1ª Avaliación BC1, BC5

2ª Avaliación BC1, BC2, BC3. BC4

3ª Avaliación BC1, BC6, BC7, BC8, BC9

b) Concreción dos contidos básicos. 

Caso de ensino non presencial.

Ao abeiro do establecido no Protocolo de Adaptación ao Contexto da

COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o

curso  2020/2021,  o  departamento  de  física  e  química elaborou a

adaptación necesaria  da  programación que  unha  docencia  non

presencial poidese requerir: 
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• Revisión  dos  obxectivos,  competencias  clave,  e  grao  mínimo

esixible dos estándares de aprendizaxe.

• Revisión dos procedementos e instrumentos de avaliación.

• O profesorado  do departamento,  preferentemente a través da

aula  virtual  do  centro,  determinará as  tarefas  a  realizar  polo

alumnado  garantindo  a  adquisición  do  grao  mínimo  antes

referido.

• O profesorado do departamento contará co apoio do centro, que

garantirá unha axeitada atención ao alumnado con necesidades

específicas de apoio educativo,  favorecendo o seu acceso ao

currículo  poñendo especial  cuidado na atención do alumnado

con necesidades educativas especiais.

Establecerase un procedemento de comunicación entre o alumnado,

as  familias  e  o  equipo  docente  do  departamento, utilizando,

preferentemente,  as  plataformas e  medios telemáticos corporativos.

Este  procedemento  determinará e  concretará os  obxectivos  ou

finalidades da comunicación, as persoas responsables así como a súa

temporalización.

Os  contidos  básicos para  superar  a  materia  nun  caso  de  ensino  non

presencial serán aqueles que non involucran traballo en equipo, realización e

planificación de experiencias,...A continuación establécese unha guía a ter en

conta para a elección dos contidos que non involucren:
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• a identificación do material e instrumentos básicos de laboratorio e a súa

forma de utilización para a realización de experiencias, 

• a formulación, de forma guiada, de hipóteses para explicar fenómenos

cotiáns,

• o rexistro de observacións e datos de maneira organizada, 

• a realización de medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá

empregando o material e os instrumentos apropiados,

• a selección e comprensión de forma guiada  da  información relevante

nun texto de divulgación científica,

• a participación, valoración,  xestión e o respecto ao traballo en equipo,

• o deseño e a realización de ensaios de laboratorio,...

entre outros. 

Sí, chegado o caso de que o ensino tívese varias etapas semipresenciais, os

criterios de ensino empregados serán unha mestura dos modelos presencial e

non presencial, cunha temporalización consistente coas etapas presenciais e

non presenciais. 

b) Concreción dos contidos básicos:

Incorporación das aprendizaxes non adquiridas no curso

2019/2020.

O  currículo  da  física  e  química  na  ESO,  ven  desenvolvido  en  bloques  de

contidos,  deste  xeito  as  aprendizaxes  non  adquiridas (VER

PROGRAMACIÓNS  ADAPTADAS  AO  CONTEXTO  COVID,  CURSO
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2019/2020) no curso pasado serán incorporadas ao mesmo bloque de contidos

do  curso  seguinte,  cunha  previa  avaliación  inicial, según  corresponda  na

temporalización xa establecida na programación. Así pois, en resumo:

• As aprendizaxes non adquiridas en 2º ESO, Bloque 4: O movemento e

as forzas e Bloque 5: A enerxía, serán incorporadas en aquel alumnado de 2º

ESO,  que  se  incorpora  aos  estudios  de  FP  básica  serán  incorporadas  no

Ámbito científico-técnico.

c) Concrecións metodolóxicas.

Este  módulo  contribúe  a  alcanzar  as  competencias  para  a  aprendizaxe

permanente e contén a formación para que o alumnado sexa consciente tanto

da súa propia persoa como do medio que o rodea. 

Os contidos deste módulo contribúen a afianzar e aplicar hábitos saudables en

todos os aspectos da vida cotiá. 

Así mesmo, utilizan a linguaxe operacional das matemáticas na resolución de

problemas de índole diversa, aplicados a calquera situación, tanto na vida cotiá

como na vida laboral. 

A estratexia de aprendizaxe para o ensino deste módulo, que integra ciencias

como  as  matemáticas,  a  química,  a  bioloxía  e  a  xeoloxía,  enfócase  aos

conceptos principais e aos principios das ciencias, involucrando o alumnado na

resolución de problemas sinxelos e na realización doutras tarefas significativas,

e  permítelle  traballar  de  forma  autónoma  para  construír  a  súa  propia

aprendizaxe e culminar en resultados reais xerados por el mesmo. 

- 14 -



A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais l), m), n), ñ),

o),  t),  u),  v),  w),  x),  y),  z),  aa)  e  bb)  do ciclo  formativo e as competencias

profesionais, persoais e sociais k), l), m), n), r), s), t), u), v), w) e x). 

As  liñas  de  actuación  no  proceso  de  ensino  e  aprendizaxe  que  permiten

alcanzar as competencias do módulo versarán sobre: 

– Utilización dos números e das súas operacións para resolver problemas.

–Recoñecemento  das  formas  da  materia.

–Recoñecemento  e  uso  de  material  de  laboratorio  básico.

– Identificación e localización das estruturas anatómicas. 

– Realización de exercicios de expresión oral, aplicando as normas básicas de

atención ao público. 

–Importancia  da  alimentación  para  unha  vida  saudable.

– Resolución de problemas, tanto no ámbito científico como no cotián. 

e) Materiais e recursos didácticos.

      

 Biblioteca de Recursos.

 Cadernos de fichas.

 Materiais  en  soporte  informático  (páxinas  web,  blogs,  etc)  que  se

propoñerán para a realización de actividades do alumnado na aula e na

casa.

 Vídeos  e  simulacións  dixitais  que  permitirán  a  adquisición  de  certas

aprendizaxes.
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 Aula  de  informática  (descartado  para  este  curso  polo  contexto  do

COVID19)

 Calculadora.

 Encerado dixital (só usado polo profesorado debido a situación actual)

 Material manipulable e experimental propio da materia (só usado polo

profesorado debido a situación actual).

 Laboratorio e taller de tecnoloxía para a realización das prácticas que se

poidan levar a cabo co equipamento dispoñible. (debido ao contexto COVID

queda descartado o  uso do  laboratorio  na  etapa  da  ESO,  para  este  curso

2020/2021.)

f) Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do

alumnado.

Resultados de aprendizaxe e 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 ade-

cuadamente a información cuantitativa.

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

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

grandesou moi pequenos e operar con eles.

–CA1.6. Representáronse os números reais sobre a recta numérica.

–CA1.7. Caracterizouse a proporción como expresión matemática.

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

proporcionalidade.

–CA1.9. Utilizouse a regra de tres para resolver problemas nos 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 actividadesprácticas.

–CA2.1. Identificáronse as técnicas experimentais que se vaian realizar.

–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 vaian 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 de sistema métrico decimal.

–CA3.1. Describíronse as propiedades da materia.

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

capacidade.

–CA3.3. Identificouse a equivalencia entre unidades de volume e capacidade.
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–CA3.4. Efectuáronse medidas en situacións reais utilizando as unidades do 

sistema métrico decimal e utilizando a notación científica.

–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 nos 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.

–CA4.3. Discrimináronse os procesos físicos e químicos.

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

compostos e os elementos químicos.

–CA4.5. Aplicáronse de xeito práctico diferentes separacións de mesturas por 

métodos sinxelos.
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–CA4.6. Describíronse as características xerais básicas de materiais en 

relación coas profesións, utilizando as TIC.

–CA4.7. Traballouse en equipo na realización de tarefas.

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

describindo fenómenos simples da vida real.

–CA5.1. Identificáronse situacións da vida cotiá nas que se pon de manifesto a 

intervención da enerxía.

–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.

–CA5.5. Aplicáronse cambios de unidades de enerxía.

–CA5.6. Amosouse, en diferentes sistemas, a conservación da enerxía.

–CA5.7. Describíronse procesos relacionados co mantemento do organismo e 

da vida nos que se aprecia claramente o papel da enerxía.

RA6. Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os sistemas ou 

os aparellos aos 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.
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–CA6.2. Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á 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.

–CA6.4. Describiuse a fisioloxía do proceso de reprodución e identificouse a 

función das estruturas anatómicas do aparello reprodutor.

–CA6.5. Detallouse como funciona o proceso de relación e identificouse a 

función das estruturas anatómicas dos sistemas nervioso e endócrino.

–CA6.6. Utilizáronse ferramentas informáticas para describir adecuadamente 

aparellos e sistemas.

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

doenzas máis frecuentes e recoñecendo os principios básicos de defensa 

contra elas.

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

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

–CA7.3. Identificáronse e clasificáronse as doenzas infecciosas e non 

infecciosas máis comúns na poboación, e recoñecéronse as súas causas, a 

súa prevención e os seus tratamentos.

–CA7.4. Relacionáronse os axentes que causan as doenzas infecciosas 

habituais co contaxio producido.

–CA7.5. Describiuse a acción das vacinas, dos antibióticos e doutras 

achegasda ciencia médica para o tratamento e a prevención de doenzas 

infecciosas.
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–CA7.6. Recoñeceuse o papel das campañas de vacinación na prevención de 

doenzas infecciosas.

–CA7.7. Describiuse o tipo de doazóns e os problemas que se producen nos 

transplantes.

–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.

–CA8.2. Diferenciáronse os nutrientes necesarios para o mantemento da 

saúde.

–CA8.3. Recoñeceuse a importancia dunha boa alimentación e do exercicio 

físico no coidado do corpo humano.

–CA8.4. Relacionáronse as dietas coa saúde, diferenciando entre as 

necesarias para o mantemento da saúde e as que poden conducir a unha 

mingua desta.

–CA8.5. Realizouse o cálculo sobre balances calóricos en situacións habituais 

do contorno.

–CA8.6. Calculouse o metabolismo basal e os seus resultados, e 

representouse nun diagrama establecendo comparacións e conclusións.

–CA8.7. Elaboráronse menús para situacións concretas, investigando na rede 

as propiedades dos alimentos.
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RA9. Resolve situacións cotiás, utilizando expresións alxébricas sinxelas e 

aplicando os métodos de resolución máis axeitados.

–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.

Procedementos e métodos de avaliación

- Realización de exames escritos: R9

- Observación directa na aula: R6

- Realización de traballos: R3, R1

50%  Exames

           50%  Traballos, actividades e observación do traballo na aula.

g) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a

practica docente.

Para  obter parámetros  medibles e  establecer  conclusións sobre  a

efectividade do modelo de ensinanza proposto na programación, faremos un

estudio das porcentaxes de cada un dos tipos de actividades diseñadas para
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os contidos básicos, para comparalas coa % aprobados por unidade didáctica,

por avaliación e durante o total do curso escolar:

UD ALUMNADO APROBADOS SUSPENSOS % APROB.

1

2

...

O finalizar cada trimestre, nunha reunión do departamento, analizaremos

o  desenvolvemento  do  proceso  de  ensino  e  aprendizaxe  avaliando  a  nosa

actuación  docente  así  como  os  resultados  da  avaliación  e  discutiremos  os

posibles  cambios  ou  melloras  na  programación  tanto  de  cara  ó  seguinte

trimestre como de cara ó curso seguinte. 

Ó remate do curso faremos unha análise máis profunda coa mesma fin. Para

isto empregaremos diferentes instrumentos de avaliación: Indicadores de logro,

resultados da avaliación, e enquisas ó alumnado. 

h) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou

colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus

resultados.

 

Ao inicio de curso, farase unha proba de coñecementos previos a todo o

alumnado,  proba  que  marque  certas  pautas  para  a  elaboración  da
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programación.  Tomarase  como  punto  de  partida  do  proceso  ensino-

aprendizaxe o nivel de coñecementos iniciais do alumnado.

Terase especial coidado en detectar a aqueles estudantes cuns coñecementos

iniciais moi baixos, aos cales podan necesitar certo reforzo temporal axeitado

para superar as posibles lagoas cognitivas iniciais.  Para un correcto inicio e

desenvolvemento  do  curso  2020/2021,  o  equipo  docente  do  departamento

elaborará plans de reforzo e recuperación coa finalidade de que o alumnado

recupere  as  aprendizaxes  imprescindibles  non  adquiridos no  curso

2019/2020.

A partir  dos  informes individualizados, elaborados a finalización  do curso

2019/2020  e  da  avaliación  inicial, reforzaranse  os  elementos  curriculares

esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior,

os cales seran previamente determinados polos membros do departamento, co

fin de garantir a continuidade do proceso de ensinanza-aprendizaxe.

No plan de reforzo estableceranse as medidas metodoloxicas e organizativas

que  favorezan  o  pleno  desenvolvemento  de  todo  o  alumnado.  Entre  estas

medidas estaran a propostade tarefas globalizadas que requiran da posta en

practica de todas as competencias do alumnado,a aprendizaxe cooperativa, o

uso  das  TIC  como  recurso  didactico,  actividades  que  favorezan  aauto-

aprendizaxe,  o  pensamento  crítico  e  creativo,  a  investigacion  mediante

proxectos de traballo,entre outras.

i) Medidas de atención a diversidade. 

- 24 -



Para  poder  atender  axeitadamente  a  diversidade  da  aula,  prepararanse

materiais  de  traballo  que  podan  adecuar  aos  ritmos  de  aprendizaxe  do

alumnado,  é  dicir,  materiais  que  sirvan  para  ampliar  os  coñecementos

adquiridos do alumnado máis avantaxados e materias máis sinxelos que sirvan

para  reforzar  os  contidos  mínimos  para  o  alumnado  con  máis  dificultades.

Ademais, propoñeranse actividades variadas que permitan atender os múltiples

intereses,  capacidades  e  motivacións  do  alumnado.  Por  último,  ofrecerase

atención individualizada ao alumnado para resolver dúbidas en horario lectivo

fora das sesións ordinarias.

Nos  casos  de  alumnos  con  algunha  necesidade  específica  de  apoio

educativo,  aplicaranse  as  medidas  de  resposta  educativa  establecidas  pola

Consellería de Educación. Concretamente:

NEAE Resposta educativa

TDAH: -Terase en conta o establecido no punto 8.1. Anexo 1 apartado 8.1.2 de Prevención e 

intervención dentro da aula do “Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e na 

adolescencia nos ámbitos educativo e sanitario” 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/13546 -Orientacións da Asociación: 

http://www.acnhsantiago.org/

-Agrupamentos flexibles, desdobres, apoios e reforzos educativos, axenda escolar e 

nalgúns casos PMAR.

a)Desfase curricular

por proceder do 

estranxeiro:

-Agrupamentos flexibles en 1° e 2° nas materias de linguas, matemáticas e inglés. -

Exención de 2° idioma en 1° e 2° de ESO -PMAR en 2 °e 3°

-Apoios dentro/fóra da aula co PT -Apoios fóra da aula profesor/a

-RE na aula co propio profesor/a. Adaptacións curriculares, se procede.

b)Desfase curricular

por outros motivos:

-Grupos de adaptación da competencia curricular -Plan individualizado de seguimento 

de pendentes. -Plan de acollida do IES -PROA
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Problemas de 

comunicación 

(alumnado 

estranxeiro):

http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/141/145/146

-Apoios fóra e dentro da aula co PT e/ou co profesor/a de aula

-Grupos de adquisición de linguas e de adaptación da competencia curricular.

Alumnado con 

problemas de lecto -

escritura:

http://www.edu.xunta.aal/portal/diversidadeorientacion/141/145/409 -“Orientacións e 

respostas educativas: Alumnado con trastornos da aprendizaxe”: 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/3656 -Orientacións daAsociación: 

http://www.agadix.es/

-Traballar na medida do posible: Exactitude lectora e ortografía básica. Velocidade 

lectora. Segmentación. Comprensión lectora e composición escrita, ...

-Exención do segundo Idioma

-Agrupamentos en linguas

-Apoio RE do PT e/ou profesor/a da aula

T. Asperger: -“Orientacións e respostas educativas: Alumnado con trastornos xeneralizados do 

desenvolvemento”http://www.edu.xunta.es/portal/node/3655

-“Trastornos xeneralizados do desenvolvemento”

http://www.edu.xunta.es/portal/node/3703

-Orientacións de ASPERGA: http://www.asperga.org/

Altas

Capacidades:

-“Alumnado con altas capacidades intelectuais” 

http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/141/145/144 -“Sobredotación 

intelectual” http://www.edu.xunta.es/portal/node/3700 -“Orientacións e respostas 

educativas: Alumnado con sobredotación intelectual” 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/3630

Retraso Mental 

Leve:

-“Orientacións e respostas educativas: Alumnado con discapacidade intelectual” 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/3644

Alumnado etnia 

xitana

-Programas e plans:

http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/141/412

-Convenio de colaboración entre o IES do Milladoiro e o Secretariado Xitano

(Programa Promociona)

https://www.gitanos.org/galicia/santiago de compostela/ http://www.edu.xunta.gal/portal/
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Outros protocolos da Consellería de Educación:

- Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-

2020.

- Protocolo de identidade de xénero.

- Protocolo de Protección de datos.

- Protocolo para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia.

- Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e na adolescencia nos 

ámbitos educativo e sanitario.

- Protocolo de Atención educativa domiciliaria. / Protocolo de Urxencias 
Sanitarias.

j) Concreción dos elementos transversais que se traballarán.

CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA.

A mellora da convivencia no ámbito escolar do centro debe ser tarefa na que

estean implicados todos os sectores da comunidade educativa e tamen debe

ser  o  eixo  sobre  o  que dar  resposta  a  complexidade que supón o  traballo

docente  directo  co  alumnado  que  no  sempre  ten  adquirido  hábitos  de

convivencia,  de  respecto  mutuo  e  de  participación  responsable  na  vida  do

centro.

Nos centros educativos debe existir  un ambiente de traballo positivo que

favoreza  a  transmisión  de  coñecementos  e  de  valores.  En  determinadas

circunstancias  prodúcense  condutas  que  son  contrarias  as  normas  de

convivencia que dificulta a labor educativa.

No  desenvolvemento  de  todas  as  sesións  terase  moi  presente  o

cumprimento das Normas de Convivencia do centro  sempre co obxectivo
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de  crear  na  aula  unha  convivencia  baseada  no  respecto,  no  diálogo  e  na

colaboración. Concretamente, para contribuír a mellorar a convivencia na aula

esta programación contempla as seguintes medidas:

Será primordial o coidado do material colectivo e individual, a asistencia e a

puntualidade e o respecto polos demais e polo entorno.

• Estableceranse normas seguridade para traballar no laboratorio que son

necesarias para o bo funcionamento das prácticas. Aproveitaranse todas as

actividades  relacionadas  coa  toma  de  decisións  sobre  a  organización  da

materia,  como son a creación dos grupos de laboratorio  ou a elección das

datas  dos  exames  para  transmitir  actitudes  e  valores  que  favorezan  a

tolerancia e o respecto e que contribúan a crear un bo ambiente de traballo.

• Será importante o papel mediador do docente na resolución de conflitos

que poda xurdir aproveitando estas situacións para exercer a labor educativa.

• Non  se  permitirá  utilizar  vocabulario  non  apropiado  ou  posturas  ou

xestos incorrectos.

Aproveitaranse  as  prácticas  de  laboratorio  para  fomentar  hábitos  de

cooperación e traballo en equipo, rexeitando prexuízos de calquera tipo

ou comportamentos sexistas que supoñan discriminación entre homes e

mulleres.

k) Actividades complementarias e extraescolares programadas

polo departamento didáctico.

Só actividades propostas polo  centro. Dado o contexto  especial  COVID do

presente  curso,  dende  o  dpto  non  se  formulou  ningunha  proposta  a  este

respeto.                                              
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m) Mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación

das programacións didacticas en relación cos resultados

académicos e procesos de mellora.

Pero o proceso avaliativo non quedaría completo se non se inclue a avaliación

do  noso  traballo  e  a  avaliación  das  unidades  didácticas,  fixándonos  nos

seguintes criterios:

 Adecuación dos contidos.

 Distribución e progresión dos contidos.

 Actividades ben temporalizadas e motivantes.

 Metodoloxía adecuada o tipo e grao de aprendizaxe.

 Si supemos crear un clima idóneo para a aprendizaxe e a

cooperación entre os alumnos/as.

 Si reaxustamos ou modificamos as sesións cando a marcha

das mesmas así o requerían.

 Si coordinamos o noso traballo con outros departamentos.

Para  obter parámetros  medibles e  establecer  conclusións sobre  a

efectividade  do  modelo  de  ensinanza  proposto  na  programación,  fíxose  un

estudio das porcentaxes de cada un dos tipos de actividades diseñadas para

as  unidades  didácticas,  para  comparalas  coa  %  aprobados  por  unidade

didáctica, por avaliación e durante o total do curso escolar:

UD ALUMNADO APROBADOS SUSPENSOS % APROB.

1
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2

...

AVALIACIÓN ALUMNADO APROBADOS SUSPENSOS % APROB.

1

2

3

Con estes parámetros pódese estudiar a  vinculación  da % aprobados co

tipo de actividades en cada unidade didáctica e na totalidade do curso. Con

estes datos preténdese avaliar o proceso de ensinanza-aprendizaxe durante

o transcurso do propio ano académico, podendo tomar medidas antes de re-

matar o mesmo. Obviamente se poden establecer conclusións, actuacións e

propostas de mellora de cara ao vindeiro ano académico.
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