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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Coñecer os tipos de cargas eléctricas, o seu papel na 
constitución da materia e as características das forzas 
que se manifestan entre elas. 

Explica a relación entre as cargas eléctricas e a constitución 
da materia, e asocia a carga eléctrica dos corpos cun exceso 
ou defecto de electróns. 

Interpretar fenómenos eléctricos mediante o modelo 
de carga eléctrica e valorar a importancia da 
electricidade na vida cotiá. 

Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se poñan 
de manifesto fenómenos relacionados coa electricidade 
estática. 

Xustificar cualitativamente fenómenos magnéticos e 
valorar a contribución do magnetismo no 
desenvolvemento tecnolóxico. 

Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán 
como fonte natural do magnetismo, e describe a súa acción 
sobre distintos tipos de substancias magnéticas. 

Identificar e comparar as fontes de enerxía 
empregadas na vida diaria nun contexto global que 
implique aspectos económicos e ambientais. 

Analiza o predominio das fontes de enerxía convencionais 
frontes ás alternativas, e argumenta os motivos polos que 
estas últimas aínda non están suficientemente explotadas. 

Explicar o fenómeno físico da corrente eléctrica e 
interpretar o significado das magnitudes de 
intensidade de corrente, diferenza de potencial e 
resistencia, así como as relacións entre elas. 

Explica a corrente eléctrica como cargas en movemento a 
través dun condutor. 
Comprende o significado das magnitudes eléctricas de 
intensidade de corrente, diferenza de potencial e 
resistencia, e relaciónaas entre si empregando a lei de Ohm. 

Comprobar os efectos da electricidade e as relacións 
entre as magnitudes eléctricas mediante o deseño e 
a construción de circuítos eléctricos e electrónicos 
sinxelos, no laboratorio ou mediante aplicacións 
virtuais interactivas 

Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular unha 
das magnitudes involucradas a partir das outras dúas, e 
expresa o resultado en unidades do Sistema Internacional. 

Valorar a importancia dos circuítos eléctricos e 
electrónicos nas instalacións eléctricas e 
instrumentos de uso cotián, describir a súa función 
básica e identificar os seus compoñentes. 

Comprende o significado dos símbolos e das abreviaturas 
que aparecen nas etiquetas de dispositivos eléctricos. 
Identifica e representa os compoñentes máis habituais nun 
circuíto eléctrico (condutores, xeradores, receptores e 
elementos de control) e describe a súa correspondente 
función. 

Describir a forma en que se xera a electricidade nos 
distintos tipos de centrais eléctricas, así como o seu 
transporte aos lugares de consumo. 

Describe o proceso polo que distintas fontes de enerxía se 
transforman en enerxía eléctrica nas centrais eléctricas, así 
como os métodos de transporte e almacenaxe desta. 

 

  

 
 



 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Todos os contidos avaliables foron visto na aula e polo tanto, dispoñen do material que se 
lles foi dando ao longo do curso. Todo ese material é sobre o que versan os traballo, 
exercicios e exame cos que os alumnos serán avaliados.  
Os contidos da segunda avaliación que non puideron ser avaliados de forma presencial, serán 
avaliados de xeito telemático (con exames na aula virtual) ao longo do terceiro trimestre.  

Instrumentos: 
Entregas de traballos e exercicios 
Exame on-line a través da aula virtual 

Cualificación final 
de xuño 

Obterase da seguinte maneira: 

Aqueles alumnos que teñen a primeira e a segunda avaliación aprobadas terán aprobada a 

materia. A nota da avaliación ordinaria de xuño obterase coa media aritmética das notas 

destas dúas avaliacións.  

Todo o traballo levado a cabo ao longo do terceiro trimestre, de xeito virtual, servirá para 

mellorar, de selo caso, a nota do alumnado. 

Aquel alumnado que aínda non teña recuperado a primeira e/ou a segunda avaliación fará 

o/os correspondente/s exame/s no mes de xuño en data que se fixará.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

O alumno que non supere a materia en xuño ten a posibilidade da proba extraordinaria de 
setembro. Esta proba incluirá preguntas sobre os contidos da primeira e segunda avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 

Actividades 
Resolución de cuestións e problemas. 

Presentación dos mapas conceptuais correspondentes á materia. 

Metodoloxía 
Seguimento do alumnado a través da aula virtual con entregas de traballo e 
exame ON-LINE a través da aula virtual 

Resolución de dúbidas na aula virtual e no correo electrónico. 

Materiais e recursos 

Relación de exercicios sobre os contidos impartidos na aula até o 13 de marzo 

Tras cada entrega de exercicios na data que se acorde, a través de correo 
electrónico, corrección individualizada a todos aqueles alumnos que fixeron a 
entrega, indicando os puntos nos que tiveron maior dificultade á hora de facer 
os problemas.  

Resolución da relación de exercicios na aula virtual, trala entrega dos mesmos. 

 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado  

Correo electrónico e aula virtual. 

 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 


