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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 
Recoñecer os compostos orgánicos segundo a 
función que os caracteriza 

Relaciona a forma de hibridación do átomo de carbono co 
tipo de enlace en diferentes compostos representando 
graficamente moléculas orgánicas sinxelas. 

Formular compostos orgánicos sinxelos con varias 
funcións 

Diferenza, nomea e formula hidrocarburos e compostos 
orgánicos que posúen varios grupos funcionais. 

Representar isómeros a partir dunha fórmula 
molecular dada. 

Distingue os tipos de isomería representando, formulando e 
nomeando os posibles isómeros, dada unha fórmula 
molecular. 

Identificar os principais tipos de reaccións orgánicas: 
substitución, adición, eliminación, condensación e 
redox 

Identifica e explica os principais tipos de reaccións orgánicas 
(substitución, adición, eliminación, condensación e redox), 
predicindo os produtos, se é necesario. 

 

 Nota: Hai estándares de aprendizaxes imprescindibles pertencentes á 3ª avaliación que non aparecen 
reflectidos nesta táboa xa que foron impartidos na clase antes do día 13 de marzo. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
O alumnado ten, con anterioridade ás clases da aplicación Zoom, os contidos da materia, 
xunto ás correspondentes cuestións e problemas, que levan o seu resultado. 

Instrumentos: 
Exame no mes de xuño, en data por eles fixada. 

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. Esta nota pode ser mellorada co exame da materia da terceira 

avaliación que se tiña impartido ata o día que se pararon as clases e con outro exame que 

incluirá os contidos que se están impartindo coa aplicación “Zoom” (*). 

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

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

(*) A segunda avaliación celebrouse con normalidade no mes de febreiro e, en parte deste 

mes e no de marzo, tense dado materia (estrutura atómica e propiedades periódicas dos 

elementos e enlace químico e propiedades das substancias) e prácticas de laboratorio, que 

será sobre o que versará un dos exames de mellora de nota. A parte de materia que se está a 

impartir coa aplicación “Zoom” (nomenclatura, formulación e isomería de compostos 

orgánicos e reaccións orgánicas) será sobre o que versará o segundo exame de mellora de 

nota. Ambas probas celebraranse o mesmo día e seguirase o criterio de que se a nota do 

exame é de sete (ou máis) puntos (sobre dez) sumarase á cualificación final un punto por 

exame (podendo acumular ata dous puntos). 

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 
Clases online coa aplicación zoom. 

Resolución de dúbidas na aula virtual. 

Materiais e recursos 

Clases virtuais mediante a aplicación zoom. 

Libro de texto. 

Resolución dos problemas e cuestións que previamente fixo o alumnado. 

Corrección dos exercicios e mapas conceptuais. 

 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado  

Correo electrónico e videoclases. 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 


