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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

  B1.1. Recoñecer e identificar as características do método científico.  
 B1.3. Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes. 
 B1.4. Recoñecer os materiais e os instrumentos básicos presentes no 

laboratorio de física e de química, e coñecer e respectar as normas de 
seguridade e de eliminación de residuos para a protección ambiental.  

 B1.5. Extraer de forma guiada a información sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que aparece en publicacións e medios de comunicación.  

  
 

 FQB1.1.2. Rexistra observacións e datos de maneira organizada e rigorosa, e 
comunícaos oralmente e por escrito utilizando esquemas, gráficos e táboas. 

 FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, 
preferentemente, o Sistema Internacional de Unidades para expresar os resultados.  

 FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando 
o material e os instrumentos apropiados, e expresa os resultados correctamente no 
Sistema Internacional de Unidades. 

 FQB1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa 
forma de utilización para a realización de experiencias, respectando as normas de 
seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación preventivas. 

 FQB1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada información relevante nun texto 
de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e 
escrita con propiedade. 

  

       B2.1. Recoñecer as propiedades xerais e as características específicas da 
materia, e relacionalas coa súa natureza e as súas aplicacións. 

 B2.2. Xustificar as propiedades dos estados de agregación da materia e os 
seus cambios de estado, a través do modelo cinético-molecular. 

 B2.3. Establecer as relacións entre as variables das que depende o estado dun 
gas a partir de representacións gráficas ou táboas de resultados obtidas en 
experiencias de laboratorio ou simulacións dixitais.  

 B2.4. Identificar sistemas materiais como substancias puras ou mesturas. 
       B2.5. Propor métodos de separación dos compoñentes dunha mestura. 

  
 FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do volume e da masa dun sólido, 

realiza as medidas correspondentes e calcula a súa densidade. 
 FQB2.2.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos estados de 

agregación dependendo das condicións de presión e temperatura en que se ache. 
 FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos. 
 FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á interpretación de 

fenómenos cotiáns. 
 FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha substancia os seus puntos 

de fusión e ebulición, e identifícaa utilizando as táboas de datos necesarias. 
 FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en situacións cotiás, en relación co 

modelo cinético-molecular. 
 FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e experiencias que relacionan a 

presión, o volume e a temperatura dun gas, utilizando o modelo cinético-molecular e 
as leis dos gases. 

 FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en substancias puras e 
mesturas, e especifica neste último caso se se trata de mesturas homoxéneas, 
heteroxéneas ou coloides. 

 FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de mesturas 
homoxéneas de especial interese. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 6 CENTRO:  
CURSO: 

MATERIA: 
 

 

 

 FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as propiedades 
características das substancias que as compoñen, describe o material de laboratorio adecuado  

B3.1. Distinguir entre cambios físicos e químicos  

B3.2. Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas substancias 
noutras.  

 

 FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá en función 
de que haxa ou non formación de novas substancias.  

  FQB3.2.1. Identifica os reactivos e os produtos de reaccións químicas sinxelas 
interpretando a representación esquemática dunha reacción química.  

 

B4.1. Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios no estado de 
movemento e das deformacións. 

              B4.2. Establecer a velocidade dun corpo como a relación entre o espazo 
percorrido e o tempo investido en percorrelo. 

B4.3. Diferenciar entre velocidade media e instantánea a partir de gráficas 
espazo/tempo e velocidade/tempo. 

 FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, identifica as forzas que interveñen e relaciónaas 
cos seus correspondentes efectos na deformación ou na alteración do estado de 
movemento dun corpo.  

 FQB4.1.2. Establece a relación entre o alongamento producido nun resorte e as forzas 
que produciron eses alongamentos, e describe o material para empregar e o 
procedemento para a súa comprobación experimental.  

 FQB4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu correspondente efecto na 
deformación ou na alteración do estado de movemento dun corpo. 

 FQB4.1.4. Describe a utilidade do dinamómetro para medir a forza elástica e rexistra 
os resultados en táboas e representacións gráficas, expresando o resultado 
experimental en unidades do Sistema Internacional. 

 FQB4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de aplicacións informáticas, a 
velocidade media dun corpo, interpretando o resultado.  

 FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns utilizando o concepto de 
velocidade media.  

 FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das representacións 
gráficas do espazo e da velocidade en función do tempo. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:   Para o seguimento e avaliación do alumno durante o  período 
de corentena: 

 Valoración da actitude positiva respecto da materia. 

 Valoración dos traballo e das tarefas de reforzo propostas para a súa 
realización. 

 Instrumentos:  

 Tarefas de diversa tipoloxía propostas na plataforma telemática 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Distinguiremos as distintas posibilidades coas que nos podemos atopar 
a) ALUMNADO COAS DUAS PRIMEIRAS AVALIACIÓNS APROBADAS: O alumno 

mantén a nota de cada avaliación á que se lle poderán engadir ata un 
máximo de dous puntos pola puntual e correcta presentación das tarefas de 
reforzo que se lle propoñan na terceira avaliación, e sempre partindo de que 
o alumno presenta, a lo menos, a metade das tarefas propostas. 
A cualificación final do curso será a que se obtén de realizar a media das 
cualificacións das dúas avaliacións.  

b) ALUMNADO CON UNHA OU AS DÚAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS: O alumno 
deberá obter un 3 ou máis en cada unha das avaliacións, para elo terá que 
entregar todas as tarefas que se lle propoñan nesta terceira avaliación e ter 
unha cualificación mínima  de 3 en cada unha delas. Unha vez obtida a 
cualificación de cada avaliación realizarase a media tendo que obter un 
resultado  mínimo de 5 para superar a materia. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Ao alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria realizaráselle 
unha proba extraordinaria na convocatoria de setembro na que terá que 
demostrar que ten adquiridos os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación 
acadando unha puntuación de 5 ou superior.  
Neste momento traballamos coa idea de que dita proba será de tipo presencial, 
de non ser así realizaríanse empregando ferramentas telemáticas. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Os tres alumnos coa materia Física e Química de 2º da ESO pendente cursan 
estudos de Física e Química de 3º da ESO. Como a materia de 3º ten uns 
contidos semellantes e ampliados valoraremos o traballo neste curso, así como 
os resultados das probas xa realizadas, como criterio de avaliación. 

Criterios de cualificación: 
ALUMNO COAS PROBAS XA REALIZADAS SUPERADAS: A cualificación será a 
media de ditas probas. 
ALUMNO COAS PROBAS XA REALIZADAS NON SUPERADAS:  O alumno deberá 
obter un 3 ou máis en cada unha das avaliacións, para elo terá que entregar 
todas as tarefas que se lle propoñan nesta terceira avaliación e ter unha 
cualificación mínima  de 3 en cada unha delas. Unha vez obtida a nota de cada 
avaliación realizarase a media tendo que obter un resultado  mínimo de 5 para 
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superar a materia. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Procedementos 

 Valoración da actitude positiva respecto da materia. 

 Valoración do traballo e das tarefas de reforzo propostas para a súa 
realización. 

Instrumentos: 

 Tarefas de diversa tipoloxía propostas na plataforma telemática 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  

 Actividades que reforzan os contidos xa traballados na aula nas dúas 
primeiras avaliacións. As actividades repasan e reforzan ditos contidos e 
serven para que o alumnado que non acadou a cualificación mínima nestas 
avaliacións poda recuperalas.  

 Visualización vídeos relacionados cos contidos. 
 Enlaces a aplicacións que axudan a entender ditos contidos 
 Fichas de traballo. Cuestionarios. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Cada semana se lle envía ao alumnado o material co que se vai traballar e se 
lles indican as tarefas a realizar, así como o prazo que teñen para entregar 
ditas tarefas. Neste momento todo o alumnado ten conectividade. 
Semanalmente infórmase á titora do alumnado que realiza as tarefas e do 
que non as fixo nin se comunicou co profesor. 

Materiais e recursos 

 Correo electrónico 
 Plataforma google classroom 
 Libro de texto 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Informarase ao alumnado polos mesmos medios polos que se comunica con 
el acotío. 

 Correo electrónico 
 Google classroom 

  Desde a titoría e desde o propio centro informarase ás familias 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.1. Recoñecer e identificar as características do método científico.  
 B1.3. Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes e 

expresar os resultados co erro correspondente. 
 

 
 FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, 

e comunícaos oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráficos, táboas e 
expresións matemáticas.  

 FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando 
preferentemente o Sistema Internacional de Unidades e a notación científica para 
expresar os resultados correctamente.  

 FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando 
o material e instrumentos apropiados, e expresa os resultados correctamente no 
Sistema Internacional de Unidades. 

   

 B2.1. Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos interpretativos 
de diferentes teorías e a necesidade da súa utilización para a interpretación e 
a comprensión da estrutura interna da materia. 

  B2.3. Interpretar a ordenación dos elementos na táboa periódica e recoñecer 
os máis relevantes a partir dos seus símbolos.  

 B2.4. Describir como se unen os átomos para formar estruturas máis 
complexas e explicar as propiedades das agrupacións resultantes. 

 B2.5. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos 
en substancias de uso frecuente e coñecido. 

 
 

 FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o número másico, 
utilizando o modelo planetario. 

 FQB2.1.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas e a súa 
localización no átomo. 

 FQB2.1.3. Relaciona a notación  co número atómico e o número másico, determinando 
o número de cada tipo de partículas subatómicas básicas. 

 FQB2.2.1. Explica en que consiste un isótopo  
 FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na táboa 

periódica. 
 FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases nobres 

coa súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións, tomando como 
referencia o gas nobre máis próximo. 

 FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo correspondente, 
utilizando a notación adecuada para a súa representación.  

 FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar moléculas 
interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e calcula as súas masas 
moleculares. 

 FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de uso 
frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, baseándose na súa fórmula 
química.  

  
3.1. Coñecer a diversidade da materia e a clasificación dos sistemas 
materiais de acordo cos seus constituíntes, tanto a nivel macroscópico como 

 3.1. 3.2. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotiá en substancias puras e 
mesturas, especificando neste último caso se se trata de mesturas homoxéneas, 
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miscroscópico. 

3.2. Diferenciar entre mesturas homoxéneas (disolucións) e 
heteroxéneas e identificar exemplos dun e outro tipo na contorna cotiá. 

3.3 Caracterizar unha disolución e os seus compoñentes (disolvente e 
soluto/s) e recoñecer a súa importancia e ampla presenza mediante 
exemplos da vida real. 

3.4. Coñecer o concepto de solubilidade e a súa dependencia da 
temperatura. 

3.5. Saber calcular a concentración dunha disolución como porcentaxe 
en masa, porcentaxe en volume e masa por unidade de volume a partir dos 
datos necesarios e como pode modificarse a concentración mediante un 
proceso de dilución. 

 

heteroxéneas ou coloides e diferenza entre elementos e compostos, no caso dunha 
sustancia pura, e entre compostos e mesturas, atendendo á composición fixa ou 
variable. 

3.3. Sabe que é unha disolución e clasifica as disolucións segundo os estados de agregación 
de soluto e disolvente recoñecendo exemplos de disolucións na contorna e identifica o 
disolvente e o soluto ao analizar a composición de mesturas homoxéneas de especial 
interese. 

3.4. Coñece e manexa os conceptos de solubilidade, de curvas de solubilidade e clasifica as 
disolucións segundo a cantidade de soluto. 

3.5. Calcula a concentración de disolucións a partir de datos de masa, volume de disolvente 
ou de disolución e interpreta os resultados. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:   Para o seguimento e avaliación do alumno durante o  período 
de corentena: 

 Valoración da actitude positiva respecto da materia. 

 Valoración dos traballo e das tarefas de reforzo propostas para a súa 
realización. 

 Instrumentos:  

 Tarefas de diversa tipoloxía propostas na plataforma telemática 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Distinguiremos as distintas posibilidades coas que nos podemos atopar 
a) ALUMNADO COAS DUAS PRIMEIRAS AVALIACIÓNS APROBADAS: O alumno 

mantén a nota de cada avaliación á que se lle poderán engadir ata un 
máximo de dous puntos pola puntual e correcta presentación das tarefas de 
reforzo que se lle propoñan na terceira avaliación, e sempre partindo de que 
o alumno presenta, a lo menos, a metade das tarefas propostas. 
A cualificación final do curso será a que se obtén de realizar a media das 
cualificacións das dúas avaliacións.  

b) ALUMNADO CON UNHA OU AS DÚAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS: O alumno 
deberá obter un 3 ou máis en cada unha das avaliacións, para elo terá que 
entregar todas as tarefas que se lle propoñan nesta terceira avaliación e ter 
unha cualificación mínima  de 3 en cada unha delas. Unha vez obtida a 
cualificación de cada avaliación realizarase a media tendo que obter un 
resultado  mínimo de 5 para superar a materia. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Ao alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria realizaráselle 
unha proba extraordinaria na convocatoria de setembro na que terá que 
demostrar que ten adquiridos os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación 
acadando unha puntuación de 5 ou superior.  
Neste momento traballamos coa idea de que dita proba será de tipo presencial, 
de non ser así realizaríanse empregando ferramentas telemáticas. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Só hai unha alumna coa materia Física e Química de 3º da ESO pendente e que 
está a cursar estudos de CAAP de 4º da ESO. Valoraremos o traballo neste curso, 
así como os resultados das probas xa realizadas, como criterio de avaliación. 
Neste caso a alumna ten aprobadas as dúas avaliacións da materia de 4º polo 
que consideramos que superou os obxectivos desta materia de 3º da ESO. 

Criterios de cualificación: 
ALUMNO COAS PROBAS XA REALIZADAS SUPERADAS: A cualificación será a 
media de ditas probas. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Procedementos 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 Valoración da actitude positiva respecto da materia. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  

 (Durante as primeiras semanas ampliamos coñecemento incluíndo a 
introdución á formulación inorgánica, compostos binarios, xa que pensamos 
que é imprescindible para a continuidades dos estudos nesta área de 
coñecemento. Estes contidos avaliaranse pero non serán tidos en conta para 
obter a cualificación final.) 
Actividades que reforzan os contidos xa traballados na aula nas dúas 
primeiras avaliacións.  As actividades repasan e reforzan ditos contidos e 
serven para que o alumnado que non acadou a cualificación mínima nestas 
avaliacións poda recuperalas.  

 Visualización vídeos relacionados cos contidos. 
 Enlaces a aplicacións que axudan a entender ditos contidos 
 Fichas de traballo. Cuestionarios. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Cada semana se lle envía ao alumnado o material co que se vai traballar e se 
lles indican as tarefas a realizar, así como o prazo que teñen para entregar 
ditas tarefas. Neste momento todo o alumnado ten conectividade. 
Semanalmente infórmase aos titores do alumnado que realiza as tarefas e 
do que non as fixo nin se comunicou co profesor. 

Materiais e recursos 

 Correo electrónico 
 Plataforma google classroom 
 Libro de texto 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Informarase ao alumnado polos mesmos medios polos que se comunica con 
el acotío. 

 Correo electrónico 
 Google classroom 

  Desde a titoría e desde o propio centro informarase ás familias 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

   
B1.1. Utilizar correctamente os materiais e os produtos do laboratorio. 
B1.2. Cumprir e respectar as normas de seguridade e hixiene do laboratorio. 
B1.3. Contrastar algunhas hipóteses baseándose na experimentación, na 
compilación de datos e na análise de resultados. 
B1.4. Aplicar as técnicas e o instrumental axeitado para identificar magnitudes. 
B1.5. Preparar disolucións de diversa índole, utilizando estratexias prácticas. 
B1.6. Separar os compoñentes dunha mestura utilizando as técnicas 

instrumentais adecuadas. 
B1.10. Analizar os procedementos instrumentais que se utilizan en diversas 

industrias como a alimentaria, a agraria, a farmacéutica, a sanitaria e a de 
imaxe persoal, e outros sectores da industria. 

B1.11. Contrastar as posibles aplicacións científicas nos campos profesionais 
directamente relacionados co seu contorno. 

B2.1. Precisar en que consiste a contaminación, e categorizar e identificar os tipos 
máis representativos. 

B2.2. Contrastar en que consisten os efectos ambientais da contaminación 
atmosférica, tales como a chuvia ácida, o efecto invernadoiro, a destrución 
da capa de ozono e o cambio climático. 

B2.3. Precisar os efectos contaminantes que se derivan da actividade industrial 
e agrícola, nomeadamente sobre o solo. 
B2.4. Identificar os axentes contaminantes da auga, informar sobre o tratamento 

de depuración desta e compilar datos de observación e experimentación para 
detectar contaminantes nela. 

B2.5. Precisar en que consiste a contaminación nuclear, reflexionar sobre a 
xestión dos residuos nucleares e valorar criticamente a utilización da enerxía 
nuclear. 

B2.6. Identificar os efectos da radioactividade sobre o ambiente e a súa 
repercusión sobre o futuro da humanidade. 

B2.7. Precisar e identificar as fases procedimentais que interveñen no tratamento 
de residuos e investiga sobre a súa recollida selectiva 

B2.8. Contrastar argumentos a favor da recollida selectiva de residuos e a súa 
repercusión a nivel familiar e social. 

B2.10. Analizar e contrastar opinións sobre o concepto de desenvolvemento 

CAAB1.1.1. Determina o tipo de instrumental de laboratorio necesario segundo o tipo de 
traballo que vaia realizar. 

CAAB1.2.1. Recoñece e cumpre as normas de seguridade e hixiene que rexen nos traballos 
de laboratorio. 

CAAB1.3.1. Recolle e relaciona datos obtidos por diversos medios, incluídas as tecnoloxías 
da información e da comunicación, para transferir información de carácter científico. 

CAAB1.4.1. Determina e identifica medidas de volume, masa ou temperatura utilizando 
ensaios de tipo físico ou químico. 

CAAB1.5.1. Decide que tipo de estratexia práctica cómpre aplicar para a preparación dunha 
disolución concreta. 

CAAB1.6.1. Establece que tipo de técnicas de separación e purificación de substancias se 
debe utilizar nalgún caso concreto. 

CAAB1.10.1. Relaciona procedementos instrumentais coa súa aplicación no campo 
industrial ou no de servizos. 

CAAB1.11.1. Sinala aplicacións científicas con campos da actividade profesional do seu 
contorno. 

CAAB2.1.1. Utiliza o concepto de contaminación aplicado a casos concretos. 
CAAB2.2.1. Discrimina os tipos de contaminación da atmosfera, a súa orixe e os seus 

efectos. 
CAAB2.2.2. Categoriza, recoñece e distingue os efectos ambientais da contaminación 

atmosférica máis coñecidos, como a chuvia ácida, o efecto invernadoiro, a destrución 
da capa de ozono ou o cambio global a nivel climático, e valora os seus efectos 
negativos para o equilibrio do planeta. 

CAAB2.3.1. Relaciona os efectos contaminantes da actividade industrial e agrícola sobre o 
solo. 

CAAB2.4.1. Discrimina e identifica os axentes contaminantes da auga, coñece o seu 
tratamento e deseña algún ensaio sinxelo de laboratorio para a súa detección. 

CAAB2.5.1. Establece en que consiste a contaminación nuclear, analiza a xestión dos 
residuos nucleares e argumenta sobre os factores a favor e en contra do uso da enerxía 
nuclear. 

CAAB2.6.1. Recoñece e distingue os efectos da contaminación radioactiva sobre o ambiente 
e a vida en xeral. 

CAAB2.7.1. Determina os procesos de tratamento de residuos e valora criticamente a súa 
recollida selectiva. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 6 CENTRO:  
CURSO: 

MATERIA: 
 

 

 

sustentable e as súas repercusións para o equilibrio ambiental. 
B2.11. Participar en campañas de sensibilización, a nivel do centro docente, sobre 

a necesidade de controlar a utilización dos recursos enerxéticos ou doutro 
tipo. 

B2.12. Deseñar estratexias para dar a coñecer aos/ás compañeiros/as e ás persoas 
próximas a necesidade de manter o ambiente. 

B3.1. Analizar a incidencia da I+D+i na mellora da produtividade e no aumento da 
competitividade no marco globalizador actual. 

B3.2. Investigar e argumentar acerca dos tipos de innovación en produtos ou en 
procesos, e valorar criticamente todas as achegas a eles por parte de 
organismos estatais ou autonómicos, e de organizacións de diversa índole. 

 

CAAB2.8.1. Argumenta os proles e os contras da recollida, da reciclaxe e da reutilización de 
residuos. 

CAAB2.10.1. Identifica e describe o concepto de desenvolvemento sustentable, e enumera 
posibles solucións ao problema da degradación ambiental. 

CAAB2.11.1. Aplica, xunto cos/coas compañeiros/as, medidas de control da utilización dos 
recursos, e implica niso o propio centro docente. 

CAAB2.12.1. Formula estratexias de sustentabilidade no contorno do centro docente. 
CAAB3.1.1. Relaciona os conceptos de investigación, desenvolvemento e innovación. 

Contrasta as tres etapas do ciclo I+D+i. 
CAAB3.2.1. Recoñece tipos de innovación de produtos baseada na utilización de novos 

materiais, novas tecnoloxías, etc., que xorden para dar resposta a novas necesidades 
da sociedade. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:   Para o seguimento e avaliación do alumno durante o  período 
de corentena: 

 Valoración da actitude positiva respecto da materia. 

 

 Instrumentos: 

Cualificación final 

TODO O ALUMNADO SUPEROU AS DÚAS AVALIACIÓNS PRESENCIAIS  
 
 A cualificación final do curso será a que se obtén de realizar a media das 
cualificacións das dúas avaliacións.  

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non hai alumnado nesta situación 

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. 

Procedementos 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades   

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Materiais e recursos  Correo electrónico 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Informarase ao alumnado polos mesmos medios polos que se comunica con 
el acotío. 

 Correo electrónico 
  Desde a titoría e desde o propio centro informarase ás familias 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

   
 B1.3. Comprobar a necesidade de usar vectores para a definición de 

determinadas magnitudes. 
  B1.7. Realizar e interpretar representacións gráficas de procesos físicos ou 

químicos, a partir de táboas de datos e das leis ou os principios involucrados. 
 

 FQB1.3.1. Identifica unha determinada magnitude como escalar ou vectorial e describe 
os elementos que definen esta última. 

  FQB1.7.1. Representa graficamente os resultados obtidos da medida de dúas 
magnitudes relacionadas inferindo, de ser o caso, se se trata dunha relación lineal, 
cuadrática ou de proporcionalidade inversa, e deducindo a fórmula. 

 

 B2.2. Relacionar as propiedades dun elemento coa súa posición na táboa 
periódica e a súa configuración electrónica. 

 B2.3. Agrupar por familias os elementos representativos e os elementos de 
transición segundo as recomendacións da IUPAC. 

 B2.4. Interpretar os tipos de enlace químico a partir da configuración 
electrónica dos elementos implicados e a súa posición na táboa periódica. 

 B2.5. Xustificar as propiedades dunha substancia a partir da natureza do seu 
enlace químico. 

 B2.6. Nomear e formular compostos inorgánicos ternarios segundo as normas 
da IUPAC. 

 B2.8. Establecer as razóns da singularidade do carbono e valorar a súa 
importancia na constitución dun elevado número de compostos naturais e 
sintéticos. 

 B2.9. Identificar e representar hidrocarburos sinxelos mediante distintas 
fórmulas, relacionalas con modelos moleculares físicos ou xerados por 
computador, e coñecer algunhas aplicacións de especial interese. 

 B2.10. Recoñecer os grupos funcionais presentes en moléculas de especial 
interese. 

 
 FQB2.2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos representativos a partir 

do seu número atómico para deducir a súa posición na táboa periódica, os seus 
electróns de valencia e o seu comportamento químico. 

 FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases nobres, e xustifica 
esta clasificación en función da súa configuración electrónica. 

 FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, e sitúaos na táboa 
periódica. 

 FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir a estrutura e a 
fórmula dos compostos iónicos e covalentes.  

 FQB2.4.2. Interpreta a información que ofrecen os subíndices da fórmula dun 
composto segundo se trate de moléculas ou redes cristalinas. 

 FQB2.5.1. Explica as propiedades de substancias covalentes, iónicas e metálicas en 
función das interaccións entre os seus átomos ou as moléculas. 

 FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría dos electróns libres, 
e relaciónaa coas propiedades características dos metais. 

 FQB2.6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, seguindo as normas da 
IUPAC. 

 FQB2.7.2. Relaciona a intensidade e o tipo das forzas intermoleculares co estado físico 
e os puntos de fusión e ebulición das substancias covalentes moleculares, 
interpretando gráficos ou táboas que conteñan os datos necesarios. 

  FQB2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos mediante a súa fórmula 
molecular, semidesenvolvida e desenvolvida. 

 FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as fórmulas usadas na 
representación de hidrocarburos. 

  FQB2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a partir da fórmula de 
alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e aminas. 

B4.1. Xustificar o carácter relativo do movemento e a necesidade dun sistema  FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, desprazamento e 
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de referencia e de vectores, para o describir adecuadamente, aplicando o 
anterior á representación de distintos tipos de desprazamento.  

B4.2. Distinguir os conceptos de velocidade media e velocidade instantánea, 
e xustificar a súa necesidade segundo o tipo de movemento. 

B4.3. Expresar correctamente as relacións matemáticas que existen entre as 
magnitudes que definen os movementos rectilíneos e circulares. 

B4.4. Resolver problemas de movementos rectilíneos e circulares, utilizando 
unha representación esquemática coas magnitudes vectoriais implicadas, e 
expresar o resultado nas unidades do Sistema Internacional.  

B4.5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen as variables do 
movemento partindo de experiencias de laboratorio ou de aplicacións 
virtuais interactivas e relacionar os resultados obtidos coas ecuacións 
matemáticas que vinculan estas variables. 

 

velocidade en distintos tipos de movemento, utilizando un sistema de referencia. 
 FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa traxectoria e a súa 

velocidade.  
 FQB4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade nun estudo cualitativo 

do movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), e razoa o concepto de 
velocidade instantánea. 

 FQB4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que relacionan as variables nos 
movementos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) 
e circular uniforme (MCU), así como as relacións entre as magnitudes lineais e 
angulares.  

 FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), incluíndo movemento 
de graves, tendo en conta valores positivos e negativos das magnitudes, e expresar o 
resultado en unidades do Sistema Internacional.  

 FQB4.4.2. Determina tempos e distancias de freada de vehículos e xustifica, a partir dos 
resultados, a importancia de manter a distancia de seguridade na estrada. 

 FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en calquera movemento 
curvilíneo e calcula o seu valor no caso do movemento circular uniforme. 

 FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de gráficas posición-
tempo e velocidade-tempo en movementos rectilíneos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:   Para o seguimento e avaliación do alumno durante o  período 
de corentena: 

 Valoración da actitude positiva respecto da materia. 

 Valoración dos traballo e das tarefas de reforzo propostas para a súa 
realización. 

 Instrumentos:  

 Tarefas de diversa tipoloxía propostas na plataforma telemática. 

 Probas escritas. 

Cualificación final 

Distinguiremos as distintas posibilidades coas que nos podemos atopar 
a) ALUMNADO COAS DUAS PRIMEIRAS AVALIACIÓNS APROBADAS: O alumno 

mantén a nota de cada avaliación á que se lle poderán engadir ata un máximo 
de dous puntos pola puntual e correcta presentación das tarefas de reforzo 
que se lle propoñan na terceira avaliación, e sempre partindo de que o alumno 
presenta, a lo menos, a metade das tarefas propostas. 

       A cualificación final do curso será a que se obtén de realizar a media das 
cualificacións das dúas avaliacións.  

b) ALUMNADO CON UNHA OU AS DÚAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS: O alumno 
terá a opción de recuperar cada unha das avaliacións polo proceso que se 
detalla a continuación:  

• realización correcta  e entrega en tempo de todas as tarefas que se lle 
indiquen no período de confinamento, (nestes traballos debería quedar 
demostrado a implicación do alumnado e non ser unha simple copia de outros 
traballos alleos).  Valorarase ata un 30% 

• realización dunha proba (a ser posible presencial, e de non ser posible en liña) 
dos contidos das avaliacións pendentes. Valorarase ata un 70%. 
A cualificación final será a media das cualificacións das dúas avaliacións 
sendo preciso unha nota mínima de 3 en cada unha delas. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Ao alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria realizaráselle 
unha proba extraordinaria na convocatoria de setembro na que terá que 
demostrar que ten adquiridos os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación 
acadando unha puntuación de 5 ou superior.  
Neste momento traballamos coa idea de que dita proba será de tipo presencial, 
de non ser así realizaríanse empregando ferramentas telemáticas. 

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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Procedementos 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  

Actividades que reforzan os contidos xa traballados na aula nas dúas 
primeiras avaliacións. As actividades repasan e reforzan ditos contidos e 
serven para que o alumnado que non acadou a cualificación mínima nestas 
avaliacións poda recuperalas.  

 Visualización vídeos relacionados cos contidos. 
 Enlaces a aplicacións que axudan a entender ditos contidos 
 Fichas de traballo. Cuestionarios. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Cada semana se lle envía ao alumnado o material co que se vai traballar e se 
lles indican as tarefas a realizar, así como o prazo que teñen para entregar 
ditas tarefas. Neste momento todo o alumnado ten conectividade. 
Semanalmente infórmase aos titores do alumnado que realiza as tarefas e 
do que non as fixo nin se comunicou co profesor. 

Materiais e recursos 

 Correo electrónico 
 Plataforma google classroom 
 Libro de texto 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Informarase ao alumnado polos mesmos medios polos que se comunica con 
el acotío. 

 Correo electrónico 
 Google classroom 

  Desde a titoría e desde o propio centro informarase ás familias 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ B2.2. Utilizar a ecuación de estado dos gases ideais para establecer relacións 
entre a presión, o volume e a temperatura. 

▪ B2.3. Aplicar a ecuación dos gases ideais para calcular masas moleculares e 
determinar fórmulas moleculares. 

▪ B2.4. Realizar os cálculos necesarios para a preparación de disolucións dunha 
concentración dada, expresala en calquera das formas establecidas, e levar a 
cabo a súa preparación. 

▪ B3.1. Formular e nomear correctamente as substancias que interveñen nunha 
reacción química dada, e levar a cabo no laboratorio reaccións químicas 
sinxelas. 

▪ B3.2. Interpretar as reaccións químicas e resolver problemas nos que 
interveñan reactivos limitantes e reactivos impuros, e cuxo rendemento non 
sexa completo. 

▪ B4.1. Interpretar o primeiro principio da termodinámica como o principio de 
conservación da enerxía en sistemas nos que se producen intercambios de 
calor e traballo.  

▪ B4.2. Recoñecer a unidade da calor no Sistema Internacional e o seu 
equivalente mecánico. 

▪ B4.3. Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións 
endotérmicas e exotérmicas. 

▪ B4.4. Describir as posibles formas de calcular a entalpía dunha reacción 
química. 

▪ B4.5. Dar resposta a cuestións conceptuais sinxelas sobre o segundo principio 
da termodinámica en relación aos procesos espontáneos. 

▪ B4.6. Predicir, de forma cualitativa e cuantitativa, a espontaneidade dun 
proceso químico en determinadas condicións a partir da enerxía de Gibbs. 

▪ B4.7. Distinguir os procesos reversibles e irreversibles, e a súa relación coa 
entropía e o segundo principio da termodinámica. 

▪ B5.1. Recoñecer hidrocarburos saturados e insaturados e aromáticos, 
relacionándoos con compostos de interese biolóxico e industrial. 

▪ B5.2. Identificar compostos orgánicos que conteñan funcións osixenadas e 
nitroxenadas.  

 
 

▪ FQB2.2.1. Determina as magnitudes que definen o estado dun gas aplicando a ecuación 
de estado dos gases ideais. 

▪ FQB2.2.2. Explica razoadamente a utilidade e as limitacións da hipótese do gas ideal. 
▪ FQB2.3.1. Determina presións totais e parciais dos gases dunha mestura, relacionando 

a presión total dun sistema coa fracción molar e a ecuación de estado dos gases ideais. 
▪ FQB2.3.2. Relaciona a fórmula empírica e molecular dun composto coa súa 

composición centesimal, aplicando a ecuación de estado dos gases ideais. 
▪ FQB2.4.1.Expresa a concentración dunha disolución en g/L, mol/L, porcentaxe en peso 

e en volume; leva a cabo e describe o procedemento de preparación no laboratorio de 
disolucións dunha concentración determinada e realiza os cálculos necesarios, tanto 
para o caso de solutos en estado sólido como a partir doutra de concentración 
coñecida. 

▪ FQB3.1.1. Escribe e axusta e realiza ecuacións químicas sinxelas de distinto tipo 
(neutralización, oxidación, síntese) e de interese bioquímico ou industrial. 

▪ FQB3.2.1. Interpreta unha ecuación química en termos de cantidade de materia, masa, 
número de partículas ou volume, para realizar cálculos estequiométricos nela. 

▪ FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos aplicando a lei de conservación da masa 
a distintas reaccións. 

▪ FQB3.2.3. Efectúa cálculos estequiométricos nos que interveñan compostos en estado 
sólido, líquido ou gasoso, ou en disolución en presenza dun reactivo limitante ou un 
reactivo impuro. 

▪ FQB3.2.4. Aplica o rendemento dunha reacción na realización de cálculos 
estequiométricos. 

▪ FQB4.1.1. Relaciona a variación da enerxía interna nun proceso termodinámico coa 
calor absorbida ou desprendida e o traballo realizado no proceso. 

▪ FQB4.2.1. Explica razoadamente o procedemento para determinar o equivalente 
mecánico da calor tomando como referente aplicacións virtuais interactivas asociadas 
ao experimento de Joule. 

▪ FQB4.3.1. Expresa as reaccións mediante ecuacións termoquímicas debuxando e 
interpretando os diagramas entálpicos asociados. 

▪ FQB4.4.1. Calcula a variación de entalpía dunha reacción aplicando a lei de Hess, 
coñecendo as entalpías de formación ou as enerxías de ligazón asociadas a unha 
transformación química dada, e interpreta o seu signo. 

▪ FQB4.5.1. Predí a variación de entropía nunha reacción química dependendo da 
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▪ B6.1. Distinguir entre sistemas de referencia inerciais e non inerciais. 
▪ B6.2. Representar graficamente as magnitudes vectoriais que describen o 

movementos nun sistema de referencia adecuado.  
▪ B6.3. Recoñecer as ecuacións dos movementos rectilíneo e circular, e 

aplicalas a situacións concretas. 
▪ B6.4. Interpretar representacións gráficas dos movementos rectilíneo e 

circular. 
▪ B6.6. Describir o movemento circular uniformemente acelerado e expresar a 

aceleración en función das súas compoñentes intrínsecas.  
▪ B6.7. Relacionar nun movemento circular as magnitudes angulares coas 

lineais.  
▪ B6.8. Identificar o movemento non circular dun móbil nun plano como a 

composición de dous movementos unidimensionais rectilíneo uniforme 
(MRU) e/ou rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 

▪ B6.9. Interpretar o significado físico dos parámetros que describen o 
movemento harmónico simple (MHS) e asocialo ao movemento dun corpo 
que oscile. 

 
 
 
 
 
  

molecularidade e do estado dos compostos que interveñen. 
▪ FQB4.6.1. Identifica a enerxía de Gibbs coa magnitude que informa sobre a 

espontaneidade dunha reacción química. 
▪ FQB4.6.2. Xustifica a espontaneidade dunha reacción química en función dos factores 

entálpicos, antrópicos e da temperatura. 
▪ FQB5.1.1. Formula e nomea segundo as normas da IUPAC hidrocarburos de cadea 

aberta e pechada, e derivados aromáticos.  
▪ FQB5.2.1. Formula e nomea segundo as normas da IUPAC compostos orgánicos 

sinxelos cunha función osixenada ou nitroxenada. 
 
 
 
 
▪ FQB6.1.2. Xustifica a viabilidade dun experimento que distinga se un sistema de 

referencia se acha en repouso ou se move con velocidade constante. 
▪ FQB6.2.1. Describe o movemento dun corpo a partir dos seus vectores de posición, 

velocidade e aceleración nun sistema de referencia dado.  
▪ FQB6.3.2. Resolve exercicios prácticos de cinemática en dúas dimensións (movemento 

dun corpo nun plano) aplicando as ecuacións dos movementos rectilíneo uniforme 
(MRU) e movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 

▪ FQB6.4.1. Interpreta as gráficas que relacionan as variables implicadas nos 
movementos MRU, MRUA e circular uniforme (MCU) aplicando as ecuacións adecuadas 
para obter os valores do espazo percorrido, a velocidade e a aceleración. 

▪ FQB6.6.1. Identifica as compoñentes intrínsecas da aceleración en casos prácticos e 
aplica as ecuacións que permiten determinar o seu valor. 

▪ FQB6.7.1. Relaciona as magnitudes lineais e angulares para un móbil que describe unha 
traxectoria circular, establecendo as ecuacións correspondentes. 

▪ FQB6.8.1. Recoñece movementos compostos, establece as ecuacións que os describen, 
e calcula o valor de magnitudes tales como alcance e altura máxima, así como valores 
instantáneos de posición, velocidade e aceleración. 

▪ FQB6.8.2. Resolve problemas relativos á composición de movementos 
descompoñéndoos en dous movementos rectilíneos. 

▪ FQB6.9.1. Deseña, realiza e describe experiencias que poñan de manifesto o 
movemento harmónico simple (MHS) e determina as magnitudes involucradas. 

▪ FQB6.9.2. Interpreta o significado físico dos parámetros que aparecen na ecuación do 
movemento harmónico simple.  

▪ FQB6.9.3. Predí a posición dun oscilador harmónico simple coñecendo a amplitude, a 
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frecuencia, o período e a fase inicial. 
▪ FQB6.9.4. Obtén a posición, velocidade e aceleración nun movemento harmónico 

simple aplicando as ecuacións que o describen. 
▪ FQB6.9.5. Analiza o comportamento da velocidade e da aceleración dun movemento 

harmónico simple en función da elongación. 
▪ FQB6.9.6. Representa graficamente a posición, a velocidade e a aceleración do 

movemento harmónico simple (MHS) en función do tempo, comprobando a súa 
periodicidade. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:   Para o seguimento e avaliación do alumno durante o  período 
de corentena: 

 Valoración da actitude positiva respecto da materia. 

 Valoración dos traballo e das tarefas de reforzo propostas para a súa 
realización. 

 Instrumentos:  

 Tarefas de diversa tipoloxía propostas na plataforma telemática. 

 Probas escritas. 

Cualificación final 

Distinguiremos as distintas posibilidades coas que nos podemos atopar 
a) ALUMNADO COAS DUAS PRIMEIRAS AVALIACIÓNS APROBADAS: O alumno 

mantén a nota de cada avaliación á que se lle poderán engadir ata un 
máximo de dous puntos pola puntual e correcta presentación das tarefas de 
reforzo que se lle propoñan na terceira avaliación, e sempre partindo de que 
o alumno presenta, a lo menos, a metade das tarefas propostas. 
A cualificación final do curso será a que se obtén de realizar a media das 
cualificacións das dúas avaliacións.  

b) ALUMNADO CON UNHA OU AS DÚAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS: O alumno 
terá a opción de recuperar cada unha das avaliacións polo proceso que se 
detalla a continuación:  

 realización correcta  e entrega en tempo de todas as tarefas que se lle 
indiquen no período de confinamento, (nestes traballos debería quedar 
demostrado a implicación do alumnado e non ser unha simple copia de 
outros traballos alleos).  Valorarase ata un 30% 

 realización dunha proba (a ser posible presencial, e de non ser posible en 
liña) dos contidos das avaliacións pendentes. Valorarase ata un 70%. 

A cualificación final será a media das cualificacións das dúas avaliacións sendo 
preciso unha nota mínima de 3 en cada unha delas.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Ao alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria realizaráselle 
unha proba extraordinaria na convocatoria de setembro na que terá que 
demostrar que ten adquiridos os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación 
acadando unha puntuación de 5 ou superior.  
Neste momento traballamos coa idea de que dita proba será de tipo presencial, 
de non ser así realizaríanse empregando ferramentas telemáticas. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  
O alumno debe demostrar os seus coñecementos tanto nos contidos de Física 
como de Química  
O alumnado xa realizou unha primeira proba correspondente aos contidos 
relacionados coa Química, quedaba por realizar a proba correspondente aos 
contidos relacionados coa Física. Para superar a materia o alumnado debe obter 
un mínimo de 3 en cada unha destas probas e obter un resultado de 5 ou 
superior na media das puntuacións de ambas partes. 
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Criterios de cualificación:    
Distinguiremos as distintas posibilidades coas que nos podemos atopar: 
 a) ALUMNADO COA PRIMEIRA PROBA (QUÍMICA) SUPERADA: O alumno mantén 

a nota da proba á que se lle poderán engadir ata un máximo de dous puntos pola 
puntual e correcta presentación das tarefas de reforzo que se lle propoñan na 
terceira avaliación, e sempre partindo de que o alumno presenta, a lo menos, a 
metade das tarefas propostas.  

Para recuperar a segunda metade da materia deberá: 
 realizar correctamente  e entregar en tempo todas as tarefas que se 

lle indiquen no período de confinamento, (nestes traballos debería 
quedar demostrado a implicación do alumnado e non ser unha simple 
copia de outros traballos alleos).  Valorarase ata un 30% 

 realizar unha proba (a ser posible presencial, e de non ser posible en 
liña) dos contidos da materia pendente. Valorarase ata un 70%. 

 
 b) ALUMNADO COA PRIMEIRA PROBA NON SUPERADA: O alumno terá a opción 

de recuperar cada unha das avaliacións polo mesmo proceso: 
 realizar correctamente  e entregar en tempo todas as tarefas que se 

lle indiquen no período de confinamento, (nestes traballos deberá 
quedar demostrado a implicación do alumnado e non ser unha simple 
copia de outros traballos alleos).  Valorarase ata un 30% 

 realizar unha proba (a ser posible presencial, e de non ser posible en 
liña) dos contidos da materia pendente. Valorarase ata un 70%. 

A cualificación final será a media das cualificacións das dúas partes nas que se 
divide a materia sendo preciso unha nota mínima de 3 en cada unha delas. 
      

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Procedementos 

 Valoración da actitude positiva respecto da materia. 
 Valoración do traballo e das tarefas de reforzo propostas para a súa 

realización. 

Instrumentos: 

 Tarefas de diversa tipoloxía propostas na plataforma telemática 
 Proba escrita 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  

Actividades que reforzan os contidos xa traballados na aula nas dúas 
primeiras avaliacións. As actividades repasan e reforzan ditos contidos e 
serven para que o alumnado que non acadou a cualificación mínima nestas 
avaliacións poda recuperalas.  

 Visualización vídeos relacionados cos contidos. 
 Enlaces a aplicacións que axudan a entender ditos contidos 
 Fichas de traballo. Cuestionarios. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Cada semana se lle envía ao alumnado o material co que se vai traballar e se 
lles indican as tarefas a realizar, así como o prazo que teñen para entregar 
ditas tarefas. Neste momento todo o alumnado ten conectividade. 
Semanalmente infórmase aos titores do alumnado que realiza as tarefas e 
do que non as fixo nin se comunicou co profesor. 

Materiais e recursos 
 Correo electrónico 
 Aula virtual do IES Espiñeira 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Informarase ao alumnado polos mesmos medios polos que se comunica con 
el acotío. 

 Correo electrónico 
 Aula virtual do IES Espiñeira 

  Desde a titoría e desde o propio centro informarase ás familias 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
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 

 
 
▪ B2.1. Analizar cronoloxicamente os modelos atómicos ata chegar ao modelo 

actual, discutindo as súas limitacións e a necesidade dun novo. 
▪ B2.2. Recoñecer a importancia da teoría mecanocuántica para o 

coñecemento do átomo. 
▪ B2.3. Explicar os conceptos básicos da mecánica cuántica: dualidade onda-

corpúsculo e incerteza. 
▪ B2.4. Describir as características fundamentais das partículas subatómicas, 

diferenciando os tipos. 
▪ B2.5. Establecer a configuración electrónica dun átomo en relación coa súa 

posición na táboa periódica. 
▪ B2.6. Identificar os números cuánticos para un electrón segundo no orbital en 

que se atope. 
▪ B2.7. Coñecer a estrutura básica do sistema periódico actual, definir as 

propiedades periódicas estudadas e describir a súa variación ao longo dun 
grupo ou período. 

 
▪ B3.1. Definir velocidade dunha reacción e aplicar a teoría das colisións e do 

estado de transición utilizando o concepto de enerxía de activación. 
▪ B3.2. Xustificar como a natureza e a concentración dos reactivos, a 

temperatura e a presenza de catalizadores modifican a velocidade de 
reacción. 

▪ B3.3. Coñecer que a velocidade dunha reacción química depende da etapa 
limitante segundo o seu mecanismo de reacción establecido. 

▪ B3.4. Aplicar o concepto de equilibrio químico para predicir a evolución dun 
sistema. 

▪ B3.5. Expresar matematicamente a constante de equilibrio dun proceso no 
que interveñen gases, en función da concentración e das presións parciais. 

▪ B3.6. Relacionar Kc e Kp en equilibrios con gases, interpretando o seu 
significado, e resolver problemas de equilibrios homoxéneos en reaccións 
gasosas. 

▪ B3.7. Resolver problemas de equilibrios heteroxéneos, con especial atención 
aos de disolución-precipitación. 

▪ QUB2.1.1. Explica as limitacións dos distintos modelos atómicos en relación cos feitos 
experimentais que levan asociados. 

▪ QUB2.2.1. Diferencia o significado dos números cuánticos segundo Bohr e a teoría 
mecanocuántica que define o modelo atómico actual, en relación co concepto de órbita 
e orbital. 

▪ QUB2.3.2. Xustifica o carácter probabilístico do estudo de partículas atómicas a partir 
do principio de indeterminación de Heisenberg. 

▪ QUB2.4.1. Coñece as partículas subatómicas presentes na natureza íntima da materia 
e na orixe primixenia do Universo, explicando as características e a clasificación destes. 

▪ QUB2.5.1. Determina a configuración electrónica dun átomo, coñecida a súa posición 
na táboa periódica e os números cuánticos posibles do electrón diferenciador. 

▪ QUB2.6.1. Xustifica a reactividade dun elemento a partir da estrutura electrónica ou a 
súa posición na táboa periódica. 

▪ QUB2.7.1. Argumenta a variación do raio atómico, potencial de ionización, afinidade 
electrónica e electronegatividade en grupos e períodos, comparando as devanditas 
propiedades para elementos diferentes. 

 
 
▪ QUB3.1.1. Obtén ecuacións cinéticas reflectindo as unidades das magnitudes que 

interveñen. 
▪ QUB3.2.1. Predí a influencia dos factores que modifican a velocidade dunha reacción. 
▪ QUB3.2.2. Explica o funcionamento dos catalizadores en relación con procesos 

industriais e a catálise encimática, analizando a súa repercusión no medio e na saúde. 
▪ QUB3.3.1. Deduce o proceso de control da velocidade dunha reacción química 

identificando a etapa limitante correspondente ao seu mecanismo de reacción. 
▪ QUB3.4.1. Interpreta o valor do cociente de reacción comparándoo coa constante de 

equilibrio, prevendo a evolución dunha reacción para alcanzar o equilibrio. 
▪ QUB3.4.2. Comproba e interpreta experiencias de laboratorio onde se poñen de 

manifesto os factores que inflúen no desprazamento do equilibrio químico, en 
equilibrios homoxéneos e heteroxéneos. 

▪ QUB3.5.1. Acha o valor das constantes de equilibrio, Kc e Kp, para un equilibrio en 
diferentes situacións de presión, volume ou concentración. 

▪ QUB3.5.2. Calcula as concentracións ou presións parciais das substancias presentes 
nun equilibrio químico empregando a lei de acción de masas, e deduce como 
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▪ B3.8. Aplicar o principio de Le Chatelier a distintos tipos de reaccións tendo 
en conta o efecto da temperatura, a presión, o volume e a concentración das 
substancias presentes, predicindo a evolución do sistema. 

▪ B3.9. Valorar a importancia do principio de Le Chatelier en diversos procesos 
industriais. 

▪ B3.10. Explicar como varía a solubilidade dun sal polo efecto dun ión común. 
▪ B3.11. Aplicar a teoría de Brönsted para recoñecer as substancias que poden 

actuar como ácidos ou bases. 
▪ B3.12. Determinar o valor do pH de distintos tipos de ácidos e bases. 
▪ B3.13. Explicar as reaccións ácido-base e a importancia dalgunha delas, así 

como as súas aplicacións prácticas. 
▪ B3.14. Xustificar o pH resultante na hidrólise dun sal. 
▪ B3.15. Utilizar os cálculos estequiométricos necesarios para levar a cabo unha 

reacción de neutralización ou volumetría ácido-base. 
▪ B3.16. Coñecer as aplicacións dos ácidos e das bases na vida cotiá (produtos 

de limpeza, cosmética, etc.). 
▪ B3.17. Determinar o número de oxidación dun elemento químico 

identificando se se oxida ou reduce nunha reacción química. 
▪ B3.18. Axustar reaccións de oxidación-redución utilizando o método do ión-

electrón e facer os cálculos estequiométricos correspondentes. 
▪ B3.19. Comprender o significado de potencial estándar de redución dun par 

redox, utilizándoo para predicir a espontaneidade dun proceso entre dous 
pares redox. 

▪ B3.20. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar ás 
volumetrías redox. 

▪ B3.21. Determinar a cantidade de substancia depositada nos eléctrodos 
dunha cuba electrolítica empregando as leis de Faraday. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

evoluciona o equilibrio ao variar a cantidade de produto ou reactivo. 
▪ QUB3.6.1. Utiliza o grao de disociación aplicándoo ao cálculo de concentracións e 

constantes de equilibrio Kc e Kp. 
▪ QUB3.7.1. Relaciona a solubilidade e o produto de solubilidade aplicando a lei de 

Guldberg e Waage en equilibrios heteroxéneos sólido-líquido, e aplícao 
experimentalmente como método de separación e identificación de mesturas de sales 
disolvidos. 

▪ QUB3.8.1. Aplica o principio de Le Chatelier para predicir a evolución dun sistema en 
equilibrio ao modificar a temperatura, a presión, o volume ou a concentración que o 
definen, utilizando como exemplo a obtención industrial do amoníaco. 

▪ QUB3.9.1. Analiza os factores cinéticos e termodinámicos que inflúen nas velocidades 
de reacción e na evolución dos equilibrios para optimizar a obtención de compostos de 
interese industrial, como por exemplo o amoníaco. 

▪ QUB3.10.1. Calcula a solubilidade dun sal interpretando como se modifica ao engadir 
un ión común, e verifícao experimentalmente nalgúns casos concretos. 

▪ QUB3.11.1. Xustifica o comportamento ácido ou básico dun composto aplicando a 
teoría de Brönsted-Lowry dos pares de ácido-base conxugados. 

▪ QUB3.12.1. Identifica o carácter ácido, básico ou neutro, e a fortaleza ácido-base de 
distintas disolucións segundo o tipo de composto disolvido nelas, e determina 
teoricamente e experimentalmente o valor do pH destas.  

▪ QUB3.13.1. Describe o procedemento para realizar unha volumetría ácido-base dunha 
disolución de concentración descoñecida, realizando os cálculos necesarios. 

▪ QUB3.14.1. Predí o comportamento ácido-base dun sal disolvido en auga aplicando o 
concepto de hidrólise, e escribr os procesos intermedios e os equilibrios que teñen 
lugar. 

▪ QUB3.15.1. Determina a concentración dun ácido ou unha base valorándoa con outra 
de concentración coñecida, establecendo o punto de equivalencia da neutralización 
mediante o emprego de indicadores ácido-base (faino no laboratorio no caso de ácidos 
e bases fortes). 

▪ QUB3.16.1. Recoñece a acción dalgúns produtos de uso cotián como consecuencia do 
seu comportamento químico ácido-base. 

▪ QUB3.17.1. Define oxidación e redución en relación coa variación do número de 
oxidación dun átomo en substancias oxidantes e redutoras. 

▪ QUB3.18.1. Identifica reaccións de oxidación-redución empregando o método do ión-
electrón para axustalas. 

▪ QUB3.19.1. Relaciona a espontaneidade dun proceso redox coa variación de enerxía de 
Gibbs, considerando o valor da forza electromotriz obtida. 
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▪ B4.1. Recoñecer os compostos orgánicos, segundo a función que os 

caracteriza. 
▪ B4.2. Formular compostos orgánicos sinxelos con varias funcións. 
▪ B4.3. Representar isómeros a partir dunha fórmula molecular dada. 
▪ B4.4. Identificar os principais tipos de reaccións orgánicas: substitución, 

adición, eliminación, condensación e redox. 
▪ B4.5. Escribir e axustar reaccións de obtención ou transformación de 

compostos orgánicos en función do grupo funcional presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

▪ QUB3.19.2. Deseña unha pila coñecendo os potenciais estándar de redución, 
utilizándoos para calcular o potencial xerado formulando as semirreacións redox 
correspondentes, e constrúe unha pila Daniell. 

▪ QUB3.19.3. Analiza un proceso de oxidación-redución coa xeración de corrente 
eléctrica representando unha célula galvánica. 

▪ QUB3.20.1. Describe o procedemento para realizar unha volumetría redox, realizando 
os cálculos estequiométricos correspondentes. 

▪ QUB3.21.1. Aplica as leis de Faraday a un proceso electrolítico determinando a 
cantidade de materia depositada nun eléctrodo ou o tempo que tarda en facelo, e 
compróbao experimentalmente nalgún proceso dado. 

▪ QUB3.22.1. Representa os procesos que teñen lugar nunha pila de combustible, 
escribindo as semirreaccións redox e indicando as vantaxes e os inconvenientes do uso 
destas pilas fronte ás convencionais. 

 
 
▪ QUB4.1.1. Relaciona a forma de hibridación do átomo de carbono co tipo de enlace en 

diferentes compostos representando graficamente moléculas orgánicas sinxelas. 
▪ QUB4.2.1. Diferencia, nomea e formula hidrocarburos e compostos orgánicos que 

posúen varios grupos funcionais. 
▪ QUB4.3.1. Distingue os tipos de isomería representando, formulando e nomeando os 

posibles isómeros, dada unha fórmula molecular. 
▪ QUB4.4.1. Identifica e explica os principais tipos de reaccións orgánicas (substitución, 

adición, eliminación, condensación e redox), predicindo os produtos, se é necesario. 
▪ QUB4.5.1. Desenvolve a secuencia de reaccións necesarias para obter un composto 

orgánico determinado a partir de outro con distinto grupo funcional, aplicando a regra 
de Markovnikov ou de Saytzeff para a formación de distintos isómeros. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:   Para o seguimento e avaliación do alumno durante o  período 
de corentena: 

 Valoración da actitude positiva respecto da materia. 

 Valoración dos traballo e das tarefas de reforzo propostas para a súa 
realización. 

 Instrumentos:  

 Tarefas de diversa tipoloxía propostas na plataforma telemática. 

 Probas escritas. 

Cualificación final 

Distinguiremos as distintas posibilidades coas que nos podemos atopar 
a) ALUMNADO COAS DUAS PRIMEIRAS AVALIACIÓNS APROBADAS: O alumno 

mantén a nota de cada avaliación á que se lle poderán engadir ata un 
máximo de dous puntos pola puntual e correcta presentación das tarefas de 
reforzo que se lle propoñan na terceira avaliación, e sempre partindo de que 
o alumno presenta, a lo menos, a metade das tarefas propostas. 
A cualificación final do curso será a que se obtén de realizar a media das 
cualificacións das dúas avaliacións.  

b) ALUMNADO CON UNHA OU AS DÚAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS: O alumno 
terá a opción de recuperar cada unha das avaliacións polo proceso que se 
detalla a continuación:  

 realización correcta  e entrega en tempo de todas as tarefas que se lle 
indiquen no período de confinamento, (nestes traballos debería quedar 
demostrado a implicación do alumnado e non ser unha simple copia de 
outros traballos alleos).  Valorarase ata un 30% 

 realización dunha proba (a ser posible presencial, e de non ser posible en 
liña) dos contidos das avaliacións pendentes. Valorarase ata un 70%. 

A cualificación final será a media das cualificacións das dúas avaliacións sendo 
preciso unha nota mínima de 3 en cada unha delas.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Ao alumnado que non supere a materia na convocatoria ordinaria realizaráselle 
unha proba extraordinaria na convocatoria de setembro na que terá que 
demostrar que ten adquiridos os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación 
acadando unha puntuación de 5 ou superior.  
Neste momento traballamos coa idea de que dita proba será de tipo presencial, 
de non ser así realizaríanse empregando ferramentas telemáticas. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  
Non hai alumnado nesta situación. 

Criterios de cualificación:      

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades 

Actividades que reforzan os contidos xa traballados na aula nas dúas 
primeiras avaliacións. As actividades repasan e reforzan ditos contidos e 
serven para que o alumnado que non acadou a cualificación mínima nestas 
avaliacións poda recuperalas.  

 Visualización vídeos relacionados cos contidos. 
 Enlaces a aplicacións que axudan a entender ditos contidos 
 Fichas de traballo. Cuestionarios. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Cada semana se lle envía ao alumnado o material co que se vai traballar e se 
lles indican as tarefas a realizar, así como o prazo que teñen para entregar 
ditas tarefas. Neste momento todo o alumnado ten conectividade. 
Semanalmente infórmase aos titores do alumnado que realiza as tarefas e 
do que non as fixo nin se comunicou co profesor. 

Materiais e recursos 
 Correo electrónico 
 Aula virtual do IES Espiñeira 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Informarase ao alumnado polos mesmos medios polos que se comunica con 
el acotío. 

 Correo electrónico 
 Aula virtual do IES Espiñeira 

  Desde a titoría e desde o propio centro informarase ás familias 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


