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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1: A actividade científica 
B1.1. Recoñecer e identificar as características do procedemento científico. FQB.1.1. Formula hipóteses e relaciónaas con feitos experimentais. 

B1.3.Recoñecer as variables que interveñen nun experimento. FQB.1.3.1 Deseña un experimento, sinalando as variables que deben estudarse. 

B1.6.Organizar datos experimentais de variables en forma de táboas. FQB1.6.Recompila datos en forma detáboas. 

B1.7.Elaborar gráficas a partir de táboas de datos. FQB1.7.Gradúa correctamente oseixes de abscisas e ordenadas en función dos 
datos. 

Bloque 2. A materia e as súas propiedades 
B2.3.Aplicar correctamente a notación científica en potencias de dez. FQB2.3.1.Escribe correctamente calquera número en notación científica. 

B2.7. Distinguir magnitudes fundamentais e derivadas. FQB2.7.1. Distingue magnitudes fundamentais e derivadas. 
B2.8. Recoñecer as unidades SI das principais magnitudes. FQB2. 8.1. Relaciona magnitudes coa súa unidade no SI. 

B2.12. Distinguir masa de peso. FQB 2.12.1. Distingue masa de peso. 
B2.15. Recoñecer a densidade como unha propiedade intensiva da materia. FQB2.15.1. Recoñece a densidade como unha propiedade intensiva da materia. 

Bloque 3. Os cambios 

B3.1. Distinguir entre cambios físicos e químicos mediante a realización de 
experiencias sinxelas que poñan de manifesto se forman ou non novas 
sustancias 

FQB3.1.2. Describe o procedemento de realización de experimentos sinxelos nos que 
se poña de manifesto a formación de novas substancias e recoñece que se trata de 
cambios químicos. 
 
FQB3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas. 

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

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

B3.3. Recoñecer a importancia da química na obtención de novas substancias 
e a súa importancia na mellora da calidade de vida das persoas. 

FQB3.3.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da súa procedencia 
natural ou sintética. 

B3.4. Axustar e leer  ecuacións químicas FQB3.4.1 Axusta e lee ecuacións químicas sinxelas 

B3.5. Realizar cálculos coas reaccións químicas axustadas pola ecuación 
química FQB3.5.1 Resolve problemas seinxelos de reactividade química 

B3.6. Formular compostos binarios FQB5.6.1 Formula compostos binarios sinxelos 

 

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

Avaliación 

Procedementos: 
 
Baséase en actuacións educativas que garantan unha avaliación continua, 
formativa e de diagnóstico, para anticiparnos e activar mecanismos de 
recuperación de ser necesarios. 
En todo caso, a avaliación das actividades realizadas na fase non presencial só 
podera ter valor positivo para a cualificación final do alumnado. 
 
Valorarase especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das 
competencias imprescindibles previamente establecidas nos dous primeiros 
trimestres 

 

Instrumentos: 
 
Probas escritas feitas no primeiro e segundo trimestre. 
Traballo desenvolvido na Aula Virtual desde o comenzo do confinamento e sempre 
en beneficio do alumnado. 

Cualificación final 

CONDICIÓN IMPRESCINDIBLE 
 

1º) PARA SUPERAR A MATERIA HAI QUE TER APROBADAS a PRIMEIRA e a                   
SEGUNDA AVALIACIÓN. 
 

PROCEDEMENTO DE CÁLCULO : CUALIFICACIÓN FINAL 
 
2º) Para o alumnado coa 1ª e 2ª avaliacións aprobadas presencialmente: 
Calcularase a media aritmética entre todas as notas obtidas dos exames 
feitos durante a primeira e segunda avaliación 
 
3º) Para alumnado coas avaliacións recuperadas durante o confinamento: 
Calcularase a media aritmética entre todas as notas obtidas dos exames 
feitos durante a fase presencial e a non presencial (exames de recuperación). 
No caso de que ao facer a operación matemática non se alcanzase o cinco, 
a nota que se lle outorgará será un CINCO ao ter a materia superada por ter 
as dúas avaliacións (1ª e 2ª) aprobadas a través das súas recuperacións. 

 

TRABALLO NON PRESENCIAL  
 
4º) Non será avaliado do mesmo xeito que a avaliación presencial do primeiro 
e segundo trimestre. Mediante a valoración deste traballo, a través dos 
instrumentos de avaliación que se utilicen, poderá mellorar a súa 
cualificación final. 
 

  5º) En beneficio do alumnado, será tida en conta a participación nas tarefas 

propostas no teletraballo desenvolvido no terceiro trimestre. Utilizarase o 

seguinte criterio que considerará a porcentaxe dos traballos presentados:     

+1 punto (100% de tarefas presentadas), +0,75 (75%), +0,50 (50%), +0,25 (25%) 

e 0 puntos (ningunha tarefa presentada). Non se penalizará se non fixo nada. 

  6º) O alumnado con algunha avaliación suspensa poderá beneficiarse da 

subida que lle corresponda pero sen efectos para superar a materia, en 

coherencia e por aplicación do apartado primeiro. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
  

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O referente son as aprendizaxes durante os dous primeiros trimestres. A parte da 
materia que se puidese ter avanzado no terceiro trimestre non entrará na proba 
extraordinaria. 
 
Será unha proba única que recolla e avalie os estándares de aprendizaxe e 
competencias imprescidibles da primeira e da segunda avaliación e que foron 
traballados telemáticamente no terceiro trimestre na Aula Virtual (actividades de 
repaso, reforzo e recuperación). 

Alumnado de 
materia 

pendente 

(NON HAI) 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

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  

Desenvolvidas na Aula Virtual: 
a) Documentos con cuestións e problemas feitos polo profesor. 
b) Documentos con cuestións e problemas propostos para ser resoltos 

polo alumnado dentro dun prazo de sete días. 
c) Resolución de dúbidas usando la plataforma CISCO Webex para 

videoconferencia. 

d) Exames de recuperación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Moi activa: 
a) Motivadora: tratando que o alumnado non perda as gañas de seguir 

aprendendo nestas novas condicións. Hai que evitar que perda a rutina 
e a disposición cara á aprendizaxe. A carencia nestes hábitos poden 
levar ao alumnado á desafección, o absentismo, a repetición e o 
abandono escolar. 

b) Interactiva: con todo o grupo e de xeito individual usando a Aula Virtual 
e a Videoconferencia coa plataforma CISCO Webex. 

c) Equilibrada: entre as competencias teóricas imprescindibles e a súa 
aplicación na resolución de cuestións e problemas. 

d) Resolutiva: para responder as dúbidas plantexadas polo alumnado. 
e) Diversificada: para atender as diferentes capacidades que ten o 

alumnado (actividades de reforzo/recuperación e de ampliación) 
 

Para facilitar a conectividade do alumnado, todas as tarefas , subiranse os luns 
de cada semana para ser entregadas resoltas cun prazo de sete días. 
 
Alumnado que non segue as tarefas encomendadas: 8 
Alumnado que segue esporádicamente as tarefas encomendadas: 15 
Alumnado que segue con regularidade as tarefas encomendadas: 30 
 
Indicador de logro: entrega das respostas correctas no prazo indicado. 

Materiais e recursos 

a) Libro de texto y apuntes elaborados durante o curso presencial. 
b) Archivos PDF subidos polo profesor á Aula Virtual. 
c) Enlaces a sitios web. 
d) Videoconferencia CISCO Webex: aclarar dúbidas, consolidar 

contidos. 
e) Correo electrónico (os alumnos usan gmail). 
f) La acción titorial desenvolvida polos titores respectivos é facilitada 

coa recollida de información do alumnado e facilitada ao titor/a, 
prestando especial atención para identificar o alumnado 
desconectado. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 6 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Usando o servizo de mensaxeria que presta a Aula Virtual 
Usando correos electrónicos 

 

Publicidade  
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmanuelgarciabarros/ 
 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmanuelgarciabarros/
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
                                                                               Bloque 1.  A actividade científica 

B1.1. Recoñecer e identificar as características do método científico. 
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. 

B1.3. Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes e 
expresar os resultados co erro correspondente. 

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. 

B1.4. Recoñecer os materiais e instrumentos básicos presentes no laboratorio 
de física e de química, e describir e respectar as normas de seguridade e de 
eliminación de residuos para a protección ambiental 

FQB1.4.1. 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 

                                                                                         Bloque 2. A materia 
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. 

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. 

B2.2. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos radioactivos. 
FQB2.2.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos isótopos 
radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións para a súa 
xestión. 

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

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. 

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

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. 

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

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. 
FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento 
ou composto químico de especial interese a partir dunha procura guiada de 
información bibliográfica e dixital. 

B2.6. Formular e nomear compostos binarios e ternarios seguindo as normas FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios 
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IUPAC. seguindo as normas IUPAC. 

 

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

Avaliación 

Procedementos: Para  as primeira e segunda avaliacións os recollidos na PD. Para 

a terceira avaliarase unicamente traballo entregado e a valoración farase en base a 

que as tarefas estean feitas cos mesmos criterios que se seguiron nos dous 

trimestres na aula. 

Os prazos de entrega serán flexibles, preferiblemente entregarase na semana do 
envío porque vai levarse a cabo un seguimento semanal do que se informará as 
familias. O traballo entregado fora dese prazo será tido igualmente en conta para a 
cualificación final do alumno. 

Contabilizando esa puntuación no total das semanas de traballo obterase unha 
nota sobre 10 puntos que contribuirá nun 10% a mellorar a cualificación final do 
alumno. 

Instrumentos: Tarefas propostas e probas escritas para as dúas aval recollidas na 
PD e tarefas propostas a través de aula virtual e correo electrónico na terceira 
aval. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final do curso obterase de calcular a media aritmética das dúas 
primeiras avaliacións e sumarlle o 10 % do resultado da cualificación da terceira. 

 0,5 · Nota 1ª aval + 0,5 · Nota 2ª aval + 0.1 · Nota 3ª aval 

 Para todo o alumnado que teña de media das dúas aval un 5 ou máis e 
entregue o traballo do terceiro trimestre con regularidade. No caso de que non 
cumpra esta condición enviaráselles unha tarefa con traballo de recuperación 
específico para cada un dos trimestres que deba recuperar. Deberá entregar o 
traballo feito no prazo que se estableza e se a valoración é positiva darase por 
aprobado o trimestre correspondente e o curso. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Aquel alumnado que durante este proceso non acade o aprobado terá que 
presentarse á convocatoria extraordinaria de setembro. Nesta convocatoria, se as 
condicións o permiten realizarán un exame presencial da materia de todo curso e 
en caso contrario entregaráselles unha nova tarefa con traballo de recuperación. 
O criterio para a cualificación final será o aplicado durante o curso. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

(Este curso non 
hai) 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

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  

Para o alumnado de 3º ESO o traballo enviarase as contas persoais de correo 
do centro das que dispón todo o alumnado e tamén  a calquera outra conta se 
o alumno o solicita. Igualmente co traballo van enlaces e material de apoio e 
axuda cando se considera. 

 Unha vez teñan o traballo rematado enviaranno por correo electrónico, 
que será o medio de comunicación para resolver dúbidas ou calquera outra 
consulta ou necesidade. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

-Actividades de recuperación para aqueles que non acadaran o aprobado en 

algunha das avaliacións. Será unha tarefa con cuestións e exercicios dos 
contidos mínimos que deberán entregar no prazo solicitado. Darase por 
recuperada a avaliación sempre que a revisión do traballo se considere 
positiva seguindo os mesmos criterios que para o resto de traballo do terceiro 
trimestre. 

-Actividades repaso para aqueles alumnos que teñen os dous trimestres 
superados. Será de entrega obrigatoria e semanal.  A valoración positiva da 
revisión deste traballo contribuirá a subir a cualificación final do alumno, 

-Actividades de reforzo para aqueles que se considere que o necesitan en 
algún caso especifico, dándolles tamén a opción de solicitar material de 
aqueles estándares que eles consideren que lle custan máis e queiran 
afianzar. 

Materiais e recursos 

Os materiais serán practicamente os mesmos que se citan na programación 
desbotando  aqueles que implican a presencia física no centro 

-Libro de texto para 3º  de ESO. 

-Tarefas con diferentes tipos de actividades: resolución de problemas, 
elaboración de presentacións ou razoamento de cuestión teóricas. 

-Internet: enlaces a páxinas tanto de consulta, vídeos titoriais e simuladores 
como para a realización de activades en liña. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Servizo de mensaxería da aula virtual e /ou correo electrónico. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
                                                                               Bloque 1.  A actividade científica 
B1.1. Recoñecer que a investigación en ciencia é un labor colectivo e 
interdisciplinario en constante evolución e influído polo contexto económico e 
político. 

FQB1.1.2. Argumenta con espírito crítico o grao de rigor científico dun artigo ou 
dunha noticia, analizando o método de traballo e identificando as características do 
traballo científico. 

B1.2. Analizar o proceso que debe seguir unha hipótese desde que se formula 
ata que é aprobada pola comunidade científica. 

FQB1.2.1. Distingue entre hipóteses, leis e teorías, e explica os procesos que 
corroboran unha hipótese e a dotan de valor científico. 

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

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

B1.4. Relacionar as magnitudes fundamentais coas derivadas a través de 
ecuacións de magnitudes. 

FQB1.4. Relaciona as magnitudes fundamentais coas derivadas a través de 
ecuacións de magnitudes. 

B1.5. Xustificar que non é posible realizar medidas sen cometer erros, e 
distinguir entre erro absoluto e relativo. 

FQB1.5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha medida 
coñecido o valor real. 

B1.6. Expresar o valor dunha medida usando o redondeo e o número de cifras 
significativas correctas. 

FQB1.6.1. Calcula e expresa correctamente o valor da medida, partindo dun 
conxunto de valores resultantes da medida dunha mesma magnitude, utilizando as 
cifras significativas adecuadas. 

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. 

FQB1.7.1. 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. 

B1.8. Elaborar e defender un proxecto de investigación, aplicando as TIC. 
FQB1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un tema de interese 
científico, empregando as TIC. 

                                                                                         Bloque 2. A materia 
B2.1. Recoñecer a necesidade de usar modelos para interpretar a estrutura da 
materia utilizando aplicacións virtuais interactivas. 

FQB2.1.1. Compara os modelos atómicos propostos ao longo da historia para 
interpretar a natureza íntima da materia, interpretando as evidencias que fixeron 
necesaria a evolución destes. 

FQB2.1.2. Utiliza as TIC ou aplicacións interactivas para visualizar a representación 
da estrutura da materia nos diferentes modelos atómicos 

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

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. 

B2.3. Agrupar por familias os elementos representativos e os elementos de FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, e sitúaos na táboa 
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transición segundo as recomendacións da IUPAC. periódica. 

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

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

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. 

FQB2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan deducir o tipo de 
enlace presente nunha substancia descoñecida. 

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

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

B2.7. Recoñecer a influencia das forzas intermoleculares no estado de 
agregación e nas propiedades de substancias de interese. 

FQB2.7.1. Xustifica a importancia das forzas intermoleculares en substancias de 
interese biolóxico. 

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. 

                                                      Bloque 3. Os cambios 

B3.1. Explicar o mecanismo dunha reacción química e deducir a lei de 
conservación da masa a partir do concepto da reorganización atómica que ten 
lugar. 

FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de colisións, e 
deduce a lei de conservación da masa. 

B3.2. Razoar como se altera a velocidade dunha reacción ao modificar algún 
dos factores que inflúen sobre ela, utilizando o modelo cinético-molecular e a 
teoría de colisións para xustificar esta predición. 

FQB3.2.1. Predí o efecto que sobre a velocidade de reacción teñen a concentración 
dos reactivos, a temperatura, o grao de división dos reactivos sólidos e os 
catalizadores. 

FQB3.2.2. Analiza o efecto dos factores que afectan a velocidade dunha reacción 
química, sexa a través de experiencias de laboratorio ou mediante aplicacións 
virtuais interactivas nas que a manipulación das variables permita extraer 
conclusións. 

B3.3. Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións 
endotérmicas e exotérmicas. 

FQB3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha reacción química 
analizando o signo da calor de reacción asociada. 

B3.4. Recoñecer a cantidade de substancia como magnitude fundamental e o 
mol como a súa unidade no Sistema Internacional de Unidades. 

FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia, a masa 
atómica ou molecular e a constante do número de Avogadro. 

B3.5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros supondo un 
rendemento completo da reacción, partindo do axuste da ecuación química 
correspondente. 

FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en termos de partículas 
e moles e, no caso de reaccións entre gases, en termos de volumes. 

FQB3.5.2. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos 
puros e supondo un rendemento completo da reacción, tanto se os reactivos están en 
estado sólido como se están en disolución. 
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B3.7. Realizar experiencias de laboratorio nas que teñan lugar reaccións de 
síntese, combustión e neutralización, interpretando os fenómenos observados. 

FQB3.7.3. Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas que teñan lugar 
reaccións de síntese, combustión ou neutralización. 

                                                     Bloque 4. O movemento e as forzas 

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

FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, desprazamento e 
velocidade en distintos tipos de movemento, utilizando un sistema de referencia. 

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

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. 

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

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 

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. 

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. 

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. 

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

FQB4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo experiencias no 
laboratorio ou empregando aplicacións virtuais interactivas, para determinar a 
variación da posición e a velocidade dun corpo en función do tempo, e representa e 
interpreta os resultados obtidos. 

B4.6. Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios na velocidade 
dos corpos e representalas vectorialmente 

FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos que hai cambios 
na velocidade dun corpo. 

FQB4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a forza normal, a forza de rozamento e 
a forza centrípeta en casos de movementos rectilíneos e circulares. 

B4.7. Utilizar o principio fundamental da dinámica na resolución de problemas 
nos que interveñen varias forzas. 

FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un corpo en 
movemento nun plano tanto horizontal como inclinado, calculando a forza resultante 
e a aceleración. 

B4.8. Aplicar as leis de Newton para a interpretación de fenómenos cotiáns. FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de Newton. 

B4.9. Valorar a relevancia histórica e científica que a lei da gravitación 
universal supuxo para a unificación das mecánicas terrestre e celeste, e 
interpretar a súa expresión matemática. 

FQB4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción gravitatoria só se poñen 
de manifesto para obxectos moi masivos, comparando os resultados obtidos de 
aplicar a lei da gravitación universal ao cálculo de forzas entre distintos pares de 
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obxectos. 

B4.10. Comprender que a caída libre dos corpos e o movemento orbital son 
dúas manifestacións da lei da gravitación universal. 

FQB4.10.1. Razoa o motivo polo que as forzas gravitatorias producen nalgúns casos 
movementos de caída libre 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 9 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Para  as primeira e segunda avaliacións os recollidos na PD. Para 

a terceira avaliarase unicamente traballo entregado e a valoración farase en base a 

que as tarefas estean feitas cos mesmos criterios que se seguiron nos dous 

trimestres na aula. 

Os prazos de entrega serán flexibles, preferiblemente entregarase na semana do 
envío porque vai levarse a cabo un seguimento semanal do que se informará as 
familias. O traballo entregado fora dese prazo será tido igualmente en conta para a 
cualificación final do alumno. 

Contabilizando esa puntuación no total das semanas de traballo obterase unha 
nota sobre 10 puntos que contribuirá nun 10% a mellorar a cualificación final do 
alumno. 

Instrumentos: Tarefas propostas e probas escritas para as dúas aval recollidas na 
PD e tarefas propostas a través de aula virtual e correo electrónico na terceira 
aval. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final do curso obterase de calcular a media aritmética das dúas 
primeiras avaliacións e sumarlle o 10 % do resultado da cualificación da terceira. 

 0,5 · Nota 1ª aval + 0,5 · Nota 2ª aval + 0.1 · Nota 3ª aval 

 Para todo o alumnado que teña de media das dúas aval un 5 ou máis e 
entregue o traballo do terceiro trimestre con regularidade. No caso de que non 
cumpra esta condición enviaráselles unha tarefa con traballo de recuperación 
específico para cada un dos trimestres que deba recuperar. Deberá entregar o 
traballo feito no prazo que se estableza e se a valoración é positiva darase por 
aprobado o trimestre correspondente e o curso. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Aquel alumnado que durante este proceso non acade o aprobado terá que 
presentarse á convocatoria extraordinaria de setembro. Nesta convocatoria, se as 
condicións o permiten realizarán un exame presencial da materia de todo curso e 
en caso contrario entregaráselles unha nova tarefa con traballo de recuperación. 
O criterio para a cualificación final será o aplicado durante o curso. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

(Este curso non 
hai) 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

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  

Para o alumnado de 4º ESO o traballo enviarase as contas persoais de correo 
do centro das que dispón todo o alumnado e tamén  a calquera outra conta se 
o alumno o solicita. Igualmente co traballo van enlaces e material de apoio e 
axuda cando se considera. 

 Unha vez teñan o traballo rematado enviaranno por correo electrónico, 
que será o medio de comunicación para resolver dúbidas ou calquera outra 
consulta ou necesidade. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

-Actividades de recuperación para aqueles que non acadaran o aprobado en 

algunha das avaliacións. Será unha tarefa con cuestións e exercicios dos 
contidos mínimos que deberán entregar no prazo solicitado. Darase por 
recuperada a avaliación sempre que a revisión do traballo se considere 
positiva seguindo os mesmos criterios que para o resto de traballo do terceiro 
trimestre. 

-Actividades repaso para aqueles alumnos que teñen os dous trimestres 
superados. Será de entrega obrigatoria e semanal.  A valoración positiva da 
revisión deste traballo contribuirá a subir a cualificación final do alumno, 

-Actividades de reforzo para aqueles que se considere que o necesitan en 
algún caso especifico, dándolles tamén a opción de solicitar material de 
aqueles estándares que eles consideren que lle custan máis e queiran 
afianzar. 

Materiais e recursos 

Os materiais serán practicamente os mesmos que se citan na programación 
desbotando  aqueles que implican a presencia física no centro 

-Libro de texto para 4º  de ESO. 

-Tarefas con diferentes tipos de actividades: resolución de problemas, 
elaboración de presentacións ou razoamento de cuestión teóricas. 

-Internet: enlaces a páxinas tanto de consulta, vídeos titoriais e simuladores 
como para a realización de activades en liña. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Servizo de mensaxería da aula virtual e /ou correo electrónico. 

Publicidade  Publicación 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. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

  

Recollidos no documento de física e química de 1º Bach  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

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

Avaliación 

Procedementos: 
Durante a primeira e segunda avaliacións o alumnado pendente entrega os 
traballos do plan de reforzo e realiza probas escritas. Para o terceiro 
trimestre as entregas fanse vía correo electrónico tanto de tarefas 
propostas como de probas escritas. 

Instrumentos: Tarefas propostas e probas escritas para as dúas aval recollidas 

na PD e tarefas propostas a través de aula virtual e correo electrónico na terceira 
aval. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Nota 1º bloque .0,5+ Nota 2º bloque .0,5 
A cualificación de cada bloque do período on-line 
Nota do bloque= 0.3.nota de tarefas guiadas +0,7.nota probas escritas  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No caso de avaliación negativa das probas ordinarias  o alumnado 
pendente será convocado pola xefatura de estudos a unha proba escrita 
presencial no mes de setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Os criterios están recollidos na adaptación da programación de 1º 
Bacharelato. 

Criterios de cualificación: 
Os criterios están recollidos na adaptación da programación de 1º 
Bacharelato. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: A nota das probas escritas é 
a cualificación das cuestións teóricas e a resolución de problemas  nas que 
as tarefas propostas axudan a  guiar o traballo do alumnado no proceso de 
reforzo e recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
O alumnado seguirá o proceso de recuperación guiado pola xefatura de 
dpto a través do correo electrónico. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Tarefas propostas e probas escritas para as dúas aval recollidas na PD e 
tarefas propostas a través de aula virtual e correo electrónico na terceira 
aval. 

Materiais e recursos 

Os materiais serán practicamente os mesmos que se citan na programación 
desbotando  aqueles que implican a presencia física no centro 

-Libro de texto para 1º  de BACH. 

-Tarefas con diferentes tipos de actividades: resolución de problemas, 
elaboración de presentacións ou razoamento de cuestión teóricas. 

-Internet: enlaces a páxinas tanto de consulta, vídeos titoriais e simuladores 
como para a realización de activades en liña. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O  profesorado informará ao alumnado por correo electrónico igual 
que nas primeiras avaliacións. 

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 

Bloque 2: Aspectos cuantitativos da Química 
B2.3. Aplicar a ecuación dos gases ideais para calcular masas moleculares e 
determinar fórmulas moleculares. 

FQB2.3.2. Relaciona a fórmula empírica e molecular dun composto coa súa 
composición centesimal, aplicando a ecuación de estadodos gases ideais. 

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. 

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. 

B2.5. Explicar a variación das propiedades coligativas entre unha disolución e o 
disolvente puro, e comprobalo experimentalmente. 

FQB2.5.1.Experimenta e interpreta a variación das temperaturas de fusión e ebulición 
dun líquido ao que se lle engade un soluto, relacionándoo con algún proceso de 
interese no contorno. 

Bloque 3. Reaccións químicas 
B3.1. Formular e nomear correctamente as substancias que interveñen nunha 
reacción química dada, e levar a cabo no laboratorio reaccións químicas 
sinxelas. 

B3.1. Formular e nomear correctamente as substancias que interveñen nunha reacción 
química dada. 

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

FQB3.2.1. Interpreta unha ecuación química en termos de cantidade de materia, masa, 
número de partículas ou volume, para realizar cálculos estequiométricos nela. 
FQB3.2.3. 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. 

Bloque 4. Transformacións enerxéticas e espontaneidade das reaccións químicas 
B4.3. Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións 
endotérmicas e exotérmicas 

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

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

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. 

Bloque 5. Química do carbono 
B5.1. Recoñecer hidrocarburos saturados e insaturados e aromáticos, 
relacionándoos con compostos de interese biolóxico e industrial. 

FQB5.1.1. Formula e nomea segundo as normas da IUPAC hidrocarburos de 
cadea aberta e pechada, e derivados aromáticos. 

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

FQB5.2.1. Formula e nomea segundo as normas da IUPAC compostos orgánicos 
sinxelos cunha función osixenada ou nitroxenada. 
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Bloque 6. Cinemática 

B6.3. Recoñecer as ecuacións dos movementos rectilíneo e circular, e aplicalas 
a situación concretas. 

FQB6.3.2. Resolve exercicios prácticos de cinemática en dúas dimensión (movemento 
dun corpo nun plano) aplicandoas ecuacións dos movementos rectilíneo uniforme 
(MRU) e movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 

B6.6. Describir o movemento circular uniformemente acelerado e expresar a 
aceleración en función das súas componentes intrínsecas. 

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

B6.7. Relacionar nun movemento circular as magnitudes angulares coas lineais. 
FQB6.7.1. Relaciona as magnitudes lineais e angulares para un móbil que describe 
unha traxectoria circular, establecendo as ecuacións correspondentes. 

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): Movementos parabólicos. 

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

Bloque 7. Dinámica 

B7.1. Identificar todas as forzas que actúan sobre un corpo. 
FQB7.1.1. Representa todas as forzas que actúan sobre un corpo,obtendo a resultante 
e extraendo consecuencias sobre o seu estado de movemento. 

B7.2. Resolver situacións desde un punto de vista dinámico que involucran 
planos inclinados e/ou poleas. 

FQB7.2.2. Resolve supostos nos que aparezan forzas de rozamento en planos 
horizontais ou inclinados, aplicando as leis de Newton. 

B7.5. Xustificar a necesidade de que existan forzas para que se produza un 
movemento circular. 

FQB7.5.1. Aplica o concepto de forza centrípeta para resolver e interpretar casos de 
móbiles en curvas e en traxectorias circulares. 

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

Avaliación 

Procedementos: 
 
Baséase en actuacións educativas que garantan unha avaliación continua, 
formativa e de diagnóstico, para anticiparnos e activar mecanismos de 
recuperación de ser necesarios. 
En todo caso, a avaliación das actividades realizadas na fase non presencial só 
podera ter valor positivo para a cualificación final do alumnado. 
 
Valorarase especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das 
competencias imprescindibles previamente establecidas nos dous primeiros 
trimestres 

 

Instrumentos: 
 
Probas escritas feitas no primeiro e segundo trimestre e exames de recuperación 
do terceiro trimestre. 
Traballo desenvolvido na Aula Virtual desde o comenzo do confinamento e sempre 
en beneficio do alumnado. 

Cualificación final 

CONDICIÓN IMPRESCINDIBLE 
 

1º) PARA SUPERAR A MATERIA HAI QUE TER APROBADAS a PRIMEIRA e a                   
SEGUNDA AVALIACIÓN. 
 

PROCEDEMENTO DE CÁLCULO : CUALIFICACIÓN FINAL 
 
2º) Para o alumnado coa 1ª e 2ª avaliacións aprobadas presencialmente: 
Calcularase a media aritmética entre todas as notas obtidas dos exames 
feitos durante a primeira e segunda avaliación 
 
3º) Para alumnado coas avaliacións recuperadas durante o confinamento: 
Calcularase a media aritmética entre todas as notas obtidas dos exames 
feitos durante a fase presencial e a non presencial (exames de recuperación). 
No caso de que ao facer a operación matemática non se alcanzase o cinco, 
a nota que se lle outorgará será un CINCO ao ter a materia superada por ter 
as dúas avaliacións (1ª e 2ª) aprobadas a través das súas recuperacións. 

 

TRABALLO NON PRESENCIAL  
 
4º) Non será avaliado do mesmo xeito que a avaliación presencial do primeiro 
e segundo trimestre. Mediante a valoración deste traballo, a través dos 
instrumentos de avaliación que se utilicen, poderá mellorar a súa 
cualificación final. 
 

  5º) En beneficio do alumnado, será tida en conta a participación nas tarefas 

propostas no teletraballo desenvolvido no terceiro trimestre. Utilizarase o 

seguinte criterio que considerará a porcentaxe dos traballos presentados:     

+1 punto (100% de tarefas presentadas), +0,75 (75%), +0,50 (50%), +0,25 (25%) 

e 0 puntos (ningunha tarefa presentada). Non se penalizará se non fixo nada. 
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  6º) O alumnado con algunha avaliación suspensa poderá beneficiarse da 

subida que lle corresponda pero sen efectos para superar a materia, en 

coherencia e por aplicación do apartado primeiro. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O referente son as aprendizaxes durante os dous primeiros trimestres. A parte da 
materia que se puidese ter avanzado no terceiro trimestre non entrará na proba 
extraordinaria. 
 
Será unha proba única que recolla e avalie os estándares de aprendizaxe e 
competencias imprescidibles da primeira e da segunda avaliación e que foron 
traballados telemáticamente no terceiro trimestre na Aula Virtual (actividades de 
repaso, reforzo e recuperación). 

Alumnado de 
materia 

pendente 

(NON HAI) 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

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  

Desenvolvidas na Aula Virtual: 
a) Documentos con cuestións e problemas feitos polo profesor. 
b) Documentos con cuestións e problemas propostos para ser resoltos 

polo alumnado dentro dun prazo de sete días. 
c) Documentos co desenvolvemento teórico da Dinámica Newtoniana e 

do M.A,S (non avaliables ao ser aprendizaxes do terceiro trimestre). 
d) Resolución de dúbidas usando la plataforma CISCO Webex para 

videoconferencia. 

e) Exames de recuperación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Moi activa: 
a) Motivadora: tratando que o alumnado non perda as gañas de seguir 

aprendendo nestas novas condicións. Evitarase que o alumnado perda 
as rutinas e a disposición cara á aprendizaxe 

b) Interactiva: con todo o grupo e de xeito individual usando a Aula Virtual, 
a Videoconferencia coa plataforma CISCO Webex e os correos 
electrónicos. 

c) Equilibrada: entre as competencias teóricas imprescindibles e a súa 
aplicación na resolución de cuestións e problemas. 

d) Resolutiva: para responder as dúbidas plantexadas polo alumnado. 
e) Diversificada: para atender as diferentes capacidades que ten o 

alumnado (actividades de reforzo/recuperación e de ampliación) e a 
unha alumna en atención hospitalaria-domiciliaria. 
 

Para facilitar a conectividade do alumnado, todas as tarefas , subiranse os luns 
de cada semana para ser entregadas resoltas cun prazo de sete días. 
 
Alumnado que non segue as tarefas encomendadas: 4 
Alumnado que segue esporádicamente as tarefas encomendadas: 5 
Alumnado que segue con regularidade as tarefas encomendadas: 36 
Alumnado en atención hospitalaria-domiciliaria: 1 
 
Indicador de logro: entrega das respostas correctas no prazo indicado. 

Materiais e recursos 

a) Libro de texto y apuntes elaborados durante o curso presencial. 
b) Archivos PDF subidos polo profesor á Aula Virtual e enviados por 

correo electrónico. 
c) Fotos de traballos feitos polo alumnado vía Whatsapp. 
d) Enlaces a sitios web. 
e) Videoconferencia CISCO Webex: aclarar dúbidas, consolidar contidos. 
f) Correo electrónico. 
g) La acción titorial desenvolvida polos titores respectivos é facilitada coa 

recollida de información do alumnado e facilitada ao titor/a, prestando 
especial atención para identificar o alumnado desconectado. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Usando o servizo de mensaxeria que presta a Aula Virtual 
Usando correos electrónicos 

 

Publicidade  
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmanuelgarciabarros/ 
 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmanuelgarciabarros/


 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
       DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: IES MANUEL GARCÍA BARROS 

CURSO: 2º BACHARELATO 
MATERIA: FÍSICA 
DEPARTAMENTO: FÍSICA E QUÍMICA 
DATA: 12 DE MAIO 2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 2: Interacción gravitatoria 
B2.1. Asociar o campo gravitatorio á existencia de masa, e caracterizalo pola 
intensidade do campo e o potencial. 

FSB2.1.1. Diferencia os conceptos de forza e campo, establecendo unha relación entre 
a intensidade do campo gravitatorio e a aceleración da gravidade. 

B2.2. Recoñecer o carácter conservativo do campo gravitatorio pola súa 
relación cunha forza central e asociarlle, en consecuencia, unpotencial 
gravitatorio. 

FSB2.2.1. Xustifica o carácter conservativo do campo gravitatorio e determina o 
traballo realizado polo campo a partir das variacións de enerxía potencial. 

B2.3. Interpretar as variacións de enerxía potencial e o signo desta en función 
da orixe de coordenadas enerxéticas elixida. 

FSB2.3.1. Calcula a velocidade de escape dun corpo aplicando o principio de 
conservación da enerxía mecánica. 

B2.5. Relacionar o movemento orbital dun corpo co raio da órbita e a masa 
xeradora do campo. 

FSB2.5.1. Deduce a velocidade orbital dun corpo, a partir da lei fundamental da 
dinámica, e relaciónaa co raio da órbita e amasa do corpo (Kepler) 

Bloque 3. Interacción electromagnética 
B3.1.Asociar o campo eléctrico á existencia de carga e caracterizalo pola 
intensidade de campo e o potencial. 

FSB3.1.2. Utiliza o principio de superposición para o cálculo de campos e potenciais 
eléctricos creados por unha distribución de cargas puntuais. 

B3.10. Recoñecer a forza de Lorentz como a forza que se exerce sobre unha 
partícula cargada que se move nunha rexión do espazo onde actúan un campo 
eléctrico e un campo magnético. 

FSB3.10.1. Calcula o raio da órbita que describe unha partícula cargada cando penetra 
cunha velocidade determinada nun campo magnético coñecido aplicando a forza de 
Lorentz. 

B3.12. Describir o campo magnético orixinado por unha corrente rectilínea 
 

FSB3.12.1. Establece, nun punto dado do espazo, o campo magnético resultante 
debido a dous ou máis condutores rectilíneos polos que circulan correntes eléctricas 
(lei Biot-Savart) 

B3.17. Explicar as experiencias de Faraday e de Henry que levaron a establecer 
as leis de Faraday e Lenz. 

FSB3.17.1. Calcula a forza electromotriz inducida nun circuíto e estima a dirección da 
corrente eléctrica aplicando as leis de Faraday e Lenz. 

Bloque 4. Ondas 
B4.3. Expresar a ecuación dunha onda nunha corda indicando o significado 
físico dos seus parámetros característicos. 

FSB4.3.1. Obtén as magnitudes características dunha onda a partir da súa expresión 
matemática. 

B4.7. Recoñecer a difracción e as interferencias como fenómenos propios do 
Movemento ondulatorio. 

FSB4.7.1. Interpreta os fenómenos de interferencia e a difracción a partir do 
principio de Huygens. 

B4.8. Empregar as leis de Snell para explicar os fenómenos de reflexión e 
refracción. 

FSB4.8.1. Experimenta e xustifica o comportamento da luz ao cambiar de medio, 
aplicando a lei de Snell, coñecidos os índices de refracción. 

B4.15. Comprender as características e as propiedades das ondas 
electromagnéticas, como a súa lonxitude de onda, polarización ou enerxía, en 
fenómenos da vida cotiá. 
 
 
 

FSB4.15.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes na vida 
cotiá en función da súa lonxitude de onda e a súa enerxía. 
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Bloque 5. Óptica xeométrica 
B5.2. Valorar os diagramas de raios luminosos e as ecuacións asociadas como 
medio que permite predicir as características das imaxes formadas en sistemas 
ópticos. 

FSB5.2.2. Obtén o tamaño, a posición e a natureza da imaxe dun obxecto producida 
por un espello plano e unha lente delgada, realizando o trazado de raios e aplicando 
as ecuacións correspondentes. 

B5.3. Coñecer o funcionamento óptico do ollo humano e os seus defectos, e 
comprender o efecto das lentes na corrección deses efectos. 

FSB5.3.1. Xustifica os principais defectos ópticos do ollo humano (miopía, 
hipermetropía, presbicia e astigmatismo), empregando para iso un diagrama de raios. 

 

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

Avaliación 

Procedementos: 
 
Baséase en actuacións educativas que garantan unha avaliación continua, 
formativa e de diagnóstico, para anticiparnos e activar mecanismos de 
recuperación de ser necesarios. 
En todo caso, a avaliación das actividades realizadas na fase non presencial só 
podera ter valor positivo para a cualificación final do alumnado. 
 
Valorarase especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das 
competencias imprescindibles previamente establecidas nos dous primeiros 
trimestres 

 

Instrumentos: 
 
Probas escritas feitas no primeiro e segundo trimestre e exames de recuperación 
do terceiro trimestre. 
Traballo desenvolvido na Aula Virtual desde o comenzo do confinamento e sempre 
en beneficio do alumnado. 

Cualificación final 

CONDICIÓN IMPRESCINDIBLE 
 

1º) PARA SUPERAR A MATERIA HAI QUE TER APROBADAS a PRIMEIRA e a                   
SEGUNDA AVALIACIÓN. 
 

PROCEDEMENTO DE CÁLCULO : CUALIFICACIÓN FINAL 
 
2º) Para o alumnado coa 1ª e 2ª avaliacións aprobadas presencialmente: 
Calcularase a media aritmética entre todas as notas obtidas dos exames 
feitos durante a primeira e segunda avaliación 
 
3º) Para alumnado coas avaliacións recuperadas durante o confinamento: 
Calcularase a media aritmética entre todas as notas obtidas dos exames 
feitos durante a fase presencial e a non presencial (exames de recuperación). 
No caso de que ao facer a operación matemática non se alcanzase o cinco, 
a nota que se lle outorgará será un CINCO ao ter a materia superada por ter 
as dúas avaliacións (1ª e 2ª) aprobadas a través das súas recuperacións. 

 

TRABALLO NON PRESENCIAL  
 
4º) Non será avaliado do mesmo xeito que a avaliación presencial do primeiro 
e segundo trimestre. Mediante a valoración deste traballo, a través dos 
instrumentos de avaliación que se utilicen, poderá mellorar a súa 
cualificación final. 
 

  5º) En beneficio do alumnado, será tida en conta a participación nas tarefas 

propostas no teletraballo desenvolvido no terceiro trimestre. Utilizarase o 

seguinte criterio que considerará a porcentaxe dos traballos presentados:     

+1 punto (100% de tarefas presentadas), +0,75 (75%), +0,50 (50%), +0,25 (25%) 

e 0 puntos (ningunha tarefa presentada). Non se penalizará se non fixo nada. 
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  6º) O alumnado con algunha avaliación suspensa poderá beneficiarse da 

subida que lle corresponda pero sen efectos para superar a materia, en 

coherencia e por aplicación do apartado primeiro. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O referente son as aprendizaxes durante os dous primeiros trimestres. A parte da 
materia que se puidese ter avanzado no terceiro trimestre non entrará na proba 
extraordinaria. 
 
Será unha proba única que recolla e avalie os estándares de aprendizaxe e 
competencias imprescidibles da primeira e da segunda avaliación e que foron 
traballados telemáticamente no terceiro trimestre na Aula Virtual (actividades de 
repaso, reforzo e recuperación). 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
(APORTADA POLA 

XEFATURA DE 
DEPARTAMENTO) 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

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  

Desenvolvidas na Aula Virtual: 
a) Documentos con cuestións e problemas feitos polo profesor. 
b) Documentos con cuestións e problemas propostos para ser resoltos 

polo alumnado dentro dun prazo de sete días. 
c) Documentos co desenvolvemento teórico da Mecánica Cuántica, 

Núcleos-Partículas e Relatividade (non avaliables ao ser aprendizaxes 
do terceiro trimestre), rematando toda a programación materia e 
sempre pensando na ABAU. 

d) Resolución de dúbidas usando la plataforma CISCO Webex para 
videoconferencia. 

e) Exames de recuperación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Moi activa: 
a) Motivadora: tratando que o alumnado non perda as gañas de seguir 

aprendendo nestas novas condicións. Evitarase que o alumnado perda 
as rutinas e disposición cara a aprendizaxe. 

b) Interactiva: con todo o grupo e de xeito individual usando a Aula Virtual, 
a Videoconferencia coa plataforma CISCO Webex e os correos 
electrónicos. 

c) Equilibrada: entre as competencias teóricas imprescindibles e a súa 
aplicación na resolución de cuestións e problemas. 

d) Resolutiva: para responder as dúbidas plantexadas polo alumnado. 
e) Diversificada: para atender as diferentes capacidades que ten o 

alumnado (actividades de reforzo/recuperación e de ampliación). 
 

Para facilitar a conectividade do alumnado, todas as tarefas , subiranse os luns 
de cada semana para ser entregadas resoltas cun prazo de sete días. 
 
Alumnado que non segue as tarefas encomendadas: 3 
Alumnado que segue esporádicamente as tarefas encomendadas: 4 
Alumnado que segue con regularidade as tarefas encomendadas: 13 
 
Indicador de logro: entrega das respostas correctas no prazo indicado. 

Materiais e recursos 

a) Libro de texto y apuntes elaborados durante o curso presencial. 
b) Archivos PDF subidos polo profesor á Aula Virtual. 
c) Fotos de traballos feitos polo alumnado vía Whatsapp. 
d) Enlaces a sitios web. 
e) Videoconferencia CISCO Webex: aclarar dúbidas, consolidar contidos. 
f) Correo electrónico. 
g) La acción titorial desenvolvida polos titores respectivos é facilitada coa 

recollida de información do alumnado e facilitada ao titor/a, prestando 
especial atención para identificar o alumnado desconectado. 

h) Informes sobre as novas caracaterísticas da ABAU, especialmente 
polo que respecta ao exame de Física. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Usando o servizo de mensaxeria que presta a Aula Virtual 
Usando correos electrónicos 

 

Publicidade  
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmanuelgarciabarros/ 
 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmanuelgarciabarros/


 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
                                                                               Bloque 1.  A actividade científica 

B1.1. Realizar interpretacións, predicións e representación de fenómenos 
químicos a partir dos datos dunha investigación científica, e obter conclusións. 

QUB1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a investigación científica traballando 
tanto individualmente como en grupo, formulando preguntas, identificando problemas, 
recollendo datos mediante a observación ou a experimentación, analizando e 
comunicando os resultados, e desenvolvendo explicacións mediante a realización 
dun informe final. 

B1.2. Aplicar a prevención de riscos no laboratorio de química e coñecer a 
importancia dos fenómenos químicos e as súas aplicacións aos individuos e á 
sociedade. 

QUB1.2.1.Utiliza o material e os instrumentos de laboratorio empregando as normas 
de seguridade adecuadas para a realización de experiencias químicas. 

B1.3. Empregar axeitadamente as tecnoloxías da información e da 
comunicación para a procura de información, o manexo de aplicacións de 
simulación de probas de laboratorio, a obtención de datos e a elaboración de 
informes. 

QUB1.3.1. Elabora información e relaciona os coñecementos químicos aprendidos 
con fenómenos da natureza, e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade 
actual. 
QUB1.3.3. Realiza e defende un traballo de investigación utilizando as tecnoloxías da 
información e da comunicación. 

B1.4. Deseñar, elaborar, comunicar e defender informes de carácter científico, 
realizando unha investigación baseada na práctica experimental. 

QUB1.4.1. Analiza a información obtida principalmente a través de internet, 
identificando as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do 
fluxo de información científica. 

QUB1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nunha fonte de 
información de divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando a 
linguaxe oral e escrita con propiedade. 

                                                                                        Bloque 2. Orixe e evolución dos compoñentes do Universo 

B2.1. Analizar cronoloxicamente os modelos atómicos ata chegar ao modelo 
actual, discutindo as súas limitacións e a necesidade dun novo. QUB2.1.1. Explica as limitacións dos distintos modelos atómicos en relación cos 

feitos experimentais que levan asociados. 

QUB2.1.2. Calcula o valor enerxético correspondente a unha transición electrónica 
entre dous niveis dados, en relación coa interpretación dos espectros atómicos. 

B2.2. Recoñecer a importancia da teoría mecanocuántica para o coñecemento 
do átomo 

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. 

B2.3. Explicar os conceptos básicos da mecánica cuántica: dualidade onda-
corpúsculo e incerteza. 

QUB2.3.1. Determina lonxitudes de onda asociadas a partículas en movemento para 
xustificar o comportamento ondulatorio dos electróns. 
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QUB2.3.2. Xustifica o carácter probabilístico do estudo de partículas atómicas a partir 
do principio de indeterminación de Heisenberg. 

B2.4. Describir as características fundamentais das partículas subatómicas, 
diferenciando os tipos. 

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

B2.5. Establecer a configuración electrónica dun átomo en relación coa súa 
posición na táboa periódica. 

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

B2.6. Identificar os números cuánticos para un electrón segundo no orbital en 
que se atope. 

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

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. 

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. 

B2.8. Utilizar o modelo de enlace correspondente para explicar a formación de 
moléculas, de cristais e de estruturas macroscópicas, e deducir as súas 
propiedades. 

QUB2.8.1. Xustifica a estabilidade das moléculas ou dos cristais formados 
empregando a regra do octeto ou baseándose nas interaccións dos electróns da 
capa de valencia para a formación dos enlaces. 

B2.9. Construír ciclos enerxéticos do tipo Born-Haber para calcular a enerxía 
de rede, analizando de forma cualitativa a variación de enerxía de rede en 
diferentes compostos 

QUB2.9.1. Aplica o ciclo de Born-Haber para o cálculo da enerxía reticular de cristais 
iónicos. 

QUB2.9.2. Compara a fortaleza do enlace en distintos compostos iónicos aplicando a 
fórmula de Born-Landé para considerar os factores dos que depende a enerxía 
reticular. 

B2.10. Describir as características básicas do enlace covalente empregando 
diagramas de Lewis e utilizar a TEV para a súa descrición máis complexa. 

QUB2.10.1. Determina a polaridade dunha molécula utilizando o modelo ou a teoría 
máis axeitados para explicar a súa xeometría. 

QUB2.10.2. Representa a xeometría molecular de distintas substancias covalentes 
aplicando a TEV e a TRPECV. 

B2.11. Empregar a teoría da hibridación para explicar o enlace covalente e a 
xeometría de distintas moléculas. 

QUB2.11.1. Dálles sentido aos parámetros moleculares en compostos covalentes 
utilizando a teoría de hibridación para compostos inorgánicos e orgánicos. 

B2.12. Coñecer as propiedades dos metais empregando as diferentes teorías 
estudadas para a formación do enlace metálico. 

QUB2.12.1. Explica a condutividade eléctrica e térmica mediante o modelo do gas 
electrónico, aplicándoo tamén a substancias semicondutoras e supercondutoras. 

B2.13. Explicar a posible condutividade eléctrica dun metal empregando a 
teoría de bandas. 

QUB2.13.1. Describe o comportamento dun elemento como illante, condutor ou 
semicondutor eléctrico, utilizando a teoría de bandas. 

B2.14. Recoñecer os tipos de forzas intermoleculares e explicar como afectan 
as propiedades de determinados compostos en casos concretos. 

QUB2.14.1. Xustifica a influencia das forzas intermoleculares para explicar como 
varían as propiedades específicas de diversas substancias en función das devanditas 
interaccións. 

B2.15. Diferenciar as forzas intramoleculares das intermoleculares en 
compostos iónicos ou covalentes 

QUB2.15.1. Compara a enerxía dos enlaces intramoleculares en relación coa enerxía 
correspondente ás forzas intermoleculares, xustificando o comportamento 
fisicoquímico das moléculas. 

                          Bloque 3. Reaccións químicas 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 10 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

B3.1. Definir velocidade dunha reacción e aplicar a teoría das colisións e do 
estado de transición utilizando o concepto de enerxía de activación. 

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

B3.2. Xustificar como a natureza e a concentración dos reactivos, a 
temperatura e a presenza de catalizadores modifican a velocidade de 
reacción. 

QUB3.2.1. Predí a influencia dos factores que modifican a velocidade dunha 
reacción. 

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

QUB3.3.1. Deduce o proceso de control da velocidade dunha reacción química 
identificando a etapa limitante correspondente ao seu mecanismo de reacción. 

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

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. 

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

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 
evoluciona o equilibrio ao variar a cantidade de produto ou reactivo. 

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

QUB3.6.1. Utiliza o grao de disociación aplicándoo ao cálculo de concentracións e 
constantes de equilibrio Kc e Kp. 

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

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. 

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. 

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. 

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

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. 

B3.11. Aplicar a teoría de Brönsted para recoñecer as substancias que poden 
actuar como ácidos ou bases. 

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

B3.12. Determinar o valor do pH de distintos tipos de ácidos e bases. 
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. 

B3.13. Explicar as reaccións ácido-base e a importancia dalgunha delas, así 
como as súas aplicacións prácticas. 

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

B3.14. Xustificar o pH resultante na hidrólise dun sal. QUB3.14.1. Predí o comportamento ácido-base dun sal disolvido en auga aplicando o 
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concepto de hidrólise, e escribr os procesos intermedios e os equilibrios que teñen 
lugar. 

B3.15. Utilizar os cálculos estequiométricos necesarios para levar a cabo unha 
reacción de neutralización ou volumetría ácido-base. 

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). 

B3.16. Coñecer as aplicacións dos ácidos e das bases na vida cotiá (produtos 
de limpeza, cosmética, etc.). 

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

B3.17. Determinar o número de oxidación dun elemento químico identificando 
se se oxida ou reduce nunha reacción química. 

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

B3.18. Axustar reaccións de oxidación-redución utilizando o método do ión-
electrón e facer os cálculos estequiométricos correspondentes. 

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

B3.19. Comprender o significado de potencial estándar de redución dun par 
redox, utilizándoo para predicir a espontaneidade dun proceso entre dous 
pares redox. 

QUB3.19.1. Relaciona a espontaneidade dun proceso redox coa variación de enerxía 
de Gibbs, considerando o valor da forza electromotriz obtida. 

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. 

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

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

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

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. 

B3.22. Coñecer algunhas das aplicacións da electrólises como a prevención 
da corrosión, a fabricación de pilas de distintos tipos (galvánicas, alcalinas e 
de combustible) e a obtención de elementos puros 

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. 

QUB3.22.2. Xustifica as vantaxes da anodización e a galvanoplastia na protección de 
obxectos metálicos. 

                               Bloque 4. Síntese orgánica e novos materiais 

B4.1. Recoñecer os compostos orgánicos, segundo a función que os 
caracteriza. 

QUB4.1.1. Relaciona a forma de hibridación do átomo de carbono co tipo de enlace 
en diferentes compostos representando graficamente moléculas orgánicas sinxelas. 

B4.2. Formular compostos orgánicos sinxelos con varias funcións. 
QUB4.2.1. Diferencia, nomea e formula hidrocarburos e compostos orgánicos que 
posúen varios grupos funcionais. 

B4.3.Representar isómeros a partir dunha fórmula molecular dada. 
QUB4.3.1. Distingue os tipos de isomería representando, formulando e nomeando os 
posibles isómeros, dada unha fórmula molecular. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 10 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Para  as primeira e segunda avaliacións os recollidos na PD. Para 

a terceira avaliarase unicamente traballo entregado e a valoración farase en base a 

que as tarefas estean feitas cos mesmos criterios que se seguiron nos dous 

trimestres na aula. 

Os prazos de entrega serán flexibles, preferiblemente entregarase na semana do 
envío porque vai levarse a cabo un seguimento semanal do que se informará as 
familias. O traballo entregado fora dese prazo será tido igualmente en conta para a 
cualificación final do alumno. 

Contabilizando esa puntuación no total das semanas de traballo obterase unha 
nota sobre 10 puntos que contribuirá nun 10% a mellorar a cualificación final do 
alumno. 

Instrumentos: Tarefas propostas e probas escritas para as dúas aval recollidas na 
PD e tarefas propostas a través de aula virtual e correo electrónico na terceira 
aval. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final do curso obterase de calcular a media aritmética das dúas 
primeiras avaliacións e sumarlle o 10 % do resultado da cualificación da terceira. 

 0,5 · Nota 1ª aval + 0,5 · Nota 2ª aval + 0.1 · Nota 3ª aval 

 Para todo o alumnado que teña de media das dúas aval un 5 ou máis e 
entregue o traballo do terceiro trimestre con regularidade. Na terceira avaliación o 
alumnado recibirá diversas tarefas de reforzo para adquisición de competencias 
na materia. Así mesmo, serán propostas catro tarefas denominadas ABAU  con 
formato análogo ao da proba, as notas acadadas polo alumnado servirán para 
acadar a cualificación positiva na materia no caso de non tela acadado con 
anterioridade. Deberán entregar o traballo feito no prazo que se estableza e se a 
valoración é positiva darase por aprobado o trimestre correspondente e o curso. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Aquel alumnado que durante este proceso non acade o aprobado terá que 
presentarse á convocatoria extraordinaria de setembro. Nesta convocatoria, se as 
condicións o permiten realizarán un exame presencial da materia de todo curso e 
en caso contrario entregaráselles unha nova tarefa con traballo de recuperación. 
O criterio para a cualificación final será o aplicado durante o curso. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

(Este curso non 
hai) 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

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  

Para o alumnado de 2ºBacharelato o traballo enviarase as contas persoais de 
correo do centro das que dispón todo o alumnado e tamén  a calquera outra 
conta se o alumno o solicita. Igualmente co traballo van enlaces e material de 
apoio e axuda cando se considera. 

 Unha vez teñan o traballo rematado deberán envíalo por correo 
electrónico ao profesorado encargado, que será o medio de comunicación 
para resolver dúbidas ou calquera  outra consulta ou necesidade. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

-Actividades de recuperación para aqueles que non acadaran o aprobado en 

algunha das avaliacións. Será unha tarefa con cuestións e exercicios dos 
contidos mínimos que deberán entregar no prazo solicitado. Darase por 
recuperada a avaliación sempre que a revisión do traballo se considere 
positiva seguindo os mesmos criterios que para o resto de traballo do terceiro 
trimestre. 

-Actividades repaso para aqueles alumnos que teñen os dous trimestres 
superados. Será de entrega obrigatoria e semanal.  A valoración positiva da 
revisión deste traballo contribuirá a subir a cualificación final do alumno, 

-Actividades de reforzo para aqueles que se considere que o necesitan en 
algún caso especifico, dándolles tamén a opción de solicitar material de 
aqueles estándares que eles consideren que lle custan máis e queiran 
afianzar. 

Materiais e recursos 

Os materiais serán practicamente os mesmos que se citan na programación 
desbotando  aqueles que implican a presencia física no centro 

-Libro de texto para 2º de Bacharelato 

-Tarefas con diferentes tipos de actividades: resolución de problemas, 
elaboración de presentacións ou razoamento de cuestión teóricas. 

-Internet: enlaces a páxinas tanto de consulta como vídeos titoriais e 
simuladores  para a realización de activades en liña. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Servizo de mensaxería da aula virtual e /ou correo electrónico. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


