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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

Criterio de avaliación/Estándares de aprendizaxe Competencias 

1. Recoñecer e identificar as características do método científico 
CCL 

CMCCT 
 

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

2. Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes 

CSIEE 
CMCCT 

 

2.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, preferentemente, o 
Sistema Internacional de Unidades para expresar os resultados. 
2.2. 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. 
3. 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. 

CMCCT 
3.1. 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. 

4. Desenvolver pequenos traballos de investigación nos que se poña en práctica a 
aplicación do método científico e a utilización das TIC. 

CAA 

CCEC 

CCL 

CD 

CMCCT 

CSIEE 

4.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo, 
aplicando o método científico e utilizando as TIC para a procura e a selección de 
información e presentación de conclusións. 

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

CMCCT 

5.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades características da materia, e utiliza 
estas últimas para a caracterización de substancias. 

5.2. Relaciona propiedades dos materiais do contorno co uso que se fai deles. 

5.3. Describe a determinación experimental do volume e da masa dun sólido, realiza as 
medidas correspondentes e calcula a súa densidade. 

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

 
CMCCT 

6.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos estados de agregación 
dependendo das condicións de presión e temperatura en que se ache. 

6.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos. 

6.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á interpretación de fenómenos 
cotiáns. 

7. Identificar sistemas materiais como substancias puras ou mesturas, e valorar a 
importancia e as aplicacións de mesturas de especial interese. 

CMCCT 
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Criterio de avaliación/Estándares de aprendizaxe Competencias 

7.1. 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. 

CMCCT 
7.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de mesturas homoxéneas 

de especial interese. 

7.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, describe o 
procedemento seguido e o material utilizado, determina a concentración e exprésaa en 
gramos/litro. 

8. Propor métodos de separación dos compoñentes dunha mestura e aplicalos no 
laboratorio. CAA 

CMCCT 
CSIEE 

8.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as propiedades características 
das substancias que as compoñen, describe o material de laboratorio adecuado e leva 
a cabo o proceso. 

9. Distinguir entre cambios físicos e químicos mediante a realización de 
experiencias sinxelas que poñan de manifesto se se forman ou non novas 
substancias. CMCCT 

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

10. Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas substancias noutras. 

CMCCT 10.1. Identifica os reactivos e os produtos de reaccións químicas sinxelas interpretando a 
representación esquemática dunha reacción química. 

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

CMCCT 

11.1. 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. 

11.2. 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. 

11.3. 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. 

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

CMCCT 
12.1. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns utilizando o concepto de 

velocidade media. 

13. Diferenciar entre velocidade media e instantánea a partir de gráficas 
espazo/tempo e velocidade/tempo, e deducir o valor da aceleración utilizando 
estas últimas. CMCCT 

13.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das representacións gráficas do 
espazo e da velocidade en función do tempo. 

14. Comprender o papel que xoga o rozamento na vida cotiá. 

CMCCT 

14.1. Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa influencia no movemento dos 
seres vivos e os vehículos. 

15. Considerar a forza gravitatoria como a responsable do peso dos corpos, dos 
movementos orbitais e dos niveis de agrupación no Universo, e analizar os 
factores dos que depende. 

15.1. Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que existe entre dous corpos coas 
súas masas e a distancia que os separa. 

CMCCT 

15.2. Distingue entre masa e peso calculando o valor da aceleración da gravidade a partir CMCCT 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 8 CENTRO:IES O MOSTEIRON 
CURSO:2 ESO 

MATERIA:FÍSICA E QUIMICA 

 

Criterio de avaliación/Estándares de aprendizaxe Competencias 
da relación entre esas dúas magnitudes. 

16. Recoñecer que a enerxía é a capacidade de producir transformacións ou 
cambios. 

CMCCT 
16.1. Argumenta que a enerxía pode transferirse, almacenarse ou disiparse, pero non 

crearse nin destruírse, utilizando exemplos. 

16.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude e exprésaa na unidade 
correspondente do Sistema Internacional. 

17. Identificar os tipos de enerxía postos de manifesto en fenómenos cotiás e en 
experiencias sinxelas realizadas no laboratorio. 

CMCCT 17.1. Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de producir cambios, e identifica 
os tipos de enerxía que se poñen de manifesto en situacións cotiás, explicando as 
transformacións dunhas formas noutras. 

18. Relacionar os conceptos de enerxía, calor e temperatura en termos da teoría 
cinético-molecular, e describir os mecanismos polos que se transfire a enerxía 
térmica en situacións cotiás. CMCCT 

18.1. Recoñece a existencia dunha escala absoluta de temperatura e relaciona as escalas 
celsius e kelvin. 

19. Interpretar os efectos da enerxía térmica sobre os corpos en situacións cotiás e 
en experiencias de laboratorio. 

CMCCT 
19.1. Explica o fenómeno da dilatación a partir dalgunha das súas aplicacións como os 

termómetros de líquido, xuntas de dilatación en estruturas, etc. 

2. Avaliación, cualificación e metodoloxía. 
1. Como instrumentos de avaliación empregaranse empregarán a vía telemática : 

a. A revisión do caderno de traballo do alumno vía telemática 

b. Os proporcionados polo entorno virtual moodle : Tarefas, autoavaliacións. 

c. Se o alumno non ten conectividade buscarase a maneira de facerlle chegara as 

tarefas por medio das vías que o propio Centro e o Concello estimen 

adecuadas. Da mesma maneira se procuraran as entregas. 

2. Con respecto ás recuperacións da 1ª e 2ª avaliación as actividades referiranse os 

puntos dende o 1 ata o 8 da táboa anterior. 

a. Ante a imposibilidade de realizar probas presenciais a recuperación de 

avaliacións anteriores non superadas, farase a partir dunha serie de traballos e 

actividades propostas que o alumno terá que presentar de xeito telemática 

por medio da aula virtual Moodle do IES O Mosteirón.  

b. As actividades  serán puntuados como  

i. Entregado completos , ben presentados e na súa data e seguindo as 

instrucións da actividade: 6 puntos 

ii.  Entregados incompletos ou mal presentados ou fora de data se 

causa xustificada coñecida, ou sen seguir as instrucións da 

actividade: 3 

iii. Non entregados: 0 

c. Para calcular a nota da recuperación de cada avaliación,  farase a nota media  

de  tódolos traballos de recuperación propostos para é avaliación 

correspondente. Se a nota oscila entre un 5 e un 7 a cualificación que constará 

cara a cualificación final será dun 5. 
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d. As entregas fora de data deberán xustificarse para ser aceptadas, e o profesor 

pode permitir certa flexibilidade en función das circunstancias persoais de 

cada alumno. 

e. A nota final da avaliación será a máis alta entre a nota obtida no trimestre e a 

obtida nos traballos de recuperación.  

3. Outras actividades 

a. Durante o terceiro trimestre as actividades serán fundamentalmente de 

reforzo e recuperación das avaliacións anteriores.  

b. Ofreceranse ademais outras actividades que permitiran ampliar as 

competencias do alumnado na materia,  non serán propiamente de 

recuperación dos trimestres anteriores. Os puntos a tratar serán do 8 en 

adiante da táboa de estándares e o grado de avance dependerá do progreso 

de grupo atendendo a situación non sendo posible facer una estimación de ata 

onde poderemos chegar. 

c. As actividades propostas, serán visualización de vídeos, realización de test de 

autoavaliación e reforzo, realización e corrección de cuestións, traballo en 

laboratorios virtuais e todas cantas supoñan garantir a formación, reforzo, 

recuperación e adquisición das diferentes competencias por parte do 

alumnado. Todas as actividades proporanse e seguiranse por medio da aula 

virtual moodle do IES O Mosteirón e a súa entrega se permitirá nun prazo 

suficientemente amplo como para garantir que todos os alumnos as poidan 

entregar por riba das dificultades de conexión ou informáticos. 

d. O instrumentos de avaliación serán as entregas na aula moodle das actividades 

propostas 

e. Organizaranse videoconferencias grupais, sempre que sexa posible,  unha vez 

a semana con cada grupo co o obxectivo de manter o contacto social, 

acompañar ós alumnos e resolver dúbidas que quedaran despois de empregar 

as vías proporcionadas pola plataforma virtual, mensaxería  privada e foros. A 

asistencia ás videoconferencias non será obrigada, tendo en conta os 

diferentes problemas de conexión ou de equipos que poden amosar os 

rapaces en función da súa realidade xeográfico-social. 

f. Estas actividades de ampliación contribuirán para subir a nota media, sempre 

que as dúas primeiras avaliacións estean aprobadas ou recuperadas,  

aumentando ata nun  20%a media do curso, segundo a expresión do apartado 

3,  e se cualificaran segundo a rúbrica seguinte : 

i. Entregada completa e presentación axeitada e na súa data e seguindo 

as instrucións da actividade :10 puntos 

ii. Entregada  algo incompleta ,ou con presentación non axeitada, ou fora 

de data e seguindo as instrucións da actividade:5 puntos 

iii. Entregada  moi incompleta ou sen seguir as instrucións:2 puntos 

iv. Non Entregada: 0 puntos 

g. Ós alumnos que, tendo aprobado algunha das dúas primeiras avaliacións, ou 

as dúas avaliacións, realicen as actividades propostas como de recuperación 

contaráselles no  cálculo da media final incluíndoas como unha actividade de 

ampliación para subida de nota segundo a rúbrica anterior.  

h. A cualificación de estas actividades será a media de cualificación dos traballos 

propostos 
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4. Avaliación Ordinaria: 

O calculo da media final do curso será : 

a. Cálculo da  media aritmética das dúas primeiras avaliacións  

b. Ás actividades  de ampliación contarán no cálculo da nota  media final segundo 

a expresión: 

i. Nota final = media das dúas primeiras avaliacións+ media *0,2*nota 

outras actividades*0,1 

ii. Exemplo:  

1ª avaliación 2ª avaliación Outras actividades 

7 5 7 

Nota media 1ª y 2ª avaliación : 6 

Canto soben as “outras actividades”…? Como máximo un 20% da media da 1ª e 

da 2º... como máximo    6x0,2 = 1,2 

Nese casa como nas “outras actividades” hai un 7… 1,2 x 0,7 = 0,84 

A puntuación final será 6 + 0,84 = 6,84 

5. Para aprobar a avaliación Ordinaria (Convocatoria de Xuño) o alumno deberá ter 

aprobada  a 1ª e a 2ª avaliación ou as correspondentes recuperacións. Non se fará 

media (igual ou superior a 5) se algunha destas dúas avaliacións está suspensa. Se a 

primeira ou a segunda avaliación está suspensa no se terán en conta “outras 

actividades”.  

6. As tarefas empezarán a contarse a partir de data do 14 de Abril. 

7. Como materiais e recursos empregaranse: 

a. Aula virtual moodle 

b. Arquivos en word, pdf, ppt 

c. Videoconferencias webex 

d. Vídeos de diferentes plataformas 

e. Foros de dúbidas 

f. Mensaxería electrónica 

 

8. Traballo nas materias pendentes de 2º e de  3º ESO 

a. A recuperación das materias pendentes farase seguindo o establecido na 

programación en canto a entrega de tarefas e distribución de temas 

eliminándose a proba escrita. As entregas faranse por vía telemática o polos 

procedementos descritos anteriormente. 

b. A entrega dos traballos completos e nos prazos marcados permitirán acadar 

unha nota de 5 na materia. 

9. AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

a. A avaliación extraordinaria de Setembro consistirá en unha proba escrita dos 

contidos impartidos durante os dos primeiros trimestres seguindo as 

directrices xerais contempladas na programación ordinaria do 2019/2020 

10. Esta adaptación achegarase as familias e alumnado a través enlace na páxina web do 

IES e na aula virtual moodle da materia. 
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Mosteirón a 7 de Maio  de 2020 

O Xefe de Departamento de Física e QuímicaCarlos M. Iglesias Candal 

 


