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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 
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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. 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 25 CENTRO:IES O MOSTEIRON 
CURSO:2 ESO 

MATERIA:FÍSICA E QUIMICA 

 

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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3. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

Criterio de avaliación/Estándares de aprendizaxe Competencias 

1. Recoñecer e identificar as características do método científico 

CAA 
CMCCT 

1.1. Coñece en que consiste o método científico e describe as súas dúas etapas 
fundamentais: a observación e a experimentación. 

1.2. Explica as etapas que caracterizan o método científico 

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

CMCCT 
2.1. Recoñece as magnitudes fundamentais, así como as súas unidades no Sistema 
Internacional. 

2.2. Utiliza a notación científica para expresar correctamente os resultados co seu número 
de cifras significativas. 

3. 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. 

CMCCT 
CAA 

3.1. Identifica o material básico de laboratorio para determinar as magnitudes básicas: 
lonxitude, masa, tempo, volume. 

4. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 
aparece en publicacións e medios de comunicación. 

CAA 
CCL 

CMCCT 4.1. Organiza e analiza os datos experimentais en táboas e gráficos. 

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

CAA 
CCL 
CD 

CMCCT 
CSIEE 

5.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre un tema aplicando o método 
científico e utilizando as TIC. 

6. 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. 

CCEC 
CMCCT 

6.1. Distingue as partes do átomo e as representa utilizando un modelo planetario de Bohr. 

6.2. Distingue as partículas subatómicas en canto á súa masa e á súa carga eléctrica. 

6.3. Expresa con corrección os conceptos de número másico, número atómico e masa 
atómica. 

7. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos radioactivos. 

CMCCT 7.1. Explica en que consiste un isótopo e utiliza distintas formas de representación do 
mesmo. 

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

8.1. Clasifica os principais elementos da táboa periódica segundo o seu grupo e período. 

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

CMCCT 9.1. Describe a formación dun ión utilizando a configuración electrónica correspondente. 

9.2. Relaciona as propiedades das substancias co tipo de estrutura e enlace que 
presentan. 

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

CMCCT 
10.1. Interpreta o significado das fórmulas químicas das substancias, realizando cálculos 
de masas moleculares e determinando a composición centesimal. 

10.2. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de uso frecuente, 
e clasifícaas en elementos e compostos baseándose na súa fórmula química. 
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Criterio de avaliación/Estándares de aprendizaxe Competencias 

11. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 
CCL 

CMCCT 
11.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios seguindo as 
normas IUPAC. 

12. Describir a nivel molecular o proceso polo que os reactivos se transforman en 
produtos, en termos da teoría de colisións. 

CMCCT 
12.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da teoría atómico-molecular 
e a teoría de colisións. 

13. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer reactivos e produtos a través 
de experiencias sinxelas no laboratorio ou de simulacións dixitais. 

CMCCT 
13.1. Escribe e axusta unha ecuación química fundamentándose na lei de Lavoisier de 
Dalton, formuladas para as reaccións químicas. 

13.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a verificación da lei de 
conservación da masa. 

14. Comprobar mediante experiencias sinxelas de laboratorio a influencia de 
determinados factores na velocidade das reaccións químicas. CCL 

CMCCT 14.1. Comproba con experimentos sinxelos como inflúe a concentración e a temperatura 
sobre a velocidade da reacción e explica mediante a teoría de colisións. 

15. Valorar a importancia da industria química na sociedade e a súa influencia no 
ambiente. 

CMCCT 
CSC 

CCEC 
CCL 

15.1. Describe o impacto ambiental dos gases de efecto invernadoiro en relación co 
cambio climático. 

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

CMCCT 16.1. Coñece os tipos de cargas eléctricas e relaciona a carga eléctrica coa estrutura 
atómica da materia. 

16.2. Calcula forzas entre cargas eléctricas utilizando a lei de Coulomb. 

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

17.1. Describe os diferentes fenómenos de electrización dos corpos. 

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

CSIEE 18.1. Describe os diferentes tipos de fenómenos magnéticos, relacionándoos cos polos 
dun imán. 

19. Comparar os tipos de imáns, analizar o seu comportamento e deducir mediante 
experiencias as características das forzas magnéticas postas de manifesto, así 
como a súa relación coa corrente eléctrica. 

CMCCT 
CSIEE 
CCEC 19.1. Reproduce os experimentos de Oersted e Faraday no laboratorio e deduce a 

relación entre os fenómenos eléctricos e magnéticos. 

20. Recoñecer as forzas que aparecen na natureza e os fenómenos asociadas a elas. CCL 
CD 

CMCCT 
CSIEE 

20.1. Realiza un informe empregando as TIC a partir dunha busca guiada de información 
que relacione as forzas que aparecen na natureza e os fenómenos asociados a elas. 

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

CMCCT 
CCEC 

21.1 Distingue entre fontes de enerxía renovables e non renovables. 

22. Valorar a importancia de realizar un consumo responsable das fontes 
enerxéticas. 

CCL 
CD 

CMCCT 
CCEC 
CSIEE 

22.1. Realiza un informe empregando as TIC no que interpreta datos comparativos sobre 
a evolución do consumo de enerxía mundial, e propón medidas de aforro enerxético no 
consumo doméstico. 

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

CMCCT 

23.1. Explica a corrente eléctrica como movemento ordenado de cargas por un condutor. 

Criterio de avaliación/Estándares de aprendizaxe Competencias 
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23.2. Comprende o significado das magnitudes eléctricas de intensidade de corrente, 
diferenza de potencial e resistencia  e relaciónaas entre si empregando a lei de Ohm. 

CMCCT 
23.3. Distingue entre condutores e illantes, e recoñece os principais materiais usados 
como tales. 

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

CAA 
CMCCT 

24.1. Describe o fundamento dunha máquina eléctrica rotativa, xerador ou motor, 
mediante exemplos da vida cotiá. 

24.2. Constrúe circuítos eléctricos sinxelos, tanto en serie coma en paralelo empregando 
xeradores e receptores de corrente eléctrica. 

24.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos e expresa o resultado das magnitudes 
eléctricas medidas no Sistema Internacional. 

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

CMCCT 

25.1. Describe os elementos básicos da instalación eléctrica dunha vivenda. 

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

CMCCT 
26.1. Describe o proceso polo que distintas fontes de enerxía se transforman en enerxía 
eléctrica nas centrais eléctricas. 

 

4. Avaliación, cualificación e metodoloxía. 
11. 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. 

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

puntos dende o 1 ata o 9.2 incluído 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. 

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.  
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13. 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 9.2 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.  

d. 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. 

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

propostas 

f. 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. 

g. 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 

h. 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.  

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

propostos 

 

14. Avaliación Ordinaria: 

O calculo da media final do curso será : 
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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 

15. 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”.  

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

17. 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 

 

18. 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. 

19. 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 

20. 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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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FÍSICA E 

QUÍMICA  4º ESO 2 019/2020 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA IES O MOSTEIRÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

PÁXINA 16 DE 25 CENTRO:IES O MOSTEIRON 
CURSO:2 ESO 

MATERIA:FÍSICA E QUIMICA 

 

  

ÍNDICE 
 

9. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

10. Avaliación e cualificación. 
 

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

 
12. Información e publicidade.  
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5. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Física e Química. 4º de ESO  

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

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.  

• FQB1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos que foi 

definitiva a colaboración de científicos/as de diferentes áreas de 

coñecemento.  

• CMCCT 

• CCL 

• CCEC 

• CSC 

• 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. 

• CMCCT 

• CCL 

• CAA 

• CD 

• CSIEE 

 

• 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. 

• CMCCT 

• CAA 

• 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. 

• CMCCT 

• B1.4. Relacionar as magnitudes fundamentais coas 

derivadas a través de ecuacións de magnitudes. 

• FQB1.4.1. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando 

a ecuación de dimensións aos dous membros. 

• CMCCT 

• 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. 

• CMCCT 

• 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. 

• CMCCT 

• 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. 

• CMCCT 

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. 

• CMCCT 

• CCEC 

 

• B2.2. Relacionar as propiedades dun elemento coa 

súa posición na táboa periódica e a súa 

• FQB2.2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos 

representativos a partir do seu número atómico para deducir a súa 

• CMCCT 
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Física e Química. 4º de ESO  

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

configuración electrónica. 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. 

• CMCCT 

• B2.3. Agrupar por familias os elementos 

representativos e os elementos de transición 

segundo as recomendacións da IUPAC. 

• FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, 

e sitúaos na táboa periódica. 

• CMCCT 

• 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.  

• CMCCT 

• FQB2.4.2. Interpreta a información que ofrecen os subíndices da 

fórmula dun composto segundo se trate de moléculas ou redes 

cristalinas. 

• CMCCT 

• 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. 

• CMCCT 

• FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a 

teoría dos electróns libres, e relaciónaa coas propiedades 

características dos metais. 

• CMCCT 

• FQB2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan 

deducir o tipo de enlace presente nunha substancia descoñecida. 

• CAA 

• CMCCT 

• CSIEE 

• 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. 

• CCL 

• CMCCT 

• 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. 

• CMCCT 

• 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. 

• CMCCT 

• B2.8. Establecer as razóns da singularidade do 

carbono e valorar a súa importancia na constitución 

dun elevado número de compostos naturais e 

sintéticos. 

• FQB2.8.1. Explica os motivos polos que o carbono é o elemento 

que forma maior número de compostos. 

• CMCCT 

• FQB2.8.2. Analiza as formas alotrópicas do carbono, 

relacionando a estrutura coas propiedades. 

• CMCCT 

• B2.9. Identificar e representar hidrocarburos 

sinxelos mediante distintas fórmulas, relacionalas 

• FQB2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos 

mediante a súa fórmula molecular, semidesenvolvida e 

• CMCCT 
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Física e Química. 4º de ESO  

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

con modelos moleculares físicos ou xerados por 

computador, e coñecer algunhas aplicacións de 

especial interese. 

desenvolvida. 

• FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as fórmulas 

usadas na representación de hidrocarburos. 

• CMCCT 

  

• B2.10. Recoñecer os grupos funcionais presentes en 

moléculas de especial interese. 

• FQB2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a 

partir da fórmula de alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos 

carboxílicos, ésteres e aminas. 

• CMCCT 

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. 

• CMCCT 

• 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. 

• CMCCT 

• 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. 

• CMCCT 

• CD 

• 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. 

• CMCCT 

• 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. 

• CMCCT 

• 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. 

• CMCCT 

• 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. 

• CMCCT 

• B3.6. Identificar ácidos e bases, coñecer o seu 

comportamento químico e medir a súa fortaleza 

utilizando indicadores e o pHmetro dixital. 

• FQB3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o 

comportamento químico de ácidos e bases. 

• CMCCT 

• FQB3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha 

disolución utilizando a escala de pH. 

• CMCCT 
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Física e Química. 4º de ESO  

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

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. 

• CMCCT 

• 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.  

• CMCCT 

• 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. 

• CMCCT 

• 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.  

• CMCCT 

• 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.  

• CMCCT 

 

• 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. 

• CMCCT 

• CSC 

• FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en 

calquera movemento curvilíneo e calcula o seu valor no caso do 

movemento circular uniforme. 

• CMCCT 

• 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. 

• CMCCT 

•  •  

• 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. 

• CMCCT 

• 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. 

• CMCCT 

• B4.7. Utilizar o principio fundamental da dinámica 

na resolución de problemas nos que interveñen 

• FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un 

corpo en movemento nun plano tanto horizontal como inclinado, 

• CMCCT 
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Física e Química. 4º de ESO  

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

varias forzas. 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. 

• CMCCT 

• FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia 

do enunciado da segunda lei. 

• CMCCT 

• FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción 

en situacións de interacción entre obxectos. 

• CMCCT 

• 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 obxectos. 

• CMCCT 

•  •  

• 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 e noutros 

casos movementos orbitais. 

• CMCCT 

• B4.12. Recoñecer que o efecto dunha forza non só 

depende da súa intensidade, senón tamén da 

superficie sobre a que actúa. 

• FQB4.12.1. Interpreta fenómenos e aplicacións prácticas nas que 

se pon de manifesto a relación entre a superficie de aplicación 

dunha forza e o efecto resultante. 

• CMCCT 

• FQB4.12.2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto 

regular en distintas situacións nas que varía a superficie en que se 

apoia; compara os resultados e extrae conclusións. 

• CMCCT 

• B4.13. Interpretar fenómenos naturais e aplicacións 

tecnolóxicas en relación cos principios da 

hidrostática, e resolver problemas aplicando as 

expresións matemáticas destes. 

• FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos en que se poña de 

manifesto a relación entre a presión e a profundidade no seo da 

hidrosfera e a atmosfera. 

• CMCCT 

  

• FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados coa presión no  

interior  dun fluído aplicando o principio fundamental da 

hidrostática. 

• CMCCT 

• FQB4.13.4. Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio 

de Pascal, como a prensa hidráulica, o elevador, ou a dirección e 

os freos hidráulicos, aplicando a expresión matemática deste 

principio á resolución de problemas en contextos prácticos. 

• CMCCT 

 

•  • CMCCT 

Bloque 5. A enerxía  

• B5.1. Analizar as transformacións entre enerxía • FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía • CMCCT 
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Física e Química. 4º de ESO  

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

cinética e enerxía potencial, aplicando o principio 

de conservación da enerxía mecánica cando se 

despreza a forza de rozamento, e o principio xeral 

de conservación da enerxía cando existe disipación 

desta por mor do rozamento.  

cinética e potencial gravitatoria, aplicando o principio de 

conservación da enerxía mecánica. 

• FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en 

situacións onde diminúe a enerxía mecánica. 

• CMCCT 

• B5.2. Recoñecer que a calor e o traballo son dúas 

formas de transferencia de enerxía, e identificar as 

situacións en que se producen. 

• FQB5.2.1. Identifica a calor e o traballo como formas de 

intercambio de enerxía, distinguindo as acepcións coloquiais 

destes termos do seu significado científico. 

• CMCCT 

• FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia 

enerxía en forma de calor ou en forma de traballo. 

• CMCCT 

• B5.3. Relacionar os conceptos de traballo e 

potencia na resolución de problemas, expresando os 

resultados en unidades do Sistema Internacional ou 

noutras de uso común. 

• FQB5.3.1. Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, 

incluíndo situacións en que a forza forma un ángulo distinto de 

cero co desprazamento, e expresar o resultado nas unidades do 

Sistema Internacional ou noutras de uso común, como a caloría, 

o kWh e o CV. 

• CMCCT 

• B5.4. Relacionar cualitativa e cuantitativamente a 

calor cos efectos que produce nos corpos: variación 

de temperatura, cambios de estado e dilatación. 

• FQB5.4.1. Describe as transformacións que experimenta un 

corpo ao gañar ou perder enerxía, determinar a calor necesaria 

para que se produza unha variación de temperatura dada e para un 

cambio de estado, e representar graficamente estas 

transformacións. 

• CMCCT 

• FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta 

temperatura e o valor da temperatura final aplicando o concepto 

de equilibrio térmico. 

• CMCCT 

• FQB5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun obxecto coa 

variación da súa temperatura utilizando o coeficiente de 

dilatación lineal correspondente. 

• CMCCT 

•  •  

 

6. Avaliación, cualificación e metodoloxía. 
21. 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. 

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

dende o B.1.1 ata o B.2.10 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.  
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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. 

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.  

23. 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 B2.10 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 
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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 

 

24. 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 

25. 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”.  

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

27. 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 

 

28. 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. 

29. AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 
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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 

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

IES e na aula virtual moodle da materia. 

Mosteirón a 7 de Maio  de 2020 

O Xefe de Departamento de Física e Química 

Carlos M. Iglesias Candal 

 

 


