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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 

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. 

 

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 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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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 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 

 

4. 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 

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. 

Mosteirón a 7 de Maio  de 2020 

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

 


