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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación

Estándar de aprendizaxe

B2.1. Recoñecer a necesidade de usar modelos para interpretar a FQB2.1.2. Utiliza as TIC ou aplicacións interactivas para visualizar a
estrutura da materia utilizando aplicacións virtuais interactivas.
representación da estrutura da materia nos diferentes modelos atómicos.
FQB2.2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos
representativos a partir do seu número atómico para deducir a súa posición
B2.2. Relacionar as propiedades dun elemento coa súa posición na na táboa periódica, os seus electróns de valencia e o seu comportamento
táboa periódica e a súa configuración electrónica.
químico.
FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases nobres,
e xustifica esta clasificación en función da súa configuración electrónica.
B2.4. Interpretar os tipos de enlace químico a partir da configuración
FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir a
electrónica dos elementos implicados e a súa posición na táboa
estrutura e a fórmula dos compostos iónicos e covalentes.
periódica.
B4.2. Distinguir os conceptos de velocidade media e velocidade
FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa traxectoria e a
instantánea, e xustificar a súa necesidade segundo o tipo de
súa velocidade.
movemento
FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme (MRU),
B4.4. Resolver problemas de movementos rectilíneos e circulares,
rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU),
utilizando unha representación esquemática coas magnitudes
incluíndo movemento de graves, tendo en conta valores positivos e
vectoriais implicadas, e expresar o resultado nas unidades do
negativos das magnitudes, e expresar o resultado en unidades do Sistema
Sistema Internacional.
Internacional.
B4.6. Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios na FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos que hai
velocidade dos corpos e representalas vectorialmente.
cambios na velocidade dun corpo.
FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un corpo en
B4.7. Utilizar o principio fundamental da dinámica na resolución de
movemento nun plano tanto horizontal como inclinado, calculando a forza
problemas nos que interveñen varias forzas.
resultante e a aceleración.
FQB4.12.1. Interpreta fenómenos e aplicacións prácticas nas que se pon de
B4.12. Recoñecer que o efecto dunha forza non só depende da súa
manifesto a relación entre a superficie de aplicación dunha forza e o efecto
intensidade, senón tamén da superficie sobre a que actúa.
resultante.
B4.13. Interpretar fenómenos naturais e aplicacións tecnolóxicas en FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos en que se poña de
relación cos principios da hidrostática, e resolver problemas manifesto a relación entre a presión e a profundidade no seo da hidrosfera
aplicando as expresións matemáticas destes.
e a atmosfera.
B5.1. Analizar as transformacións entre enerxía cinética e enerxía
potencial, aplicando o principio de conservación da enerxía mecánica FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía cinética e
cando se despreza a forza de rozamento, e o principio xeral de potencial gravitatoria, aplicando o principio de conservación da enerxía
conservación da enerxía cando existe disipación desta por mor do mecánica.
rozamento.
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FQB5.2.1. Identifica a calor e o traballo como formas de intercambio de
B5.2. Recoñecer que a calor e o traballo son dúas formas de enerxía, distinguindo as acepcións coloquiais destes termos do seu
transferencia de enerxía, e identificar as situacións en que se significado científico.
producen.
FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia enerxía en
forma de calor ou en forma de traballo.
B5.4. Relacionar cualitativa e cuantitativamente a calor cos efectos
FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta temperatura
que produce nos corpos: variación de temperatura, cambios de
e o valor da temperatura final aplicando o concepto de equilibrio térmico.
estado e dilatación.

2. Avaliación e cualificación
Procedementos:
Probas escritas dos contidos imprescindibles
Avaliación

Cualificación final

Instrumentos:

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Calcularase o promedio da 1ª e 2ª avaliacións (nn,nn).
Se esa nota é Inferior á 4, deberá facer unha proba escrita para recuperar a/s parte/s onde
non acadara os mínimos exixibles, que dependendo das circunstancias poderá ser presencial
ou telemática.
Tanto o alumnado que tivera que presentarse a esta proba como o que non, se lles sumará
unha porcentaxe (pp,pp%) de ata un 20% da nota e que dependerá da participación nos
exercicios propostos (enviando todos e resoltos de maneira correcta acadarían ese 20%)
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Cualificación final = nn,nn*1,pppp

Proba
extraordinaria de
setembro

Proba escrita dos contidos imprescindibles impartidos na 1ª e 2ª avaliación

Criterios de avaliación:

Alumnado de
materia pendente

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

Recuperación, repaso e reforzo: Actividades de repaso dos contidos imprescindibles
impartidos na 1ª e 2ª avaliación
Ampliación: Materiais para preparar os temas que estaban contemplados o final da 2ª
avaliación (e que non entraron nas probas escritas) e na 3ª avaliación nos seus aspectos
máis importantes

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen
conectividade)

Se axuntan na Aula Virtual contidos de forma regular para ir traballando cada día dos
que tiñan clase o alumnado.

Materiais e recursos

Materiais subidos en Aula virtual (textos, vídeos, simulacións, exercicios resoltos).
Formularios de Google para envío de exercicios propostos. Email para comentarios e
dúbidas.
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás familias
Publicidade

Mensaxes personalizados via email e se non se obtivera resposta sería vía telefónica.
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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