
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Recoñecer e identificar as características do método científico.  FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, e comunícaos 
oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráficos, táboas e expresións matemáticas.  

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

FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando preferentemente o Sistema Internacional 
de Unidades e a notación científica para expresar os resultados correctamente.  

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

FQB1.4.1. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa forma de utilización para a 
realización de experiencias, respectando as normas de seguridade e identificando actitudes e medidas de 
actuación preventivas. 

B1.5. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 
aparece en publicacións e medios de comunicación.  

FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información 
existente en internet e noutros medios dixitais. 

B1.6. Desenvolver pequenos traballos de investigación en que se poña en práctica a 
aplicación do método científico e a utilización das TIC. 

FQB1.6.1. 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.  
FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo. 

B2.1. Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos interpretativos de 
diferentes teorías e a necesidade da súa utilización para a interpretación e a 
comprensión da estrutura interna da materia. 

FQB2.1.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas e a súa localización no átomo. 

FQB2.1.3. Relaciona a notación co número atómico e o número másico, determinando o número de cada 
tipo de partículas subatómicas básicas. 

B2.3. Interpretar a ordenación dos elementos na táboa periódica e recoñecer os máis 
relevantes a partir dos seus símbolos.  FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na táboa periódica. 

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

FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo correspondente, utilizando a notación 
adecuada para a súa representación.  
FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar moléculas interpretando este feito en 
substancias de uso frecuente, e calcula as súas masas moleculares. 

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

FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de uso frecuente, e clasifícaas en 
elementos ou compostos, baseándose na súa fórmula química.  

B2.6. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC. FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 
B3.1. Describir a nivel molecular o proceso polo que os reactivos se transforman en 
produtos, en termos da teoría de colisións.  

FQB3.1.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da teoría atómico-molecular e a teoría de 
colisións. 

B3.2. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer reactivos e produtos a través 
de experiencias sinxelas no laboratorio ou de simulacións dixitais. 

FQB3.2.1. Recoñece os reactivos e os produtos a partir da representación de reaccións químicas sinxelas, e 
comproba experimentalmente que se cumpre a lei de conservación da masa. 
FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a verificación da lei de conservación da masa 
en reaccións químicas sinxelas. 
FQB3.3.2. Interpreta situacións cotiás en que a temperatura inflúa significativamente na velocidade da reacción. 

B4.1. Coñecer os tipos de cargas eléctricas, o seu papel na constitución da materia e as 
características das forzas que se manifestan entre elas. 

FQB4.1.1. Explica a relación entre as cargas eléctricas e a constitución da materia, e asocia a carga eléctrica 
dos corpos cun exceso ou defecto de electróns.  



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 5 CENTRO:IES CHAN DO MONTE 
CURSO:3º ESO 

MATERIA:FÍSICA E QUÍMICA 
 

  

 

 

 
  

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: O procedemento será mediante unha lista de cotexo 
onde se valorará o seu traballo nas diversas actividades, previamente 
entregadas ao alumnado, vía telemática. 

Instrumentos:  Resumos teóricos e Boletíns de exercicios diversos, 
relacionados cos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxes 
imprescindibles, recollidos no seu caderno. 

Cualificación 
final 

A nota final será feita mediante a media ponderada das dúas primeiras 
avaliacións: a 1º avaliación terá un peso do 60% e a 2ª avaliación, o 40 % 
restante. 
O traballo da 3ª avaliación sumará a nota obtida previamente con 1.5 puntos 
como máximo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Será un exame con dez exercicios (cada exercicio vale un punto) e 
entrará os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 
imprescindibles recollidos neste documento. O criterio de cualificación 
será o recollido na Programación do curso 2019/20 de Física e 
Química. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Para facilitarlle ao alumnado a superación desta materia se lle aplicará 
os mesmos criterios de avaliación recollidos neste documento 

Criterios de cualificación: 
O criterio de cualificación será o mesmo que ven recollido neste 
documento, anteriormente. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
O instrumento e o procedemento será facer un boletín con todos os 
estándares de aprendizaxe esenciais recollidos neste documento. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Apuntamentos e boletíns de exercicios (recuperación, repaso e reforzo) 
onde se traballaran todas as competencias claves imprescindibles,  recollidas 
neste propio documento 
Indicar que quedan os estándares de Física sen traballar  (electricidade e 
magnetismo, enerxía eléctrica) pero como son estándares que viron e teñen 
que ver na materia de Tecnoloxía, o alumnado non terá ningunha dificultade 
para seguir a materia do curso vindeiro. 
Os boletíns de repaso serviran de boletíns de recuperación para o alumnado 
que non teña superado algunha o ou as dúas avaliacións usadas para obter a 
nota final do curso. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Utilizarase unha metodoloxía adecuada a unha educación telemática, onde o 

alumnado é o actor principal da súa aprendizaxe. O Profesor dará as 

instrucións necesarias para a realización das actividades propostas coa 

finalidade de axudalos a adquirir devanditas habilidades e construír o seu 

coñecemento. 

Terase que prestar especial atención a diversidade do alumnado  (Acis, 

problemas tecnolóxicos...) mediante un seguimento exhaustivo do seu traballo 

e modificando o material de traballo se fose necesario. 

Como algúns do noso alumnado ten problemas coa conectividade,  se lle 

entregará e se lle recollerá , de forma semanal, as mesmas actividades 

propostas para o resto do alumnado, nun lapis electrónico ou memoria USB , 

a través de protección Civil de Marín.  

Materiais e recursos 

Entrega por parte do profesor dunha serie de documentos TIC onde se 
explican os estándares de avaliación imprescindibles, acompañados por un 
conxunto de boletíns de exercicios relacionados cos aspectos teóricos 
anteriores 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Ao alumnado e ás familias informarase a través das vías propostas 
pola Consellaría  de Educación e ordenación universitaria : espazo 
abalar, videoconferencias a través da aplicación webex meeting e , 
ademais, cree unha conta de correo electrónico propia para este curso 
para que o alumnado entregue o seu traballo que previamente fóiselle 
entregado a través do mesmo medio: fyq.3eso.iescdm@gmail.com 
A través deste medio, entregarase a corrección das mesmas. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

mailto:fyq.3eso.iescdm@gmail.com

