
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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caso ampliación) 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2 
Relaciona a investigación científica con algunha aplicación tecnolóxica sinxela na vida cotiá.  

B1.4 
Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes utilizados na etiquetaxe de produtos químicos e instalacións, interpretando o seu significado. 

B1.6 

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. 

B1.5 

Selecciona e comprende de forma guiada información relevante nun texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe 
oral e escrita con propiedade 

B1.6 

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. 

B1.6 
Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo. 

  

  
 

 

 

 



 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos: 
Avaliaranse as tarefas e traballos mediante a corrección sobre os propios 
documentos que se envían en formato dixital utilizando o correo electrónico de 
dominio alumno@colexiodopilarfoz.es. 
 
As tarefas e traballos realizados neste trimestre en función dos contidos 
estándares apropiados terán unha valoración máxima de 1,5 puntos; repartindo 1 
punto o esforzo e 0,5 puntos a resolución das tarefas. 

 

 Esforzo (1 punto), o seguinte punto repartirase:  

o Entrega das tarefas completas (0,5puntos): 

 Restaremos 0,1 por actividade incompleta.  

o Prazo (0,1 puntos): 

 Prazo máximo de 15 días desde o envío das tarefas. 

 No caso de incumprimento do prazo non se suma. 

o Claridade (0,4 puntos): 

  Boa presentación, lexible, indicando esquemas de datos 
e final resposta do exercicio. (Os envíos das tarefas sen 
sombras e o máis visible posibles) 

 No caso de incumprimento na claridade do documento 
restaremos 0,1 por cada parámetros que non se axuste a 
claridade do documento. 

 Resolución das tarefas (0,5puntos): 

o Comprensión dos enunciados, esquema de datos e adecuada 
estratexia de resolución. 

Instrumentos: 

 Plataforma de traballo Google Drive. 

 Correos electrónicos co dominio: alumno@colexiodopilarfoz.es. 

 Libro de texto. “Física y Química” 2ºESO -Edelvives 

 Fichas, actividades de reforzo e ampliación formato PDF. 

 Presentacións e vídeos explicativos de creación propia. 

Cualificación 
final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Realizarase a media da primeira e segunda avaliación, o redondeo da nota das 
avaliacións será a partir das centésimas; cando sexa maior ou igual que 75 o 
redondeo será por exceso en caso contrario será por defecto. 
A dita nota engadiremos o traballo de reforzo e ampliación da 3ºavaliación cunha 
puntuación máxima de 1,5 puntos. 
 
Os alumnos que non consigan unha puntuación de cinco puntos na media da 
primeira e da segunda avaliación e non estañan a entregar as tarefas de reforzo e 
ampliación da 3º avaliación suspenderán a materia e deberán presentarse a unha 
proba extraordinaria de setembro.   

mailto:alumno@colexiodopilarfoz.es
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Aqueles alumnos que non conseguiron  os mínimos , é dicir non obtiveron como 
mínimo un 5 na media das dúas primeiras avaliacións e non recuperaron as 
avaliacións pendentes mediante os traballos enviados na 3º avaliación, deberán 
presentarse para o exame extraordinario de setembro e recuperar as avaliacións 
suspensas. 
 
O exame extraordinario consistirá nunha proba escrita  en función os contido 
estándares sobre os bloques da primeira e segunda avaliación.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Avaliaranse todos os contidos estándares correspondentes a cada avaliación. 

 

Criterios de cualificación: 
A puntuación será un máximo de 10 puntos repartindo: 

 50%: Entrega do traballo de recuperación no prazo apropiado, boa 
presentación e sen faltas de ortografía. 

 50%: Observación de respostas adecuadas, comprensión dos enunciados, 
esquema de datos e correcto desenvolvemento da competencia 
matemática utilizando un vocabulario axeitado. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Traballo de recuperación formato PDF. 

 Plataforma de traballo Google Drive. 

 Correos electrónicos co dominio: alumno@colexiodopilarfoz.es 

mailto:alumno@colexiodopilarfoz.es


3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Actividades recuperación: Os alumnos que presenten algunha avaliación 
suspensa deberán realizar un traballo onde se avaliarán en función dos 
contidos estándares correspondentes a cada trimestre. 

 

 Actividades repaso/reforzo: Tarefas de reforzo e repaso dos contidos da 
primeira e segunda avaliación en función dos contidos estándares e 
criterios de avaliación. 

 

 Actividades ampliación e traballos de investigación: Tarefas en función dos 
contidos estándares e criterios de avaliación. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1.- Medio utilizado: 

Disponse dunha carpeta compartida na plataforma Google Drive “Física y 
química 2ºESO” onde se comparte a primeiros de semana un boletín de 
exercicios en formato PDF xunto cos vídeos explicativos de creación propia 
relacionados. 
 
2.- Devolución de tarefas: 

As tarefas realízanse na libreta ou na propia ficha de exercicios enviada. Unha 
vez finalizadas envíana de volta en formato dixital  (PDF ou imaxe) por correo 
electrónico.  
 
3.- Corrección e devolución de tarefas: 

A corrección realízase sobre os propios documentos que se envían,  tanto no 
formato PDF como de imaxe. Sobre este documento anótase as indicacións 
oportunas sobre os exercicios. 
Devólvenselle ó alumnado mediante o mesmo método. 
 
4.- Seguimento do traballo: 

Anotación de todas as tarefas recibidas mediante folla de cálculo.    

5.- Incidencias: 

Os alumnos que non realizan as tarefas ou se retrasan nas mesmas son avisados 

mediante  o correo electrónico e polos titores de cada curso se fose necesario. 

Alumno sen ordenador recibe a tarefa por medio de aplicación móbil, 
WhatsApp. 

Materiais e recursos 

 Google Drive 

 Correos electrónicos co dominio: alumno@colexiodopilarfoz.es 

 Libro de texto. “Física y química” 2ºESO -Edelvives 

 Fichas/actividades formato PDF. 

 Presentacións e vídeos explicativos de creación propia. 

mailto:alumno@colexiodopilarfoz.es


4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
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caso ampliación) 

 

4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1 
Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos científicos. 

B1.1 

Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, e comunicaos oralmente e por escrito, utilizando 
esquemas, gráficos, táboas e expresións matemáticas. 

B1.2 
Relaciona a investigacións científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá. 

B1.3 

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

B1.3 

Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando o material e instrumentos apropiados, e expresa os 
resultados correctamente no Sistema Internacional de Unidades. 

B1.4 

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 as normas de seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación 
preventivas. 

B1.5 Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas 
utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade. 

B1.5 Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo da información existente en internet e 
noutros medios dixitais. 

B1.6 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. 

B1.6 Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo. 

 

 



 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos: 
Avaliaranse as tarefas e traballos mediante a corrección sobre os propios 
documentos que se envían en formato dixital utilizando o correo electrónico de 
dominio alumno@colexiodopilarfoz.es. 
 
As tarefas e traballos realizados neste trimestre en función dos contidos 
estándares apropiados terán unha valoración máxima de 1,5 puntos; repartindo 1 
punto o esforzo e 0,5 puntos a resolución das tarefas. 

 

 Esforzo (1 punto), o seguinte punto repartirase:  

o Entrega das tarefas completas (0,5puntos): 

 Restaremos 0,1 por actividade incompleta.  

o Prazo (0,1 puntos): 

 Prazo máximo de 15 días desde o envío das tarefas. 

 No caso de incumprimento do prazo non se suma. 

o Claridade (0,4 puntos): 

  Boa presentación, lexible, indicando esquemas de datos 
e final resposta do exercicio. (Os envíos das tarefas sen 
sombras e o máis visible posibles) 

 No caso de incumprimento na claridade do documento 
restaremos 0,1 por cada parámetros que non se axuste a 
claridade do documento. 

 Resolución das tarefas (0,5 puntos): 

o Comprensión dos enunciados, esquema de datos e adecuada 
estratexia de resolución. 

Instrumentos: 

 Plataforma de traballo Google Drive. 

 Correos electrónicos co dominio: alumno@colexiodopilarfoz.es. 

 Libro de texto. “Física y Química” 3ºESO -Edelvives 

 Fichas, actividades de reforzo e ampliación formato PDF. 

 Presentacións e vídeos explicativos de creación propia. 

Cualificación 
final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Realizarase a media da primeira e segunda avaliación, o redondeo da nota das 
avaliacións será a partir das centésimas; cando sexa maior ou igual que 75 o 
redondeo será por exceso en caso contrario será por defecto. 
A dita nota engadiremos o traballo de reforzo e ampliación da 3ºavaliación cunha 
puntuación máxima de 1,5 puntos. 
 
Os alumnos que non consigan unha puntuación de cinco puntos na media da 
primeira e da segunda avaliación e non estañan a entregar as tarefas de reforzo e 
ampliación da 3º avaliación suspenderán a materia e deberán presentarse a unha 
proba extraordinaria de setembro.   

mailto:alumno@colexiodopilarfoz.es
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Aqueles alumnos que non conseguiron  os mínimos , é dicir non obtiveron como 
mínimo un 5 na media das dúas primeiras avaliacións e non recuperaron as 
avaliacións pendentes mediante os traballos enviados na 3º avaliación, deberán 
presentarse para o exame extraordinario de setembro e recuperar as avaliacións 
suspensas. 
 
O exame extraordinario consistirá nunha proba escrita  en función os contido 
estándares sobre os bloques da primeira e segunda avaliación.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Avaliaranse todos os contidos estándares correspondentes a cada avaliación. 

 

Criterios de cualificación: 
A puntuación será un máximo de 10 puntos repartindo: 

 50%: Entrega do traballo de recuperación no prazo apropiado, boa 
presentación e sen faltas de ortografía. 

 50%: Observación de respostas adecuadas, comprensión dos enunciados, 
esquema de datos e correcto desenvolvemento da competencia 
matemática utilizando un vocabulario axeitado. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Traballo de recuperación formato PDF. 

 Plataforma de traballo Google Drive. 

 Correos electrónicos co dominio: alumno@colexiodopilarfoz.es 

mailto:alumno@colexiodopilarfoz.es


3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Actividades recuperación: Os alumnos que presenten algunha avaliación 
suspensa deberán realizar un traballo onde se avaliarán en función dos 
contidos estándares correspondentes a cada trimestre. 

 

 Actividades repaso/reforzo: Tarefas de reforzo e repaso dos contidos da 
primeira e segunda avaliación en función dos contidos estándares e 
criterios de avaliación. 

 

 Actividades ampliación e traballos de investigación: Tarefas en función dos 
contidos estándares e criterios de avaliación. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1.- Medio utilizado: 

Disponse dunha carpeta compartida na plataforma Google Drive “Física y 
química 3ºESO” onde se comparte a primeiros de semana un boletín de 
exercicios en formato PDF xunto cos vídeos explicativos de creación propia 
relacionados. 
 
2.- Devolución de tarefas: 

As tarefas realízanse na libreta ou na propia ficha de exercicios enviada. Unha 
vez finalizadas envíana de volta en formato dixital  (PDF ou imaxe) por correo 
electrónico.  
 
3.- Corrección e devolución de tarefas: 

A corrección realízase sobre os propios documentos que se envían,  tanto no 
formato PDF como de imaxe. Sobre este documento anótase as indicacións 
oportunas sobre os exercicios. 
Devólvenselle ó alumnado mediante o mesmo método. 
 
4.- Seguimento do traballo: 

Anotación de todas as tarefas recibidas mediante folla de cálculo.    

5.- Incidencias: 

Os alumnos que non realizan as tarefas ou se retrasan nas mesmas son avisados 

mediante  o correo electrónico e polos titores de cada curso se fose necesario. 

Alumno sen ordenador recibe a tarefa por medio de aplicación móbil, 
WhatsApp. 

Materiais e recursos 

 Google Drive 

 Correos electrónicos co dominio: alumno@colexiodopilarfoz.es 

 Libro de texto. “Física y química” 3ºESO -Edelvives 

 Fichas/actividades formato PDF. 

 Presentacións e vídeos explicativos de creación propia. 

mailto:alumno@colexiodopilarfoz.es


  



4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 

2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 

4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1 

Argumenta con espíritu crítico o grao de rigor científico dun artigo ou dunha noticica, analizando o método de traballo e 
identificando as características do traballo científico. 

B1.2 
Distingue entre hipótesis, leis e teorías e explica os procesos que corroboran unha hipótese e a dotan de valor científico. 

B1.3 
Identifica unha determinada magnitude como escalar ou vectorial e describe os elementos que definen esta última. 

B1.4 
Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando a ecuación de dimensións aos dous membros. 

B1.5 
Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha medida coñecido o valor real. 

B1.6 

Calcula e expresa correctamente o valor da medida, partindo dun conxunto de valores resultantes da medida dunha mesma 
magnitude, utilizando as cifras significativas adecuadas. 

B1.7 

Representa gráficamente 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. 

B1.8 
Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un tema de interese científico, empregando as TIC 

B1.9 

Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación científica: procura de información, 
prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigación. 

 

 



 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos: 
Avaliaranse as tarefas e traballos mediante a corrección sobre os propios 
documentos que se envían en formato dixital utilizando o correo electrónico de 
dominio alumno@colexiodopilarfoz.es. 
 
As tarefas e traballos realizados neste trimestre en función dos contidos 
estándares apropiados terán unha valoración máxima de 1,5 puntos; repartindo 1 
punto o esforzo e 0,5 puntos a resolución das tarefas. 

 

 Esforzo (1 punto), o seguinte punto repartirase:  

o Entrega das tarefas completas (0,5puntos): 

 Restaremos 0,1 por actividade incompleta.  

o Prazo (0,1 puntos): 

 Prazo máximo de 15 días desde o envío das tarefas. 

 No caso de incumprimento do prazo non se suma. 

o Claridade (0,4 puntos): 

  Boa presentación, lexible, indicando esquemas de datos 
e final resposta do exercicio. (Os envíos das tarefas sen 
sombras e o máis visible posibles) 

 No caso de incumprimento na claridade do documento 
restaremos 0,1 por cada parámetros que non se axuste a 
claridade do documento. 

 Resolución das tarefas (0,5 puntos): 

o Comprensión dos enunciados, esquema de datos e adecuada 
estratexia de resolución. 

Instrumentos: 

 Plataforma de traballo Google Drive. 

 Correos electrónicos co dominio: alumno@colexiodopilarfoz.es. 

 Libro de texto. “Física y Química” 4ºESO -Edelvives 

 Fichas, actividades de reforzo e ampliación formato PDF. 

 Presentacións e vídeos explicativos de creación propia. 

Cualificación 
final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Realizarase a media da primeira e segunda avaliación, o redondeo da nota das 
avaliacións será a partir das centésimas; cando sexa maior ou igual que 75 o 
redondeo será por exceso en caso contrario será por defecto. 
A dita nota engadiremos o traballo de reforzo e ampliación da 3ºavaliación cunha 
puntuación máxima de 1,5 puntos. 
 
Os alumnos que non consigan unha puntuación de cinco puntos na media da 
primeira e da segunda avaliación e non estañan a entregar as tarefas de reforzo e 
ampliación da 3º avaliación suspenderán a materia e deberán presentarse a unha 
proba extraordinaria de setembro.   

mailto:alumno@colexiodopilarfoz.es
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Aqueles alumnos que non conseguiron  os mínimos , é dicir non obtiveron como 
mínimo un 5 na media das dúas primeiras avaliacións e non recuperaron as 
avaliacións pendentes mediante os traballos enviados na 3º avaliación, deberán 
presentarse para o exame extraordinario de setembro e recuperar as avaliacións 
suspensas. 
 
O exame extraordinario consistirá nunha proba escrita  en función os contido 
estándares sobre os bloques da primeira e segunda avaliación.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Avaliaranse todos os contidos estándares correspondentes a cada avaliación. 

 

Criterios de cualificación: 
A puntuación será un máximo de 10 puntos repartindo: 

 50%: Entrega do traballo de recuperación no prazo apropiado, boa 
presentación e sen faltas de ortografía. 

 50%: Observación de respostas adecuadas, comprensión dos enunciados, 
esquema de datos e correcto desenvolvemento da competencia 
matemática utilizando un vocabulario axeitado. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Traballo de recuperación formato PDF. 

 Plataforma de traballo Google Drive. 

 Correos electrónicos co dominio: alumno@colexiodopilarfoz.es 

mailto:alumno@colexiodopilarfoz.es


3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Actividades recuperación: Os alumnos que presenten algunha avaliación 
suspensa deberán realizar un traballo onde se avaliarán en función dos 
contidos estándares correspondentes a cada trimestre. 

 

 Actividades repaso/reforzo: Tarefas de reforzo e repaso dos contidos da 
primeira e segunda avaliación en función dos contidos estándares e 
criterios de avaliación. 

 

 Actividades ampliación e traballos de investigación: Tarefas en función dos 
contidos estándares e criterios de avaliación. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1.- Medio utilizado: 

Disponse dunha carpeta compartida na plataforma Google Drive “Física y 
química 4ºESO” onde se comparte a primeiros de semana un boletín de 
exercicios en formato PDF xunto cos vídeos explicativos de creación propia 
relacionados. 
 
2.- Devolución de tarefas: 

As tarefas realízanse na libreta ou na propia ficha de exercicios enviada. Unha 
vez finalizadas envíana de volta en formato dixital  (PDF ou imaxe) por correo 
electrónico.  
 
3.- Corrección e devolución de tarefas: 

A corrección realízase sobre os propios documentos que se envían,  tanto no 
formato PDF como de imaxe. Sobre este documento anótase as indicacións 
oportunas sobre os exercicios. 
Devólvenselle ó alumnado mediante o mesmo método. 
 
4.- Seguimento do traballo: 

Anotación de todas as tarefas recibidas mediante folla de cálculo.    

5.- Incidencias: 

Os alumnos que non realizan as tarefas ou se retrasan nas mesmas son avisados 

mediante  o correo electrónico e polos titores de cada curso se fose necesario. 

Alumno sen ordenador recibe a tarefa por medio de aplicación móbil, 
WhatsApp. 

Materiais e recursos 

 Google Drive 

 Correos electrónicos co dominio: alumno@colexiodopilarfoz.es 

 Libro de texto. “Física y química” 4ºESO -Edelvives 

 Fichas/actividades formato PDF. 

 Presentacións e vídeos explicativos de creación propia. 

mailto:alumno@colexiodopilarfoz.es


  



4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 


