
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

CA1.2 Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante algoritmos 
de lapis e calculadora (física ou informática) 

RA1 - Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os elementos básicos da linguaxe 
matemática e as súas operacións 

CA1.4 Operouse con potencias de expoñente natural e enteiro aplicando as propiedades RA1 - Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os elementos básicos da linguaxe 
matemática e as súas operacións 

CA1.1 Identificáronse os tipos de números e utilizáronse para interpretar adecuadamente a 
información cuantitativa 

1.1 Recoñecer e diferenciar os números enteiros como conxunto e estudar as 1 Os números enteiros. 1,0 
súas características 
2.1 Realizar calculos con 

CA3.1 Describíronse as propiedades da materia 
RA3 - Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se presenta na natureza, 
manexando as súas magnitudes físicas e as súas unidades fundamentais en unidades de sistema métrico 
decimal 

CA3.5 Identificouse a denominación dos cambios de estado da materia 
RA3 - Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se presenta na natureza, 
manexando as súas magnitudes físicas e as súas unidades fundamentais en unidades de sistema métrico 
decimal 

CA3.6 Identificáronse, con exemplos sinxelos, diferentes sistemas materiais homoxéneos e 
heteroxéneos 

RA3 - Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se presenta na natureza, 
manexando as súas magnitudes físicas e as súas unidades fundamentais en unidades de sistema métrico 
decimal 

CA3.7 Identificáronse os estados de agregación nos que se presenta a materia e 
utilizáronse modelos cinéticos para explicar os cambios de estado 

RA3 - Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se presenta na natureza, 
manexando as súas magnitudes físicas e as súas unidades fundamentais en unidades de sistema métrico 
decimal 

CA3.9 Recoñecéronse os estados de agregación dunha substancia dada a súa temperatura 
de fusión e de ebulición 

RA3 - Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se presenta na natureza, 
manexando as súas magnitudes físicas e as súas unidades fundamentais en unidades de sistema métrico 
decimal 

CA3.10 Establecéronse diferenzas entre ebulición e evaporación utilizando exemplos 
sinxelos 

RA3 - Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se presenta na natureza, 
manexando as súas magnitudes físicas e as súas unidades fundamentais en unidades de sistema métrico 
decimal 

CA4.1 Identificouse e describiuse o que se considera substancia pura e mestura 
RA3 - Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se presenta na natureza, 
manexando as súas magnitudes físicas e as súas unidades fundamentais en unidades de sistema métrico 
decimal 

CA4.2 Establecéronse as diferenzas fundamentais entre mesturas e compostos 
RA3 - Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se presenta na natureza, 
manexando as súas magnitudes físicas e as súas unidades fundamentais en unidades de sistema métrico 
decimal 

CA5.1 Identificáronse situacións da vida cotiá nas que se pon de manifesto a intervención 
da enerxía 

RA5 - Recoñece como a enerxía está presente nos procesos naturais, describindo fenómenos simples da 
vida real 

CA5.1 Identificáronse situacións da vida cotiá nas que se pon de manifesto a intervención 
da enerxía 

RA5 - Recoñece como a enerxía está presente nos procesos naturais, describindo fenómenos simples da 
vida real 

CA5.2 Recoñecéronse diversas fontes de enerxía RA5 - Recoñece como a enerxía está presente nos procesos naturais, describindo fenómenos simples da 
vida real 

CA5.3 Establecéronse grupos de fontes de enerxía renovable e non renovable RA5 - Recoñece como a enerxía está presente nos procesos naturais, describindo fenómenos simples da 
vida real 

CA5.4 Amosáronse as vantaxes e os inconvenientes (obtención, transporte e utilización)  
das fontes de enerxía renovables e non renovables, utilizando as TIC 

RA5 - Recoñece como a enerxía está presente nos procesos naturais, describindo fenómenos simples da 
vida real 

CA5.6 Amosouse, en diferentes sistemas, a conservación da enerxía RA5 - Recoñece como a enerxía está presente nos procesos naturais, describindo fenómenos simples da 
vida real 



 
 
 

  
 

CA1.8 Comparáronse magnitudes establecendo o seu tipo de proporcionalidade RA1 - Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os elementos básicos da linguaxe 
matemática e as súas operacións 

CA1.9 Utilizouse a regra de tres para resolver problemas nos que interveñen magnitudes S 30 
directamente e inversamente proporcionais 

RA1 - Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os elementos básicos da linguaxe 
matemática e as súas operacións 

 



 
 

  
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 
Procedementos: 

 observación diaria do traballo do alumnado 
 Revisión de tarefas 
 Avaliación de contidos, probas correspondentes a unidade. 

 
Avaliación 

Instrumentos: 
 Lista de cotexo/control. 
 Probas de cotexo 
 Probas escritas 

 

Cualificación final 

Alumnado con pérdida de avaliación continua: 
Se a situación sanitaria o permite, realizarase un exame teórico e práctico 
presencial no centro educativo na última semana do mes de maio. No 
caso de que non se poda de forma presencial, farase telematicamente a 
través de videoconferencia nas mesmas datas. 

A avaliación final será continua e integradora sendo os criterios de 
cualificación: 

- 25% entrega de traballos e exercicios. 
- 75% as probas de cotexo e probas escritas.  Para poder acadar unha 

avaliación positiva, deberán obter unha cualificación igual ou 
superior a 5 no exame. 

O traballo da 3ª avaliación usarase exclusivamente para mellorar a nota media final ata 2 
puntos como máximo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos que no superaran as avaliacións realizarán, en setembro, unha proba 
extraordinaria escrita e común para todo o alumnado, que atenderá aos mínimos 
establecidos na adaptación da programación para obter unha avaliación positiva.  
Para poder acadar unha avaliación positiva, deberán obter unha cualificación igual 
ou superior a 5 no exame.  
Criterios de cualificación:  

- Proba extraordinaria 90%  
- Actividades de recuperación 10% 

 

 
Alumnado de 

materia pendente 
 



 
 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

Actividades  

Realizaronse actividades individuais de recuperación, repaso, 
reforzo e ampliación adaptadas as necesidades individuais de cada 
alumno atendendo as necesidades individuais de alcanzar os 
obxetivos fundamentais e as competencias profesionais do módulo e 
do ciclo que están a cursar. 
Tamén realizouse actividades de cooperación e interdisciplinares, 

como son as levadas a cabo para celebrar o día do libro e o día das letras 
galegas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Tratouse que a metodoloxía levada a cabo neste período lectivo tan especial 
fose o más parecido á levada en clase durante o curso presencial. Desta forma 
intentouse levar unha metodoloxía activa, onde se explicaron os conceptos 
mediante vídeos teóricos e  de  resolución de exercicios mediante unha 
pizarra dixital por parte do profesor e compartíronse mediante a aula virtual 
ou o correo electrónico.A continuación os alumnos realizaron exercicios 
similares os cales foron entregados pola aula virtual para ser corrixidos polo 
profesor.  

 

Materiais e recursos 

 Dossier de exercicios  
 Aula virtual EDMODO 
 Correo electrónico 
 Pizarra dixital.  



 
 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Mantiuse  un contacto continuo co alumnado a través da aula virtual 
Edmodo e coas familias a través do correo electrónico.  

Publicidade  
Tanto a programación semanal de tarefas como a adaptación da 
programación didáctica publicáronse tanto na aula virtual EDMODO como na 
páxina web oficial do colexio. 


