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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
CA1.1 Recoñécense as partes dunha expresión alxebraica. 
CA1.2 Utilizase a suma,resta e a multiplicación de monomios y polinomios. 
CA1.3 Utilizase a regra de Ruffini para a división de polinomios. 
CA1.4 Resolvense ecuacións de 1º e 2º grado de xeito sinxelo. 
CA1.5 Resolvense sistemas de ecuacións. 

RA1 - Resolve situacións cotiás aplicando os métodos de resolución de ecuacións e de 

sistemas, valorando a precisión, a simplicidade e a utilidade da linguaxe alxébrica 

Competencia matemática (CM) e aprender a aprender (CAA) 

CA2.1 Expresouse a ecuación da recta de diversas formas 
CA2.2 Representouse gráficamente a función cuadrática aplicando métodos sinxelos 
para a súa representación 
CA2.3 Representouse graficamente a función inversa 
CA2.4 Representouse graficamente a función exponencial 
CA2.5 Extraeuse información de gráficas que representen os tipos de funcións 
asociadas a situacións reais 

RA2 - Interpreta gráficas de dúas magnitudes calculando os parámetros significativos destas e 

relacionándoos con funcións matemáticas elementais. 

Competencia matemática (CM) e aprender a aprender (CAA) 

 

CA3.1 Recoñecense ángulos e figuras xeométricas sinxelas. 
CA3.2  Utilizáronse as fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes, e 
asignáronse as unidades correctas 

RA.3 Realiza medidas directas e indirectas de figuras xeométricas presentes en contextos 
reais, utilizando os instrumentos, as fórmulas e as técnicas necesarias. 
 

Competencia matemática (CM) e aprender a aprender (CAA) 
 

CA4.1 Formuláronse hipóteses sinxelas, a partir de observacións directas ou indirectas 
compiladas por distintos medios 
CA4.2 Analizáronse diversas hipóteses e emitiuse unha primeira aproximación á súa 
explicación. 
 

RA. 4 Resolve problemas sinxelos de diversa índole, a través da súa análise contrastada e 
aplicando as fases do método científico. 
 

Competencia básica en ciencia e tecnoloxía (CCT) e aprender a aprender 
(CAA) 
 

CA.5.1 Identificáronse os axentes xeolóxicos externos e cal é a súa acción sobre o 
relevo. 
CA5.2 Diferenciáronse os tipos de meteorización e identificáronse as súas 
consecuencias no relevo 
CA5.3 Analizouse o proceso de erosión, recoñecendo os axentes xeolóxicos externos 
que interveñen e as consecuencias no relevo 
CA5.4 Describiuse o proceso de transporte discriminando os axentes xeolóxicos 
externos que interveñen 
CA5.5 Analizouse o proceso de sedimentación discriminando os axentes xeolóxicos 
externos que interveñen, as situacións e as consecuencias no relevo 

RA.5 Identifica os cambios que se producen no planeta Terra argumentando as súas causas e 

tendo en conta as diferenzas entre relevo e paisaxe 

Competencia básica en ciencia e tecnoloxía (CCT) e aprender a aprender 
(CAA) 



 

CA6.1Recoñeceuse e valorouse o papel da auga na existencia e na supervivencia da vida no 
planeta 
CA6.2 Analizáronse os efectos producidos pola contaminación da auga e o seu uso responsable. 

 
RA.6 Identifica os contaminantes da auga tendo en conta a relación entre o seu efecto no 
ambiente e o seu tratamento de depuración.  
 
Competencia básica en ciencia e tecnoloxía (CCT) e aprender a aprender 
(CAA) 

 

CA7.1 Investigouse sobre o fenómeno da chuvia ácida, as súas consecuencias 
inmediatas e futuras, e como sería posible evitala 
CA7.2 Describiuse o efecto invernadoiro argumentando as súas causas ou axentes que 
contribúen a el, así como as medidas para a súa redución 
CA7.3 Describiuse a problemática que ocasiona a perda paulatina da capa de ozono, e 
as consecuencias para a saúde das persoas, o equilibrio da hidrosfera e as poboacións 
CA7.4 Describiuse a problemática que ocasiona a contaminación lumínica, sonora e 
electromagnética. 

RA.7 Categoriza os contaminantes atmosféricos principais identificando as súas orixes e 
relacionándoas cos seus efectos. 
 

Competencia básica en ciencia e tecnoloxía (CCT) e aprender a aprender 
(CAA) 

CA8.1 Identificáronse algúns problemas sobre verteduras nucleares produto de 
catástrofes naturais ou de mala xestión e mal mantemento das centrais nucleares 

 

RA.8 Identifica aspectos positivos e negativos do uso da enerxía nuclear, e describe os efectos 

da contaminación xerada na súa aplicación. 

Competencia básica en ciencia e tecnoloxía (CCT) e aprender a aprender 

(CAA) 

 

CA9.1 Analizáronse as implicacións positivas dun desenvolvemento sustentable 
CA9.2 2 Propuxéronse medidas elementais encamiñadas a favorecer o 
desenvolvemento sustentable 
CA9.3 Deseñáronse estratexias básicas para posibilitar o mantemento do ambiente 

R.A9- Contribúe ao equilibrio ambiental, analizando e argumentando as liñas básicas sobre o 
desenvolvemento sustentable e propondo accións para a súa mellora e a súa conservación. 
 

Competencia básica en ciencia e tecnoloxía (CCT) , aprender a aprender (CAA) 
e sociais e cívicas (CSC) 
 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
 Realización de exercicios, cuestionarios e traballos 
 Realización de probas escritas. 
 Corrección das actividades solicitadas telemáticamente.  

Instrumentos:  
Probas escritas 
Lista de cotexo 
Escala de valoración 
 

Cualificación 
final 

Consistirá na media ponderada das notas de ciencias e matemáticas, de 
maneira que ás matemáticas correspóndelle o 60 % e as ciencias o 40 % 
restante. E imprescindible ter aprobadas cun cinco as dúas materias para 
superar o módulo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No segundo curso de FPII non hai proba extraordinaria de setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 Non hai alumnos coa materia pendente 
 

Criterios de cualificación: 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

Actividades  
Actividades de reforzo e repaso. 
Actividades de recuperación   

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todos os alumnos poseían correo electrónico e ese foi o medio de 
comunicación entre o profesor e o alumnado. A través deste medio, 
solicítanse as actividades, mándaselle videos explicativos da materia 
elaborados polo profesor e , en ocasións, enlaces de tutoriais con 
explicacións do punto a tratar e que lle facilitan a compresión da 
materia. 

Materiais e recursos 
Libros de texto e conexión por correo electrónico mediante os seus 
móbiles ou ordenadores. 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Contacto cos alumnos a través do correo electrónico e 
videochamada. 
Contacto cos pais: correo electrónico e teléfono  

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


