
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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                         3º de ESO 

 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe/ Grao 
mínimo de 

consecución(subliñados) 

Competencias 
clave 

A Actividade 
científica 

   B1.1. Recoñecer e identificar as 
características do método 
científico.  

FQB1.1.1. Formula hipóteses 
para explicar fenómenos 
cotiáns utilizando teorías e 
modelos científicos. 

CAA 
CMCCT 

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.  

CCL 
CMCCT 

B1.2. Valorar a investigación 
científica e o seu impacto na 
industria e no 
desenvolvemento da 
sociedade. 

FQB1.2.1. Relaciona a 
investigación científica coas 
aplicacións tecnolóxicas na 
vida cotiá.  

CAA 
CCEC 
CMCCT 

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.  

CMCCT 

FQB1.3.2. 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. 

CAA 
CMCCT 

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. 

CMCCT 

B1.5. Interpretar a información FQB1.5.1. Selecciona, CAA 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe/ Grao 
mínimo de 

consecución(subliñados) 

Competencias 
clave 

sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que 
aparece en publicacións e 
medios de comunicación.  

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

CCL 
CMCCT 

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

CD 
CSC  

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.  

CAA 
CCL 
CD 
CMCCT 
CSIEE 

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

CSIEE 
CSC 

A materia 

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. 

FQB2.1.1. Representa o 
átomo, a partir do número 
atómico e o número 
másico, utilizando o 
modelo planetario. 

CCEC 
CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

B2.2. Analizar a utilidade científica e 
tecnolóxica dos isótopos 
radioactivos.  

FQB2.2.1. Explica en que 
consiste un isótopo e 
comenta aplicacións dos 
isótopos radioactivos, a 
problemática dos residuos 
orixinados e as solucións 
para a súa xestión.  

CMCCT 
CSC 

B2.3. Interpretar a ordenación dos FQB2.3.1. Xustifica a actual CMCCT 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe/ Grao 
mínimo de 

consecución(subliñados) 

Competencias 
clave 

elementos na táboa periódica e 
recoñecer os máis relevantes a 
partir dos seus símbolos.  

ordenación dos elementos 
en grupos e períodos na 
táboa periódica. 

FQB2.3.2. Relaciona as 
principais propiedades de 
metais, non metais e 
gases nobres coa súa 
posición na táboa 
periódica e coa súa 
tendencia a formar ións, 
tomando como referencia 
o gas nobre máis próximo. 

CMCCT 

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.  

CMCCT 

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. 

CMCCT 

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.  

CMCCT 

FQB2.5.2. Presenta, 
utilizando as TIC, as 
propiedades e aplicacións 
dalgún elemento ou 
composto químico de 
especial interese a partir 
dunha procura guiada de 
información bibliográfica e 
dixital. 

CAA 
CCL 
CD 
CMCCT 
CSIEE 

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. 

CCL 
CMCCT 

Os cambios 

B3.1. Describir a nivel molecular 
o proceso polo que os 

FQB3.1.1. Representa e 
interpreta unha reacción 

CMCCT 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe/ Grao 
mínimo de 

consecución(subliñados) 

Competencias 
clave 

reactivos se transforman en 
produtos, en termos da teoría 
de colisións.  

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. 

CMCCT 

FQB3.2.2. Realiza os cálculos 
estequiométricos necesarios 
para a verificación da lei de 
conservación da masa en 
reaccións químicas sinxelas. 

CMCCT 

   

FQB3.3.2. Interpreta situacións 
cotiás en que a temperatura 
inflúa significativamente na 
velocidade da reacción. 

CMCCT 

 .  

.  

 
 

2. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

  As tarefas de repaso , resumos, cuestións e exercicios solicitados, dados a coñecer pola 
aula virtual , serán enviados polos alumnos ao correo   persoal da xunta que ten o profesor. 

3. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

     Para avaliar, os alumnos enviarán as tarefas solicitadas polo profesor e unha proba 
específica tipo exame para o que se lles asignará un día e unha hora determinadas. Dita 
proba faríase presencial se se puider para aqueles alumnos suspensos.  
 

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

     Na cualificación ordinaria terase en conta a primeira avaliación  enteira, a segunda 
avaliación ata o 13 de marzo, e non se ampliarán contidos no período de confinamento 
debido á dificultade que mostran os alumnos para entender e asimilar a materia, poñendo 
polo tanto maior interese no reforzo e repaso do anteriormente dado durante o curso 
presencial. 
     Para os alumnos que teñen as dúas avaliacións aprobadas faráselles a media de ambas, 
podendo subir esta nota ata un máximo de 1 punto sempre e cando  entregue no prazo 
asignado as tarefas subidas á aula virtual e que estas estean correctamente feitas ( que 
indiquen as fórmulas empregadas, os valores de onde proceden, explicacións requeridas ás 
cuestións, presentación, actitude positiva cara á materia). Poderían obter 0,5 puntos máis se 
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resolven correctamente a proba específica que a estes alumnos se lles faría pola aula virtual, 
nunca de maneira presencial. 
     Para os alumnos que teñen unha ou as dúas avaliacións suspensas, seguirase o seguinte 
criterio: aos que só teñan unha avaliación suspensa valorarásenlles, para recuperala, cun 
50% da nota as tarefas entregadas correctamente resoltas e dentro do tempo límite 
asignado e o outro 50% coa proba específica virtual ou presencial se fose posible , a nota 
final da avaliación ordinaria será a media aritmética  das duas avaliacións. Aos que teñan as 
dúas avaliacións suspensas valorarásenlles cun 60% da nota as tarefas entregadas 
correctamente resoltas e dentro do tempo límite asignado e o outro 40% coa proba 
específica virtual ou presencial se fose posible sendo o resultado a nota da avaliación 
ordinaria. 

5. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

     Para os alumnos que suspenderon a asignatura na convocatoria ordinaria, faráselles un 
exame  con cuestións e exercicios similares aos que foron entregando durante o período de 
confinamento,relativos aos temas dados na 1ª avaliación e na 2ª avaliación ata o 13 de 
marzo.Considerarase aprobado se obtén como nota de exame un 5 ou máis. Dito exame 
farase si é posible de forma presencial e se non o é a través da aula virtual. 

 
6. AVALIACIÓN DE PENDENTES 

     Neste curso non hai alumnos que teñan a asignatura de 2ºESO pendente. 
7. METODOLOXÍA 

      O alumnado que ten ordenador e conexión a internet segue pola aula virtual as 
indicacións que se lles dan. A docencia apoiase en videos e contidos da materia de diferentes 
páxinas web.  
     Para o alumnado desconectado procederase segundo o protocolo establecido polo 
instituto. 

8. INFORMACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

     Esta programación publicitarase na web do centro e na aula virtual do Departamento de 
Física e Química. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


