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1. Mínimos esixibles  
CA1.2 - Obtivéronse valores numéricos a partir dunha expresión alxébrica 
 
CA1.3 - Resolvéronse ecuacións de primeiro e segundo grao sinxelas de modo alxébrico e 
gráfico 
 
CA2.1 - Formuláronse hipóteses sinxelas, a partir de observacións directas ou indirectas 
compiladas por distintos medios 
 
CA2.2 - Analizáronse diversas hipóteses e emitiuse una primeira aproximación á súa explica-
ción 
 
CA3.2 - Utilizáronse estratexias (semellanzas e descomposición en figuras máis sinxelas, etc.) 
para estimar ou calcular medidas indirectas no mundo físico 
 
CA3.3 - Utilizáronse as fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes, e asignáronse as 
unidades correctas 
 
CA5.1 - Verificouse a dispoñibilidade do material básico utilizado nun laboratorio 
 
CA5.2 - Identificáronse e medíronse magnitudes básicas (masa, peso, volume, densidade, 
temperatura, etc.) 
 
CA5.6 - Aplicáronse as normas de traballo no laboratorio 
 
CA7.1 - Analizáronse efectos positivos e negativos do uso da enerxía nuclear 
 
CA7.2 - Diferenciáronse os procesos de fusión e de fisión nuclear 
 
CA9.1 - Recoñecéronse os fenómenos da contaminación atmosférica e os principais axentes 
que a causan 
     
CA9.3 - Describiuse o efecto invernadoiro argumentando as súas causas ou axentes que 
contribúen a el, así como as medidas para a súa redución 
 
CA10.1 - Recoñeceuse e valorouse o papel da auga na existencia e na supervivencia da vida 
no planeta 
 
CA11.1 - Analizáronse as implicacións positivas dun desenvolvemento sustentable 
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2.  Avaliación e cualificación 
Criterios de cualificación 
no período presencial 

A cualificación de cada avaliación  dependerá das obtidas nas 
diversas observacións, aspectos procedimentais e actitudinais 
e probas realizadas. A ponderación que se lle aplicará a estas 
observacións será a seguinte: 
 - Probas escritas individuais: 70%. 
 - Realización das tarefas propostas, traballo na aula de infor-
mática, caderno de clase, traballos monográficos propostos, 
exposicións dos mesmos e memorias de práctica: 20%. 
 - Interese, participación,  claridade na expresión, respecto ás 
normas establecidas nos distintos espazos, traballo individual 
e en grupo: 10%. 
Realizarase polo menos unha proba escrita ao rematar cada 
unidade didáctica. Ao remate de cada avaliación realizarase a 
media das probas escritas realizadas para obter a nota relativa 
aos contidos conceptuais.  
 
A cualificación de cada avaliación obterase facendo a media 
ponderada das notas obtidas, tendo en conta os pesos (en 
porcentaxe) que se indicaron anteriormente.  .  
 
A cualificación final do módulo  se obterá facendo a media 
aritmética das cualificacións de cada avaliación, tendo en con-
ta que nas avaliacións que foron  recuperadas  a cualificación  
que se considera é a obtida en ditas recuperacións. 

Avaliación período a dis-
tancia 

Procedementos: 
- Terase en conta os resultados acadados nas avaliacións ante-
riores. 
- Se fora preciso avaliar este período non presencial, o alum-
nado podería mellorar a súa cualificación coas actividades 
realizadas neste último trimestre. Terase en conta a interac-
ción co profesorado, as actividades da aula virtual, entrega de 
tarefas,...  
 
Instrumentos: 
- Actividades e traballos entregados. 
- Participación e interacción: consulta de dúbidas, visualiza-
ción do material da Aula virtual. 
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Criterios de cualificación 
no período a distancia 

Todo o alumnado superou o módulo na fase presencial. De 
todas maneiras, farase un seguimento do traballo realizado 
neste período a distancia mediante a valoración das activida-
des entregadas ao profesorado. 
Se fora precisa a súa cualificación, todo o alumnado poderá 
mellorar a cualificación considerando o traballo realizado no 
último trimestre como entrega de tarefas, actividades na aula 
virtual, interacción co profesorado,... 
A nota final tería en conta: 
A= Nota da 1ª avaliación 
B= Nota da 2ª avaliación 
C= Nota que terá en conta a participación, a interacción e 
actividades e traballos entregados. O cálculo desta nota reali-
zarase segundo a porcentaxe de tarefas valoradas positiva-
mente, por exemplo cun 100% sería un 10, 50% sería un 5,... 
 
A cualificación final do curso calcularase do seguinte xeito: 
 
O alumnado coa primeira e a segunda avaliación aprobadas 
de xeito presencial(neste caso, todo o alumnado) a cualifica-
ción será a media desas dúas avaliacións, ou a media da pri-
meira, a segunda e o traballo feito no terceiro trimestre se 
desa maneira o alumnado mellora a súa cualificación. 
A nota final será a máis alta entre a media de A e B ((A+B)/2) e 
a media de A, B e C ((A+B+C)/3). 
Isto quere dicir que todo o alumnado pode mellorar a nota 
obtida nas dúas primeiras avaliacións e, no peor dos casos, 
mantela. 
 

Recuperación Todo o alumnado superou o modulo no período presencial. 
Proba extraordinaria de 

setembro 
Todo o alumnado superou o módulo no período presencial. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
Actividades 1. Lectura comprensiva de apuntes, visualización de vídeos, es-

quemas e imaxes aclaratorias, encamiñados ao reforzo, repaso e 
ampliación de contidos e aprendizaxes anteriores ao estado de 
alarma. 
2. Realización de actividades e posterior resolución das mesmas. 

Metodoloxía 1. Todo o alumnado ten conectividade 
2. O alumnado ten os contidos (apuntes, vídeos, imaxes e activi-
dades) colgados na Aula virtual. Estes contidos están estrutura-
dos por sesións, que se corresponden coas sesións que teríamos 
de maneira presencial. 
3. As actividades propostas en cada sesión, serán solucionadas 
na sesión posterior. Algunhas destas actividades son enviadas ao 
profesorado para poder ser revisadas e valoradas. 
4. Diariamente, durante o traballo e realización das actividades , 
o profesorado e o alumnado permanecen en continuo contacto a 
través do correo electrónico, para solucionar as posibles dúbidas 
que vaian xurdindo. 
 

Medidas de atención á 
diversidade 

Se adoptarán as seguintes medidas de reforzo para todo aquel 
alumnado que mostra maior dificultade na comprensión ou se-
guimento das actividades propostas: 

- Atención máis individualizada por parte do profesorado. 
- Tarefas complementarias de reforzo. 
- Tarefas de consolidación unha vez acadados os contidos. 

    
Materiais e recursos 1. Correo electrónico 

2. Aula virtual 
 

 

 

 

 

 

 

 


