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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – Física e Química 2º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Aplicar os procedementos científicos para determinar 
magnitudes 

Emprega o Sistema Internacional.  

Recoñecer as propiedades xerais e as características 
específicas da materia, e relacionalas coa súa natureza e as 
súas aplicacións.  
Xustificar as propiedades dos estados de agregación da 
materia e os seus cambios de estado, a través do modelo 
cinético-molecular.  
Establecer as relacións entre as variables das que depende o 
estado dun gas a partir de representacións gráficas ou 
táboas 

Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos 
estados de agregación.  
Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos.  
Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á 
interpretación de fenómenos cotiáns.  

Identificar substancias puras ou mesturas, e valorar a 
importancia e as aplicacións de mesturas.  
Propor métodos de separación e aplicalos no laboratorio. 

Distingue e clasifica substancias puras e mesturas, e 
especifica se son homoxéneas, heteroxéneas ou coloides. 
Identifica disolvente e o soluto.  
Deseña métodos de separación de mesturas. 

Distinguir entre cambios físicos e químicos.  Distingue entre cambios físicos e químicos . 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles- Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Utilizar adecuadamente o vocabulario científico. 
Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico, 
e exprésase de xeito correcto. 

Procurar, seleccionar e interpretar a información de 
carácter científico, e utilizala para formar unha opinión 

Procura, selecciona e interpreta a información de carácter 
científico a  partir da utilización de diversas fontes. 

Interpretar a distribución da auga na Terra, así como o 
ciclo da auga e o uso que se fai dela. 

Recoñece as propiedades anómalas da auga. 

Xustificar e argumentar a importancia de preservar e non 
contaminar as augas doces e salgadas. 

Recoñece os problemas de contaminación de augas doces e 
salgadas. 

Analizar as características e a composición da atmosfera, 
e as propiedades do aire. 

Recoñece a composición do aire e identifica os contaminantes 
principais. 

Recoñecer a importancia do papel protector da atmosfera 
para os seres vivos e considerar as repercusións da 
actividade humana nela. 

Identifica e xustifica con argumentacións sinxelas as causas que 
sustentan o papel protector da atmosfera para os seres 
vivos.Relaciona situacións en que a actividade humana interfire 
coa acción protectora da atmosfera 

Identificar os materiais terrestres. 
Describe as características xerais dos materiais máis frecuentes 
nas zonas externas do planeta e xustifica a súa distribución en 
capas en función da súa densidade. 

Recoñecer as propiedades e as características dos 
minerais, distinguir as súas aplicacións máis frecuentes e 
salientar a súa importancia económica e a xestión 
sustentable. 

Describe algunhas das aplicacións máis frecuentes dos 
minerais e das rochas.Recoñece a importancia do uso 
responsable e a xestión sustentable dos recursos minerais. 

Recoñecer a importancia da biodiversidade e as 
características morfolóxicas principais dos grupos 
taxonómicos. 

Estima a importancia da biodiversidade e aplica criterios de 
clasificación dos seres vivos, relacionando os animais e as 
plantas máis comúns co seu grupo taxonómico 

Describir as características xerais dos grandes grupos 
taxonómicos e explicar a súa importancia no conxunto 
dos seres vivos. 

Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo 
taxonómico. 

Categorizar os criterios que serven para clasificar os seres 
vivos e identificar os principais modelos taxonómicos. 

Identifica e recoñece exemplares característicos de cada un 
destes grupos, e salienta a súa importancia biolóxica 
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Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas 
substancias noutras. 

Identifica os reactivos e os produtos de reaccións.  

Recoñecer o papel das forzas.  
Establecer a velocidade dun corpo como a relación entre o 
espazo percorrido e o tempo investido en percorrelo.  
Diferenciar entre velocidade media e instantánea e deducir 
o valor da aceleración 

Determina a velocidade media. 
Realiza cálculos para resolver problemas. 
Deduce a velocidade media e instantánea a partir de 
gráficas. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – Física e Química 3º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Utilizar a notación científica correctamente Expresa números grandes e pequenos en notación científica 

Expresarse correctamente, tanto por oral como na escrita, 
e comprender textos científicos sinxelos. 

Exprésase correctamente, sen erros ortográficos e con 
limpeza e,lendo un texto científico,  é quen de entender as 
ideas fundamentais e extraer información. 

Diferenciar entre masa, volume e densidade. 
Define masa, volume e densidade e coñece formas de 
medilas. 

Saber expresar a densidade en distintas unidades. 
Transforma unidades en densidades, volumes e Calcula 
densidades, volumes e masas a partir de datos. 

Entender as ideas fundamentais da teoría cinética así 
como a influencia de T e P no estado dun sistema. 

Explica de forma sinxela as ideas básicas da teoría cinética. 

Saber como inflúen P e T nos estados dun sistema. Explica a influencia de P e T no estado dun sistema. 

Saber calcular V, T ou P nun gas ideal en condicións 
específicas 

Aplica as leis dos gases ideais correctamente. 

Diferenciar substancias puras (e os seus tipos) e mesturas 
(e os seus tipos). 

Distingue entre substancias puras e mesturas. 

Saber que é una disolución, Distingue entre disolución e outras mesturas. 

Coñecer a relación entre a evolución histórica da 
concepción do átomo e o desenvolvemento tecnolóxico 

Coñece as ideas principais dos s. XIX e principios do XX sobre 
a natureza do átomo. 
 

Identificar as características básicas do átomo no modelo 
nuclear. 

Coñece as características do átomo no modelo nuclear e as 
súas magnitudes fundamentais (Z, A,…) 

Calcular a masa atómica dun elemento a partir da 
abundancia relativa dos seus isótopos 

Calcula a masa atómica dun elemento a partir da abundancia 
relativa dos seus isótopos. 

Saber calcular o número de partículas de cada tipo en 
átomos e ións, así como a súa configuración electrónica 

Completa táboas de átomos e ións co número de protóns, 
neutróns e a configuración electrónica 

Entender o concepto de isótopos dun elemento. 
Explica que son isótopos e por que pertencen ó mesmo 
elemento. 
 

Saber cal é o criterio de clasificación dos elementos da 
t.p., a diferenza entre grupo e período e os tipos de 
elementos que a forman. 

Coñece o criterio de clasificación dos elementos do sistema 
periódico e a diferenza entre grupo e período. 

Saber colocar na t.p. os metais, semimetais, non metais e 
gases nobres. 

Recoñece metais, non metais, semimetais e gases nobres 
e sabe situalos na táboa periódica. 

Extraer toda a información posible dun elemento 
consultando a t.p. 

Obtén información dun elemento consultando a t.p. 

Buscar un elemento da t.p. coñecida a súa 
configuración electrónica. 

Identifica un elemento da t.p. a partir da súa 
configuración electrónica 

Coñecer algunhas das propiedades destes elementos 
anteriores (metais, n.m., gases nobres) 

Identifica as propiedades de metais, n.m. e gases nobres. 

Valorar a importancia da Regra do Octeto como aplicación 
práctica para formar enlaces. 

Sabe a Regra do Octeto así como que presenta numerosas 
excepcións. 

Saber os grupos 1, 2, 13,…,18 da t.p. Coñece os grupos 1, 2, 13,…, 18 da t.p. 

Saber por que enlazan os átomos, que tipos de enlaces 
hai e que tipo de substancias se producen en cada un 
deles. 

Coñece a razón de que os átomos formen enlaces e o tipo 
de enlaces e substancias que se podan dar. 

Realizar o diagrama de Lewis para enlaces ABn nos que se 
cumpra a regra do octeto. 

Realiza o diagrama de Lewis para moléculas ABn nas que se 
cumpra a regra do octeto. 

Comprender o concepto de mol e saber realizar cambios: 
moles-gramos-nº átomos 

Calcula a masa molecular e masa molar dunha substancia e 
transforma gramos-moles-moléculas. 

Calcular correctamente a magnitude que falta en 
exercicios de gases ideais, así como o que esta 
simplificación supón. 

Sabe xustificar que é un gas ideal e calcula a magnitude 
descoñecida en exercicios de gases ideais. 

Achar concentración en % masa e molaridade dunha 
disolución. 

Calcula o % masa e a molaridade dunha disolución. 



   P á x i n a  | 5 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Expresarse coa precisión necesaria. Exprésase con precisión. 

Entender as ideas básicas dun texto científico e saber 
buscar información nel. 

Entende as ideas básicas dun texto científico e saber buscar 
información nel. 

Coñecer as características básicas dunha célula así como 
as función das súas partes. 

Coñece as características básicas dunha célula e as función das 
súas partes. 

Saber recoñecer as partes do ADN, as súa situación na 
célula, a súa función e a utilidade do ARN no proceso de 
fabricación das proteínas. 

Sabe recoñecer as partes do ADN, as súa situación na célula, a 
súa función e a utilidade do ARN. 

Diferenciar as distintas formas de intercambio celular co 
medio 

Diferencia as distintas formas de intercambio celular co medio: 
difusión, osmose, transporte activo, endo/exocitose. 

Valorar a importancia da especialización celular para que 
a célula desenvolva axeitadamente a súa función. 

Xustifica a especialización celular como forma de que a célula 
realice a súa función. 

Coñecer as partes dun microscopio óptico e a súa función. Identifica as partes dun microscopio óptico e o seu uso. 

Valorar a importancia dos nutrientes na nosa saúde e 
coñecer as súas características. 

Diferencia os tipos de nutrientes e as súas características. 
 

Coñecer as partes do sistema dixestivo, as súas 
funcións(na dixestión e absorción) e identificalas nun 
debuxo. 

Coñece as partes do sistema dixestivo e as súas funcións, así 
como as diferenzas entre os procesos de dixestión e de 
absorción. 

Coñecer as partes fundamentais do sistema respiratorio, 
as súas funcións e identificalas nun debuxo. 

Coñece as partes fundamentais do sistema respiratorio e a 
súa fisioloxía básica. 

Recoñecer as diferentes partes do sangue e a súa 
función. 

Coñece as diferentes partes do sangue e sabe indicar a súa 
función. 

Saber sinalar as partes do corazón. Sinala as partes do corazón correctamente. 

Coñecer as tres fases do latexo cardíaco. Coñece as fases do latexo cardíaco. 

Saber distinguir os dous tipos de circulación nos humanos, 
xustificar a súa necesidade e esbozar o seu percorrido. 

Diferencia entre circulación maior e menor, xustifica a 
existencia de ambas e sabe os seus percorridos. 

Distinguir entre arterias, veas e capilares. Diferencia arterias, veas e capilares. 

Coñecer as partes do sistema urinario e a súa dobre 
función. 

Coñece as partes so sistema urinario e entende a dobre 
función que este realiza. 

Diferenciar entre o SNC e o SNP e a función das as súas 
partes principais. 

Diferencia entre o SNC e o SNP, coñece a función das súas 
partes principais. 

Saber o sistema de acción do Sistema Nervioso 
Autónomo. 

Describe a acción do Sistema Nervioso Autónomo. 

Coñecer a morfoloxía da neurona e saber explicar o 
proceso da sinapse. 

Coñece a morfoloxía da neurona e sabe explicar o proceso da 
sinapse. 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – Física e Química 4º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Usar axeitadamente a calculadora. Fai uso axeitado da calculadora. 

Expresarse coa precisión necesaria Exprésase con precisión. 

Entender as ideas básicas dun texto científico e 
saber buscar información nel. 

Entende as ideas básicas dun texto científico e saber buscar 
información nel. 

Coñecer as fases do método científico. 
Coñece as fases do método científico e sabe aplicalas a un 
caso práctico. 

Entender que toda medida ten un erro e cal é causa deste. 
Entende o concepto de erro dunha medida e cal é causa 
deste. 

Saber que é una magnitude e que tipos hai. Sabe que é una magnitude e que tipos hai 
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Coñecer o S.I. de unidades e saber utilizar o Sistema 
Métrico Decimal para cambiar estas 

Coñece o S.I. de unidades e fai cambios de unidades. 

Traballar con notación científica. Usa correctamente a notación científica. 

Entender o concepto de relatividade do movemento e as 
magnitudes asociadas a este. 

Entende o concepto de relatividade do movemento e as 
magnitudes principais dun movemento. 

Realizar exercicios de m.r.u. Realiza exercicios de m.r.u. 

Realizar exercicios de m.r.u.a., co caso particular de caída 
libre. 

Realiza exercicios sinxelos de m.r.u.a., co caso particular de 
caída libre. 

Entender o concepto de forza. Entende o concepto de forza e coñece os seus efectos. 

Aplicar a lei de Hooke en exercicios simples. Aplica a lei de Hooke. 

Entender o significado das leis de Newton e aplicalas en 
problemas dinámicos simples. 

Entende o significado das leis de Newton e sabe aplicalas en 
problemas dinámicos simples. 

Sumar forzas gráfica e analiticamente. Suma forzas gráfica e analiticamente 

Coñecer a aplicar a L.G.U. Valorar a súa importancia na 
historia da ciencia. 

Aplica a L.G.U. para calcular a forza atractiva entre dous 
corpos.Valorar a súa importancia na historia da ciencia. 

Entender o concepto de presión e como se exerce esta en 
fluídos. 

Entende o concepto de presión e como se exerce esta en 
fluídos. 

Calcular a presión dun corpo mergullado. Calcula a presión á que está sometido un corpo mergullado. 

Saber aplicar o principio de Pascal a casos simples. Aplica o principio de Pascal a casos simples. 

Entender o concepto de presión atmosférica e saber 
como se mediu por primeira vez. 

Entende o concepto de presión atmosférica e saber como 
a mediu Torricelli. 

 

Coñecer o principio de Arquímedes e aplicalo no cálculo 
do peso aparente ou no estudo da flotabilidade dun corpo. 

Aplica o principio de Arquímedes no cálculo do peso aparente 
ou no estudo da flotabilidade dun corpo. 

Entender e aplicar os conceptos físicos de traballo e 
potencia. 

Entender e aplicar os conceptos físicos de traballo e potencia. 

Saber a que chamamos enerxía e o caso particular de 
enerxía mecánica. 

Saber a que chamamos enerxía e o caso particular de enerxía 
mecánica. 

Calcular as enerxías cinética e potencial dun corpo e 
relacionar estas co traballo que poden desenvolver. 

Calcula as enerxías cinética e potencial dun corpo e relaciona 
estas 

Aplicar a conservación da enerxía mecánica en problemas 
sen rozamento. 

Aplica a conservación da enerxía mecánica en problemas sen 
rozamento. 

Diferenciar entre enerxía interna, calor e temperatura. 
Entender o concepto de equilibrio térmico. 

Diferenciar entre enerxía interna, calor e temperatura. 
 

Coñecer a equivalencia entre calor e traballo. Sabe cal é o equivalente mecánico da calor 

Saber cal son as formas de propagación da calor. Saber cal son as formas de propagación da calor. 

Realizar problemas simples de intercambios de calor, sen 
e con cambio de estado, e de dilatacións. 

Realizar problemas simples de intercambios de calor, sen e con 
cambio de estado, e de dilatacións. 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Coñeceras bases da teoría celular e o seu 
desenvolvemento histórico. 

Coñece as ideas básicas da teoría celular. 

Saber as partes dunha célula eucariota, a súa función e 
situalas nun debuxo. 

Identifica e sabe a función das distintas partes das células 
eucariotas e procariotas. 

Coñecer as partes dunha célula procariota e exemplos 
desde tipo de células. 

Explica as distintas funcións celulares. 

Saber explicar as principais función da célula: nutrición, 
relación e reprodución. 

Coñece as función básicas de todas as células. 

Entender a complexidade da vida e as distintas 
hipóteses actuais sobre a súa orixe. Saber datala. 

Entende a complexidade da vida e as distintas hipótese 
actuais sobre a súa orixe. 

Coñecer  as partes principais dun microscopio óptico e as 
súa función. 

Coñece  as partes principais dun microscopio óptico e o seu uso. 
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Diferenciar entre caracteres hereditarios e adquiridos. Sabe diferenciar caracteres hereditarios e adquiridos. 

Diferenciar entre cromosomas e xenes. Saber en que 
momento do ciclo celular se forman os primeiros e como 
é o cariotipo humano. 

Sabe que son os cromosomas e os xenes e a súa importancia 
na herdanza. 

Saber que sucede na interfase e na mitose e as fases 
desta última. 

Sabe en que momento do ciclo celular se forman os 
cromosomas e como é o cariotipo humano. 

Saber que é a meiose e por que se necesita. Sabe que é a meiose e por que é necesaria. 

Saber que é una célula nai, onde se pode atopar e que 
usos biolóxicos se lle pode dar. 

Define célula nai, distingue os tipos e os seus usos. 

Saber que é un clon, como se pode obter e que usos 
biolóxicos ten a clonación. 

Sabe que é un clon, como se pode obter e que usos pode ter a 
clonación. 

Dominar os conceptos básicos de xenética. Coñece os conceptos básicos de xenética. 

Entender como se resolven problemas de xenética 
mendeliana e aplicalos en casos como os de herdanza 
ligada ó sexo, grupos sanguíneos, etc. 

Entender como se resolven problemas de xenética 
mendeliana. 
 

Coñecer a estrutura do ADN (nucleótido, base, cadea 
de azucre fosfato), a súa forma, situación nunha 
eucariota e función nos seres vivos. 

Coñece a estrutura do ADN (nucleótido, base, cadea de azucre 
fosfato), a súa forma e localización nas eucariotas e as 
funcións nos seres vivos. 

Coñecer a estrutura do ARN e como este copia a 
información do ADN para a síntese de proteínas. 

Coñece a estrutura do ARN e a súa función na síntese de 
proteínas. 

Saber como se fai a replicación do ADN e por que é 
necesaria 

Sabe como se fai a replicación do ADN e por que é necesaria. 

Saber que é una mutación, que a pode causar e que 
tipos hai. Recoñecer causas de mutacións ó longo da 
historia 

Saber que é una mutación, que a pode causar e que tipos hai. 
Identifica causas de mutacións ó longo da historia. 

Saber que quere dicir que a vida evoluciona e as 
probas básicas desta teoría. 

Entende a idea de evolución e as probas básicas que 
corroboran a súa existencia. 

Entender o significado dunha arbore filoxenética. 
 

Entende o significado dunha arbore filoxenética. 
 

Coñecer, de forma resumida, a historia da evolución: 
desde o creacionismo ata Darwin e de aí ata hoxe. 

Coñece, de forma resumida, a historia da evolución: desde o 
creacionismo ata Darwin e de aí á actualidade. 

Saber que ideas actuais complementan a idea de 
selección natural de Darwin. 

Coñece as ideas básicas da teoría sintética. 

Distinguir as distintas variables que interveñen na 
evolución:selección natural, adaptación e deriva xenética. 

Coñece as variables que interveñen na evolución:selección 
natural, adaptación e deriva xenética. 

Saber como se forma unha nova especie e como inflúe 
isto na biodiversidade. 

É quen de explicar como se forma unha nova especie e como 
inflúe isto na biodiversidade. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
3º trimestre: 
A nota do 3º trimestre será a media das dos dous primeiros (valorarase, tamén, a entrega de 
tarefas).(+ 1 punto). 
De maneira voluntaria e con carácter excepcional, se as medidas sanitarias o permiten, poderá 
contemplarse a realización de tarefas concretas para aquel alumnado do que quedase 
constancia que carece de conectividade para realizar as tarefas requiridas durante o 3º 
trimestre. 

Instrumentos: 
3º trimestre: 
Tarefas indicadas na páxina web do cole, cuns requisitos de presentación, ben traballados e 
con    certa calidade de contido. (+ 1 punto). 
Ordinaria: 
Valoración das cualificacións e actitude nas dúas primeiras avaliacións (tarefas, libreta, etc)e 
das tarefas entregadas telematicamente. 
No caso de ter que realizar unha proba (2º, 3º, 4º): videochamada ou correo electrónico con 
limitación de   tempo. O alumnado dispón de modelos de exame no blog de ciencias. 
Se hai posibilidade de clases presenciais, artellaranse mecanismos para realizar unha 
avaliación final no propio centro. 

Cualificación final 

Ordinaria: 
1º ESO: 
Valoración das cualificacións e actitude nas dúas primeiras avaliacións (tarefas, libreta, etc)e 
das tarefas entregadas telematicamente. 
2º ESO: 
En cada avaliación suspensa terase en conta a calidade dos exercicios entregados durante a 3ª 
avaliación( tendo en conta as tarefas de repaso de cada avaliación, cada tipo de exercicio 
sumará á avaliación correspondente) así como valorarase o traballo do alumnado durante a 1ª 
e 2ª avaliación, puidendo recuperar esa avaliación sen facer unha proba. A nota máxima sería 
dun 5. 
1ª e 2ª aprobadas: nota media e valoración positiva das tarefas entregadas durante a 3ª 
avaliación. 
Unha suspensa: Recuperación dunha avaliación. A nota final será a media da recup. e da outra 
avaliación.      
Dúas suspensas: Recuperación das dúas avaliacións. A nota final será a das recuperación. Nota 
máxima: 5 puntos 
3º , 4º ESO: 
Os que teñan unha nota media das dúas primeiras avaliacións inferior a 5 (tendo en conta as 
tarefas da 3ª av, que avaliarán positivamente) serán convocados a unha proba telemática. 
1ª e 2ª aprobadas: nota media e valoración positiva das tarefas entregadas durante a 3ª 
avaliación. 
Unha suspensa: Recuperación dunha avaliación. A nota final será a media da recup. e da outra 
avaliación.      
Dúas suspensas: Recuperación das dúas avaliacións. A nota final será a das recuperación. Nota 
máxima: 5 puntos 
As recuperacións faranse por vía telemática, agás que as directrices cambien. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Dependendo das directrices do momento: presencial ou por medios telemáticos.  
Os alumnos/as só se examinarán dos contidos mínimos da materia impartida nos dous 
primeiros trimestres. 
Nota máxima: 5 puntos. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Ter un dominio claro, tanto conceptual como procedimental, dos contidos mínimos do curso 
anterior. 

Criterios de cualificación: 
1º ESO: O alumno recuperará a materia se entrega un boletín de exercicios (puntualmente, 

ben presentados e ben feitos) despois de Nadal e supera unha pequena e sinxela proba.Se o 

alumno non entrega o boletín de exercicios correctamente realizado deberá superar o exame 
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correspondente, diferente á proba anteriormente mencionada. 

Cualificación máxima: 6 puntos 

2º ESO: Os exercicios de repaso que o alumno deberá entregar (puntualmente, ben    

presentados e ben feitos) no curso de 3º valerán un máximo de 3 puntos. O alumno deberá   

realizar un exame para completar a nota ata o aprobado. 

Cualificación máxima: 6 puntos 

3º ESO: 

Entrega obrigada de boletín de exercicios na primeira convocatoria do exame á que se 

presente: 30% da cualificación total. 

Nota final: 0,3·nota boletín + 0,7·nota proba (redución voluntaria de exercicios no exame se 

nota exercicios de  repaso dos venres ≥ 5) 

Se a discrepancia entra a nota do boletín e do exame alta, poderase pedir  ao alumno/a, vía 

videochamada, que realice algún exercicio do boletín. 

Cualificación máxima: 6 puntos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
- Convocatorias para probas: febreiro, maio, setembro. 
- Recollida de boletíns por correo electrónico ou en man (dependendo do momento do 

curso) 
- Exame presencial (febreiro) ou telemático (videochamada ou correo con limitación de 

tempo no caso non presencial) 

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

Actividades  

- Repaso materia 1º avaliación e 2ª avaliación ata onde se chegou. 
- Reforzo desta materia con exercicios específicos, lecturas comprensivas, 

visionado de vídeos, etc. 
- Actividades de ampliación: impartíronse algúns contidos de ampliación, moi 

limitados, para que o alumnado completase os temas iniciados antes da 
corentena. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
- Exercicios semanais na páxina web. Solución na semana seguinte con novos 

exercicios ou actividades. 
- Recepción por correo electrónico e reenvío corrixidos. 
- Posibilidade de clase de dúbidas por videochamada. 
- Co alumnado con AC, a comunicación realízase a través do correo electrónico, o 

profesorado de área directamente ou a través da titora. 
Alumnado sen conectividade: 
-  Son as titoras as que centran esta información e a pasan ao equipo directivo. 

Materiais e recursos 
-Libros de texto, vídeos de internet, lecturas, material de descarga do blog de 
ciencias. 
- Para comunicación: correo, videochamada, teléfono. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

� Información xeral: páxina web 
� Información específica: correo electrónico, teléfono, AbalarMóbil, 

videochamada 
 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 
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