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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1. Referencias Lexislativas 
Esta programación está baseada fundamentada nos seguintes puntos: 

• Esquema da programación indicado na resolución do 27 de xullo de 2015 para a implantación do 
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia (DOG 29/07/2015) no seu artigo 13. 

• LOMCE, Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 

• RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso 
académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes (próxima publicación no DOGA) 

• INSTRUCIÓNS no curso académico 2016/2017 para a implantación do currículo da ESO e do 
bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia 

• RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, 
do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

• ORDE do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración 
autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e 
bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta. 

• RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015-2016 para a implantación 
do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

• ORDE do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración 
autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e 
bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta 

• DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• ORDE ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os 
contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o 
bacharelato. 

• INSTRUCIÓNS: Resolución do 1 de setembro de 2021, das Consellerías de Cultura, Educación e 
Universidade e de Sanidade pola que se aproba o “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 
nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022” 

• ORDEN de 19 de mayo de 2021 por la que se aprueba el calendario escolar para el curso 2021/22 en 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
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1.2. Contextualización e Adaptacións da programación debido á crise sanitaria 

causada pola COVID-19:  

Analizadasas instruccións do calendario escolar para o curso-21/22 debemos prever diferentes 

aspectos de tipo procedimental, formativo e pedagóxico nesta programación. 

• Mecanismos para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado: 

ü Mellora da competencia dixital do alumnado:  

O centro contará dende este curso co equipamento Edixgal en todos os niveis da ESO, polo 

tanto todo o alumando terá ordenador, así que unha das actuacións necesarias en previsión do 

que poida acontecer, será favorecer a mellora da competencia dixital ca metodoloxía de 

traballo en líña, practicando coa plataforma Edixgal e da aula-virtual e utilizada polo centro. 

ü Uso de diversos e novos instrumentos para realizar a avalición das tarefas: 

Pode acontecer a necesidade da utilización de novos e diversos instrumentos de avalición 

acorde cunha eventual situación de ensinanza en líña polo que deberíamos ter as garantías 

legais para poder realizar probas orais individuais mediante videochamadas, probas on line, 

traballos etc; previa información y/ou consentimento dos pais y/ou titores legais, utilizando as 

plataformas dixitais que a Administración poña á nosa disposición.  

ü Análise das diferentes situacións previsibles: 

Os estadios que podemos encontrar neste curso escolar que prevé o Departamento son dous, 

unha fase presencial e unha fase non presencial, ao longo da programación aparecen as 

previsións para cada punto do índice desta programación, pero de xeito xeral indícanse os 

aspectos maís salientables a ter en conta. 

- Na fase presencial: en todos os cursos se traballará co soporte e todos os elementos tanto 

procedimentais coma de intercomunicación alumnado-profesora que nos oferta a aula 

virtual do centro ou do Edixgal, intentando dende o primeiro día que o alumnado se 

familiarice có mesmo para que collan soltura. 

- Fase non presencial: é o entorno menos desexable pola dificultade que ten a materia de 

parte abstracta, que considero de difícil comprensión sin a interacción persoal docente-

alumnado, en todo caso manterase o entorno aula-virtual para o traballo. Daremos novos 

contidos, que serán proporcionados aos alumnos a través da aula virtual. Realizaremos 

actividades de repaso e/ou de ampliación, de unidades didácticas correspondentes a 

anteriores avaliacións. Realizaremos actividades de recuperación de anteriores avaliacións 

e actividades de recuperación, de alumnos ca asignatura pendente de cursos anteriores. 
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• Alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática:  

A previsión descrita sempre necesita do soporte telemático para o seu seguemento, polo que a 

administración será informada de aquel alumnado que por diversos motivos non teña esa 

disponibilidade para que se lle facilite, en casos excepcionais a través de correo electrónico. 

 

1.3. Introducción Xeral da Materia Física e Química na LOMCE 

A aprendizaxe da física e da química resulta imprescindible, xunto coas demais ciencias 

experimentais e a tecnoloxía, para permitir aos alumnos e ás alumnas analizar con 

coñecemento de causa os problemas de orixe científica e tecnolóxica que se formulan na nosa 

sociedade, así como participar no debate que suscitan e dar a resposta que corresponda como 

cidadanía responsable. Ademais, compártese co resto das disciplinas a responsabilidade de 

promover no alumnado a adquisición das competencias necesarias para que poida integrarse 

na sociedade de xeito activo. Como materia científica, Física e Química ten o compromiso 

engadido de dotar o alumnado de ferramentas específicas que lle permitan afrontar o futuro 

con garantías, participando no desenvolvemento económico e social ao que está ligada a 

capacidade científica, tecnolóxica e innovadora da propia sociedade. Para que estas 

expectativas se concreten, o ensino desta materia debe incentivar unha aprendizaxe 

contextualizada que relacione os principios en vigor coa evolución histórica do coñecemento 

científico; que estableza a relación entre ciencia, tecnoloxía e sociedade; que potencie a 

argumentación verbal, a capacidade de establecer relacións cuantitativas e espaciais, así como 

a de resolver problemas con precisión e rigor. 

A materia de Física e Química debe capacitar os alumnos e as alumnas para extraeren e 

comunicaren conclusións a partir de probas científicas, formularen preguntas que a ciencia 

poida responder e explicaren cientificamente fenómenos físicos e naturais. Á achega á 

competencia propiamente científica cumprirá engadir as correspondentes ao resto das 

competencias clave. 

É preciso o afondamento nunha verdadeira cultura científica, baseada na concepción da 

ciencia como cultura e non só como un conxunto de coñecementos que, estruturados en 

teorías, poidan ter algunha aplicación máis ou menos útil. Neste sentido, resulta salientable a 

achega de Física e Química á competencia en conciencia e expresións culturais, por ser 

moitos os logros da ciencia que modificaron o noso modo de entender o mundo e moitos os 

científicos e as científicas que influíron na nosa forma de comprender a realidade; 

consecuentemente, personaxes como Newton, Lavoisier, Boyle, Marie Curie, Lise Meitner, 

no plano internacional, ou Antonio Casares Rodríguez, Ramón María AllerUlloa e tantos 
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outros, na nosa comunidade, deben ser recoñecidos e valorados como actores principais da 

construción da nosa cultura. 

A física e a química non son alleas ao desenvolvemento das competencias sociais e 

cívicas, xa que promoven actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos 

fronte a problemas relacionados co impacto das ciencias e da tecnoloxía no noso contorno: 

conservación de recursos, cuestións ambientais, etc. A mesma competencia tamén está 

relacionada co traballo en equipo que caracteriza a actividade científica. 

Non debemos esquecer que o emprego das tecnoloxías da información e da comunicación e, 

consecuentemente, a competencia dixital merece un tratamento específico no estudo desta 

materia. O alumnado de ESO e bacharelato para o que se desenvolveu o presente currículo 

básico é nativo dixital e, en consecuencia, está familiarizado coa presentación e a 

transferencia dixital de información. O uso de aplicacións virtuais interactivas permite realizar 

experiencias prácticas que por razóns de infraestrutura non serían viables noutras 

circunstancias. Por outra banda, a posibilidade de acceder a unha grande cantidade de 

información implica a necesidade de clasificala segundo criterios de relevancia, o que permite 

desenvolver o espírito crítico do alumnado. 

A elaboración e a defensa de traballos de investigación sobre temas propostos ou de 

libre elección, que permite afondar e ampliar contidos relacionados co currículo e mellorar as 

destrezas tecnolóxicas e comunicativas nos alumnos e nas alumnas, ten como obxectivo 

desenvolver a aprendizaxe autónoma destes. Tanto o traballo en equipo como a creatividade 

na resolución de problemas ou o deseño de experiencias e pequenas investigacións, tarefas 

todas elas propias da actividade científica, propician, nos contextos adecuados, o 

desenvolvemento da competencia de sentido da iniciativa e espírito emprendedor, sen a que 

non se entendería o progreso da ciencia.  

En relación á competencia de aprender a aprender, cómpre indicar que se algo 

caracteriza a actividade científica é a curiosidade, o interese por aprender propio da ciencia. 

En unión a procesos tales como a reflexión sobre si mesmo/a como estudante, sobre a tarefa 

para desenvolver ou sobre as estratexias para aprender, que propician todas as disciplinas, 

Física e Química achega unha estratexia, o método científico, nomeadamente relevante no 

proceso de adquisición de coñecementos. 

Para finalizar a análise xeral da participación da materia que nos ocupa no 

desenvolvemento das competencias clave, haberá que referirse á competencia en 

comunicación lingüística. Das múltiples achegas a esta competencia clave (defensa de 

traballos de investigación, selección e interpretación da información, comunicación dos 
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traballos realizados, etc.) podemos salientar dúas: a relacionada coa linguaxe propia das 

ciencias (interpretación de gráficas, táboas, etiquetaxes, símbolos, formulación, etc.) e, moi 

importante, a relacionada co proceso de argumentación, entendido como o proceso de 

avaliación dos enunciados de coñecemento, á luz das probas dispoñibles. 

A materia de Física e Química impártese nos dous ciclos na etapa de ESO e no 

primeiro curso de bacharelato.  

No primeiro ciclo de ESO débense afianzar e ampliar os coñecementos que sobre as 

ciencias da natureza foron adquiridos polo alumnado na etapa de educación primaria. O 

enfoque co que se procura introducir os conceptos debe ser fundamentalmente 

fenomenolóxico; deste xeito, a materia preséntase como a explicación lóxica de todo aquilo 

ao que o alumnado está afeito e coñece. É importante sinalar que neste ciclo a materia de 

Física e Química pode ter carácter terminal, polo que o seu obxectivo prioritario será o de 

contribuír á cimentación dunha cultura científica básica. 

No segundo ciclo de ESO e en primeiro de bacharelato esta materia ten, pola contra, 

un carácter esencialmente formal, e está enfocada a dotar o alumnado de capacidades 

específicas asociadas a esta disciplina. Cun esquema de bloques similar, en cuarto de ESO 

aséntanse as bases dos contidos que en primeiro de bacharelato recibirán un enfoque máis 

educativo. 

Os contidos que se recollen no currículo están ao servizo do logro dos distintos 

criterios. Estes elementos, en unión coas competencias clave e cos obxectivos, estrutúranse en 

bloques. O primeiro bloque, común a todos os niveis, está dedicado a desenvolver as 

capacidades inherentes ao traballo científico, partindo da observación e a experimentación 

como base do coñecemento. Os elementos propios deste bloque deben desenvolverse de xeito 

transversal ao longo de todo o curso, utilizando a elaboración de hipóteses e a toma de datos 

como pasos imprescindibles para a resolución de calquera tipo de problema. Hanse 

desenvolver destrezas no manexo do aparato científico, pois o traballo experimental é unha 

das pedras angulares de Física e Química. Traballarase, así mesmo, a presentación dos 

resultados obtidos mediante gráficos e táboas, a extracción de conclusións e a súa 

confrontación con fontes bibliográficas. Os estándares deste bloque, de carácter transversal 

como xa se indicou, cobran sentido ao combinalos cos doutros bloques. É como resultado 

desta combinación e das características das actividades de aprendizaxe deseñadas polo 

profesorado que se poderá avaliar o grao de desenvolvemento dunhas competencias ou das 

outras. 
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Na ESO, a materia e os seus cambios trátanse nos bloques segundo e terceiro, 

respectivamente, abordando os aspectos de forma secuencial. No primeiro ciclo realízase unha 

progresión do macroscópico ao microscópico. O enfoque macroscópico permite introducir o 

concepto de materia a partir da experimentación directa, mediante exemplos e situacións 

cotiás, entanto que se procura un enfoque descritivo para o estudo microscópico. No segundo 

ciclo introdúcese secuencialmente o concepto moderno do átomo, a ligazón química e a 

nomenclatura dos compostos químicos, así como o concepto de mol e o cálculo 

estequiométrico; así mesmo, iníciase unha aproximación á química orgánica incluíndo unha 

descrición dos grupos funcionais presentes nas biomoléculas.  

A distinción entre os enfoques fenomenolóxico e formal vólvese presentar claramente 

no estudo da física, que abarca tanto o movemento e as forzas como a enerxía, bloques cuarto 

e quinto respectivamente. No primeiro ciclo, o concepto de forza introdúcese, empiricamente, 

a través da observación, e o movemento dedúcese pola súa relación coa presenza ou ausencia 

de forzas. No segundo ciclo, o estudo da física, organizado atendendo aos mesmos bloques 

anteriores, introduce de xeito progresivo a estrutura formal desta materia.  

1.4. Contextualización do CPI CASTRO BAXOI 

• Descrición e análise da contorna 

• Entorno físico 

O noso Centro Escolar está situado no núcleo urbano de Miño, preto dun entorno natural 

moi rico e singular, as marismas do río Baxoi, e moi cerca das praias da Ribeira e da Praia 

Grande de Miño. Recibe alumnado dos concellos de Miño e Vilarmaior, que forman parte do 

Conxunto do Eume, xunto cos concellos de Cabanas, Monfero e Pontedeume dentro da 

bisbarra natural que forma o Golfo Ártabro. 

Miño, situado na costa, evoluciona de maneira positiva no seu crecemento, 

experimentando pequenos altos e baixos en relación coa conxuntura do momento (crise 

económica, emigración, etc.). Na actualidade funciona como núcleo de veraneo para o 

Conxunto Ártabro, igual que outros da zona. En cambio, Vilarmaior, situado no interior, sofre 

reducións moi drásticas no número de habitantes, a partir dos anos 40, como consecuencia dos 

desprazamentos da poboación na busca de mellores oportunidades e dun aumento do nivel de 

vida. É un concello menor polo seu escaso peso demográfico. 

• Concello de Miño 

• Aspectos físicos 
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Miño está situado na desembocadura da Ría de Betanzos. Limita ó Norte co concello de 

Pontedeume, ó sur cos concellos de Paderne e Irixoa, ó leste co de Vilarmaior e ó oeste coa 

citada ría. 

Cunha extensión de 34 km2 ten unha densidade de poboación de 187 hab./km2 e un 

crecemento vexetativo negativo de -6 (datos dos anos 2018 e 2017, respectivamente). 

Está atravesado pola variante da N-VI Betanzos-Ferrol, pola autoestrada A-9 e pola liña de 

ferrocarril Betanzos-Ferrol. 

Pertence á bisbarra das Mariñas. Báñao a ría de Ares e Betanzos que lle proporcionan 

un clima suave aínda nas zonas situadas máis lonxe da costa. 

Está distribuído territorialmente en oito parroquias: Bemantes, Callobre, Carantoña, Castro, 

Leiro, Miño, Perbes e S. Xoan de Vilanova. 

O relevo é irregular e de pouca altura, a costa é recortada. Na desembocadura do 

Lambre na Ponte do Porco hai unha pequena ría que forma a praia da Alameda, a 

continuación da praia Grande. Logo, a costa é rochosa con calas areosas como Andaio e S. 

Pedro de Perbes. En fronte, unhas pequenas illas. 

Os ríos máis importantes son o Lambre e o Baxoi, de pouco caudal, pero fermosos; 

cruzados por dúas pontes famosas construídas polos Andrade. Unha deu fama ó lugar de 

Ponte do Porco, aínda que a primitiva atópase 1 km. máis arriba e hoxe chámase Ponte 

Lambre, de estilo oxival cun só arco. A outra cruza o Baxoi cerca da desviación que sae cara a 

Bañobre, o carón da desviación Betanzos-Ferrol da estrada nacional VI. Esta desemboca 

nunha zona pantanosa, as marismas. 

O clima, de tipo oceánico húmido caracterízase polas suaves temperaturas e choivas 

abundantes. A temperatura media oscila entre os 13 e os 14º C. As precipitacións son de entre 

900 e 1000 mm anuais, repartidas ó longo de todo o ano cun máximo en outono e inverno e 

un mínimo no verán. 

Os montes son de pouca altura, o solo é de tipo cambisol ou terra parda, característicos da 

Galicia do Norte, de baixa fertilidade e un aproveitamento forestal -algún día con vexetación 

autóctona de carballos, hoxe substituídos de piñeiros e eucaliptos - e gandeiro, case exclusivo. 

• Aspectos socioeconómicos 

A economía era, tradicionalmente, de carácter agrario, gandeiro e forestal. Estas 

actividades económicas foron perdendo paulatinamente importancia en favor do sector 

servizos: turismo, sobre todo, e comercio. 

Hoxe en día Miño conta con 63 afiliacións en alta laboral ao sector Gandeiro e pesqueiro. 

A industria forestal conta con 1200 ha. dedicadas a monte para a produción de madeira, o que 
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significa o 36 % da superficie total do municipio. Outros sectores como o pesqueiro carecen 

de relevancia no conxunto da economía local. A actividade industrial non é moi importante. 

Dedícanse á actividade industrial e á construción arredor dun 25% da poboación. 

Miño conta cun número importante de empresas (487), en relación á poboación, pero a 

maioría son empresarios autónomos (352). Só 7 empresas contan con máis de 10 asalariados, 

e 2 contan con máis de 20. 

Un aspecto a ter en conta é a crecente importancia da zona como centro de veraneo, o que 

ocasiona un aumento importante de poboación flotante no período estival, un notable 

desenvolvemento de complexos hostaleiros e zonas residenciais que lle imprimen un carácter 

urbano ó municipio. 

O paro rexistrado, preto do 10%, vincúlase, sobre todo, ao sector servizos. 

•  O centro escolar 

Foi construído en dúas fases, a primeira -dedicada practicamente en toda a súa 

totalidade a Educación Primaria- foi inaugurada no curso 1995-96, e a segunda, dedicada a 

ESO no 1999-2000. Está situado no lugar de Telle e a súa construción é moderna e pouco 

funcional.  

Na actualidade dispón de 6 aulas dedicadas a Educación Infantil, 13 a Educación 

Primaria, 10 a Educación Secundaria, 3 para as docentes de Pedagoxía Terapéutica e 

Audición e Linguaxe, 1 de Música, 1 de Informática, e ademais dispoñemos da Biblioteca, o 

Laboratorio, o Ximnasio e o espazo do comedor. A biblioteca vaise empregar en parte do 

horario como aula de desdobre. O resto de espazos son para os departamentos didácticos, a 

parte de Dirección, a sala de profesores e a sala COVID. Ao longo deste curso recuperaremos 

o espazo que está a ser empregado como comedor pois estase a levar a cabo a adaptación dun 

novo espazo para usalo como comedor.  

O alumnado procede dos concellos de Miño e de Vilarmaior (das parroquias de 

Vilamateo, Güimil, O Tres e Torres). Na área de influencia deste Centro hai dous CEIP 

incompletos nos que se escolarizan alumnos de Educación Infantil e Primaria, os de Bemantes 

no Concello de Miño e o de Torres no de Vilarmaior. Os alumnos destes centros pasan a ser 

alumnos deste CPI no momento no que rematan o 1º Ciclo de Educación Primaria. O CPI 

Castro Baxoi está integrado na zona educativa de Betanzos e escolariza alumnos de 

Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria. 

Dentro da área á que corresponde o centro, atópase o Centro Fogar María Inmaculada 

de Bañobre do cal recibimos estudantes de diferentes idades e en diferentes momentos do 

curso escolar dado o movemento que hai neste tipo de centros. 
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1.5. Información Xeral do Departamento de FQ 

Profesorado do Departamento 

Lorenzo Eirín, Mª Pilar, Xefe do Departamento 

Horarios do Profesorado do Departamento: 

Mª Pilar Lorenzo Eirín imparte as seguintes horas: 

q 2º Curso F-Q: 2 grupos (3 horas por semana e grupo) 

q 3º Curso F-Q: 1 grupo  (2 horas por semana e grupo) 

q 4º Curso F-Q: 1 grupos  (3 horas por semana e grupo) 

q 4º Curso CAAP: 1 grupo (3 horas semana e grupo) 

q Afondamento-Reforzo 2ºESO-científico (1 hora) 

q Reforzo matemáticas 1ºESO (2 horas) 

q Titoría 3ºESO_A 

q Atención a pais. 

q Gardas: 3 horas 

q Xefatura de Departamento 
Horario Laboratorio.  Curso 21-22 

Debido a pandemida da covid-19, e para minimizar en todo o posible os riscos derivados dela, o laboratorio será 

utilizado só polo grupo de 4º Curso CAAP, e suprímese para o resto de grupos tanto do Departamento de física e 

química coma para bioloxía e xeoloxía pois é compartido. 

Características xerais dos grupos nos que imparte o departamento 

2º ESO A: 25 alumnos/as. 6 Repetidores  

2º ESO B: 22 alumnos/as. 5 Repetidores 

3º ESO A: 30 alumnos/as. 4 Repetidores / 1 Aci 

4º ESO-A/B:  Opción de Física e Química: 16 alumnos/as 

- Opción de Ciencias Aplicadas Actividade Profesional: 8 alumnos/as 
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Días dispoñibles no curso 

Tendo en conta as festividades tanto laborais como académicas e locais, as vacacións de 
Nadal, festas de Primavera e de Semana Santa, queda, de xeito aproximado, o seguinte 
número de sesións para cada curso e grupo. 

 

 
MES 

SEMANAS 
DE 

CLASE 

DÍAS DE CLASE 

2ºESO-FQ 3ºESO-FQ 4ºESO-FQ 4ºESO-CAAP 

Setembro 2 6 4 6 6 

Outubro 3 9 6 9 9 

Novembro 4 12 8 12 12 

Decembro 2 6 4 6 6 

Xaneiro 3 9 6 9 9 

Febreiro 4 12 8 12 12 

Marzo 4 12 8 12 12 

Abril 3 9 6 9 9 

Maio 4 12 8 12 12 

Xuño Semanas dedicadas á avaliación extraordinaria: 2  

Total no Curso ordinario 25 90 58 90 90 

 

 

2. CONTRIBUCIÓN Ó DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Na Física e Química na ESO aprécianse múltiples contribucións ao desenvolvemento das 

competencias clave. Destaca a presenza da competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía, aínda que tamén están presentes achegas ao resto de competencias. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Desenvolverase a través da comprensión oral e escrita, comunicación e argumentación, 

aspectos fundamentais na aprendizaxe da Física e da Química. O alumnado ha de comprender 

os problemas científicos a partir de diferentes fontes; así mesmo, ha de comunicar e 

argumentar os resultados conseguidos, tanto na resolución de problemas como a partir do 

traballo experimental. Hai que resaltar a importancia da presentación oral e escrita da 

información, utilizando a terminoloxía adecuada. A análise de textos científicos afianzará os 

hábitos de lectura contribuíndo tamén ao desenvolvemento desta 

competencia. 
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Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

O desenvolvemento da asignatura de Física e Química está firmemente unido á adquisición 

desta competencia. A utilización da linguaxe matemática aplicado ao estudo dos diferentes 

fenómenos físicos e químicos, a utilización do método científico, o rexistro, a organización e 

interpretación dos datos de forma significativa, a análise de causas e consecuencias e a 

formalización de leis físicas e químicas, etc. constitúe, todo iso, unha instrumentación básica 

que nos axuda a comprender mellor a realidade que nos rodea. 

Competencia digital (CD) 

A competencia digital desenvolverase a partir do manexo de aplicacións virtuales para 

simular diferentes experiencias de difícil realización no laboratorio, a utilización das TIC e a 

adecuada utilización de información científica procedente de Internet e outros medios 

digitales. 

Competencia de aprender a aprender (CAA) 

A Física e Química contribúe ao desenvolvemento do pensamento lóxico e crítico dos 

alumnos e á construción dun marco teórico que lles permite interpretar e comprender a 

natureza que nos rodea mediante o coñecemento e uso dos modelos, métodos e técnicas 

propios destas ciencias para aplicalos a outras situacións, tanto naturais como xeradas pola 

acción humana. 

Competencia sociais e cívicas (CSC) 

No desenvolvemento da Física e a Química deben abordarse cuestións e problemas científicos 

de interese social e medioambiental, considerando as implicaciones e perspectivas abertas 

polas máis recentes investigacións, valorando a importancia do traballo en equipo para 

adoptar decisións colectivas fundamentadas e con sentido ético, dirixidas a mellóraa e 

preservación das condicións de vida propia, das demais persoas e do resto dos seres vivos. 

Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

A aplicación de habilidades necesarias para a investigación científica, utilizando o seu 

método, suscitando preguntas, identificando e analizando problemas, emitindo hipóteses 

fundamentadas, recollendo datos, analizando tendencias a partir de modelos, deseñando e 

propoñendo estratexias de actuación, xunto co traballo experimental contribúe de xeito claro 

ao desenvolvemento desta competencia. 

Competencia de conciencia e expresións culturais (CCEC) 

Desenvolverase a partir do coñecemento da herdanza cultural nos ámbitos tecnolóxicos e 

científicos, tanto da Física como da Química, que permitan coñecer e comprender a situación 

actual na que se atopan estas disciplinas científicas no século XXI. 
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A distribución de competencias por estándar está reflectido no punto 4 da programación. 

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA A ETAPA DA ESO 

O ensino da Física e Química nesta etapa contribuirá a desenvolver no alumnado as 

capacidades que lle permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as 

persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de 

trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade 

plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e 

como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a 

muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera 

tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo 

das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos 

campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e 

na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no 

estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
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l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que 

realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 

respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a 

educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 

criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos 

e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade 

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de 

interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación 

interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a 

comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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4. CONCRECIÓN POR NIVEIS dos Obxectivos, Contidos, Temporalización, Criterios 

de Avaliación, Estándares de Aprendizaxe, Indicadores de logro, e a súa Relación 

coas Competencias Clave e cos Contidos Transversais: 

 

4.1. NIVEL 2º ESO-FQ  

 

Física e Química. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Competencias 
clave 

Bloque 1. A actividade científica 
Temporalización: 18 sesións (6 semanas) 

▪ f 
▪ h 

▪ B1.1. 
Método 
científico: 
etapas. 
▪ B1.2. 

Utilizació
n das 
tecnoloxí
as da 
informaci
ón e da 
comunica
ción. 

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

▪ FQB1.1.1. Formula, de forma 
guiada, hipóteses para explicar 
fenómenos cotiáns, utilizando 
teorías e modelos científicos 
sinxelos. 

▪ Enumera os pasos do método 
científico de forma ordenada. 

▪ Distingue entre hipótese e 
teoría, recoñecendo a 
necesidade de verificación 
experimental para confirmar 
ou refutar unha hipótese. 

▪ Recoñece que a ciencia está 
en constante cambio, onde 
novas observacións e 
experiencias fan que as 
teorías cambien. 
 
  

▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CMCCT 

▪ FQB1.1.2. Rexistra observacións 
e datos de maneira organizada e 
rigorosa, e comunícaos 
oralmente e por escrito utilizando 
esquemas, gráficos e táboas. 

▪ Rexistra observacións, datos e 
resultados dun xeito 
organizado e rigoroso, e 
comunícaos de forma oral e 
escrita utilizando diagramas, 
gráficos, táboas e expresións 
matemáticas (de tratamento 
continuo en todas as 
unidades) 
 

▪ CCL 
▪ CMCCT 

▪ f 
▪ m 

▪ B1.3. 
Aplicació
ns da 
ciencia á 
vida cotiá 
e á 
sociedad
e. 

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

▪ FQB1.2.1. Relaciona a 
investigación científica con 
algunha aplicación tecnolóxica 
sinxela na vida cotiá. 

▪  Identifica aplicacións 
tecnolóxicas que permitan 
resolver problemas prácticos 
da vida cotiá e avaliar o seu 
impacto no desenvolvemento 
da sociedade. 

▪ Analiza algunha aplicación 
tecnolóxica relevante e 
explicar as diferentes fases da 
investigación científica que 
levaron ao seu 
desenvolvemento, 
baseándose na consulta de 
distintas fontes (internet, libros 
de referencia, revistas 
especializadas 
 (de tratamento continuado en 
todas as unidades)  

▪ CCEC 
▪ CMCCT 
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Física e Química. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Competencias 
clave 

▪ b 
▪ f 

▪ B1.4. 
Medida 
de 
magnitud
es. 
Sistema 
Internacio
nal de 
Unidades
. 

▪ B1.3. Aplicar os 
procedementos 
científicos para 
determinar 
magnitudes. 

▪ FQB1.3.1. Establece relacións 
entre magnitudes e unidades 
utilizando, preferentemente, o 
Sistema Internacional de 
Unidades para expresar os 
resultados. 

▪   Identifica e coñece as 
magnitudes correspondentes 
ao Sistema Internacional de 
Unidades e as súas unidades 
correspondentes. 

▪ Realiza correctamente os 
cambios na unidade mediante 
a conversión factor. 

▪ Calcula o volume dun obxecto 
regular da súa fórmula. 

▪ Describe o procedemento 
para calcular o volume dun 
sólido por inmersión, 
interpretando as medicións 
para calcular o volume do 
obxecto. 

▪ Recoñece os prefixos 
multiplicadores ea súa 
correspondencia en poderes 
de 10, de 1012 a 10-12, 
substituíndo os demais para 
medicións e resultados. 

▪ (De tratamento continuo en 
todas as unidades) 

§  

▪ CMCCT 
▪ CCL 

§  

▪ FQB1.3.2. Realiza medicións 
prácticas de magnitudes físicas 
da vida cotiá empregando o 
material e os instrumentos 
apropiados, e expresa os 
resultados correctamente no 
Sistema Internacional de 
Unidades. 

▪ Realiza medicións prácticas 
de magnitudes físicas da vida 
cotiá empregando o material e 
os instrumentos apropiados, e 
expresa os resultados 
correctamente no Sistema 
Internacional de Unidades. 

▪ CSIEE 
▪ CMCCT 

▪ f ▪ B1.5. 
Traballo 
no 
laborator
io. 

▪ B1.4. 
Recoñecer os 
materiais e os 
instrumentos 
básicos 
presentes no 
laboratorio de 
física e de 
química, e 
coñecer e 
respectar as 
normas de 
seguridade e 
de eliminación 
de residuos 
para a 
protección 
ambiental. 

▪ FQB1.4.1. Recoñece e identifica 
os símbolos máis frecuentes 
utilizados na etiquetaxe de 
produtos químicos e instalacións, 
interpretando o seu significado. 

▪ Recoñece e identifica os 
símbolos máis frecuentes 
utilizados na etiquetaxe de 
produtos químicos e 
instalacións, interpretando o 
seu significado. 
(tratamento continuo en todas 
as unidades) 
 

▪ CMCCT 
▪ CCL 

▪ FQB1.4.2. 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. 

▪ Identifica material e 
instrumentos básicos de 
laboratorio, explicando su uso 
y principales características 
(de tratamento continuado en 
todas as unidades)  

§  

▪ CMCCT 
▪ CCL 

§  
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Física e Química. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Competencias 
clave 

▪ e 
▪ f 
▪ h 
▪ i 

▪ B1.6. 
Procura e 
tratament
o de 
informaci
ón. 
▪ B1.2. 

Utilizació
n das 
tecnoloxí
as da 
informaci
ón e da 
comunica
ción. 

▪ B1.5. Extraer de 
forma guiada a 
información 
sobre temas 
científicos de 
carácter 
divulgativo que 
aparece en 
publicacións e 
medios de 
comunicación. 

▪ FQB1.5.1. Selecciona e 
comprende de forma guiada 
información relevante nun texto 
de divulgación científica, e 
transmite as conclusións obtidas 
utilizando a linguaxe oral e 
escrita con propiedade. 

▪ Selecciona e comprende de 
forma guiada información 
relevante nun texto de 
divulgación científica, e 
transmite as conclusións 
obtidas utilizando a linguaxe 
oral e escrita con propiedade 

▪  (de tratamiento continuado en 
todas as unidades)  

§  

▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CMCCT 

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

▪ Extrae información esencial e 
ideas relevantes de 
documentos informativos 
sobre temas científicos de 
diversas fontes (xornais, 
revistas especializadas, 
televisión, radio). 

▪ Amosa espírito crítico ao 
avaliar a obxectividade e 
fiabilidade da información 
sobre temas científicos de 
Internet ou doutros medios 
dixitais, emitindo xuízos. 
 

▪ CAA 
▪ CD 
▪ CSC 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 
▪ i 

▪ B1.1. 
Método 
científico: 
etapas. 
▪ B1.2. 

Utilizació
n das 
tecnoloxí
as da 
informaci
ón e da 
comunica
ción. 
▪ B1.4. 

Medida 
de 
magnitud
es. 
Sistema 
Internacio
nal de 
Unidades
. 
▪ B1.5. 

Traballo 
no 
laboratori
o. 
▪ B1.6. 

Proxecto 
de 
investigac
ión. 

▪ B1.6. 
Desenvolver 
pequenos 
traballos de 
investigación 
nos 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. 

▪ Prepara pequenos informes 
ou presenta conclusións de 
forma estruturada e 
coherente, facendo referencia 
aos datos e información 
tomados dun texto informativo 
sobre temas científicos e 
aplicando o método cientifico. 

▪ (de tratamiento continuado en 
todas as unidades)  
 

▪ CAA 
▪ CCEC 
▪ CCL 
▪ CD 
▪ CMCCT 
▪ CSIEE 

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

▪ Participa, valora, xestiona e 
respecta o traballo individual e 
en equipo. (de tratamento 
continuado en todas as 
unidades)  

§  

▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CSIEE 
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Física e Química. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Competencias 
clave 

Temas transversales:  
- Comprensión lectora. Identificar os pasos do método científico nas lecturas propostas  
 - Expresión oral e escrita: Resumir e Explicar de xeito ordenado as características e maneira de uso do material de laboratorio  

- O tratamento das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións: Busca en Internet de descubrimentos de científicos e científicas 
diversos. - Uso de aplicacións virtuais de laboratorio, para medir os volumes e utilizar material de laboratorio  
 - Educación cívica, constitucional e de valores:  - Valoración do esforzo e traballo colectivo para contribuír á mellora da sociedade.  

 - Igualdade de oportunidades e tratamento non sexista e discriminatorio.: - Respecto ás normas de seguridade no traballo. 

Lecturas: Textos diversos científicos a elexir  
 

Bloque 2. A materia 
Temporalización:  18 sesións (6 semanas) 

▪ b 
▪ f 

▪ B2.1. 
Propieda
des da 
materia. 
▪ B2.2. 

Aplicació
ns dos 
materiais. 

▪ B2.1. 
Recoñecer as 
propiedades 
xerais e as 
características 
específicas da 
materia, e 
relacionalas coa 
súa natureza e 
as súas 
aplicacións. 

▪ FQB2.1.1. Distingue entre 
propiedades xerais e 
propiedades características da 
materia, e utiliza estas últimas 
para a caracterización de 
substancias. 

▪ Recoñece a densidade como 
propiedade característica 
dunha sustancia, identificando 
sustancias nun problema 
usando unha táboa de 
densidade. 

▪ Determina experimentalmente 
a densidade dos c0opos 
regulares e irregulares. 
 

▪ CMCCT 

▪ FQB2.1.2. Relaciona 
propiedades dos materiais do 
contorno co uso que se fai deles. 

▪ Usa algunha propiedade 
característica (densidade, cor 
e solubilidade ...) para 
identificar substancias propias 
do contorno  

▪ CMCCT 
▪ CCL 

§  

▪ FQB2.1.3. Describe a 
determinación experimental do 
volume e da masa dun sólido, 
realiza as medidas 
correspondentes e calcula a súa 
densidade. 

▪ Distingue entre masa e 
volume, usando as unidades 
apropiadas para cada 
magnitude. 

▪  Calcula numéricamente a 
densidade dun corpo a partir 
das medidas da súa masa e 
volume, expresándoa en 
g/cm3 e  kg/m3. 

▪  Calcula numéricamente a 
masa dun corpo, a partir de la 
densidad, o volume ou datos 
que permitan calculalo.  

▪ Calcula numéricamente o 
volume dun corpo, a partir da 
densidade e du masa ou datos 
que permitan calcularla.  

§  

▪ CMCCT 
▪ CCL 

§  
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Física e Química. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Competencias 
clave 

▪ b 
▪ f 

▪ B2.3. 
Estados 
de 
agregació
n. 
Cambios 
de 
estado. 
Modelo 
cinético-
molecular
. 

▪ B2.2. Xustificar 
as propiedades 
dos estados de 
agregación da 
materia e os 
seus cambios 
de estado, a 
través do 
modelo cinético-
molecular. 

▪ FQB2.2.1. Xustifica que unha 
substancia pode presentarse en 
distintos estados de agregación 
dependendo das condicións de 
presión e temperatura en que se 
ache. 

▪ Describe e interpreta as 
propiedades da materia nos 
seus diferentes estados de 
agregación, baseados na 
TCM. 

▪ Recoñece a natureza 
discontinua da materia, 
indicando os puntos principais 
da TCM. 

▪ Relata as propiedades 
macroscópicas da materia 
(masa, temperatura, volume, 
presión, estado de 
agregación) coas 
características microscópicas 
das partículas (tipo, 
velocidade, masa, forza 
vinculante), explicando os 
fenómenos cotiáns usando o 
TCM 
 

▪ CMCCT 
▪ CCL 

§  

▪ FQB2.2.2. Explica as 
propiedades dos gases, os 
líquidos e os sólidos. 

▪ Utiliza o modelo cinético-
molecular para relacionar a 
estructura interna de sólidos, 
líquidos ou gases coas súas 
propiedades macroscópicas. 

▪ CMCCT 
▪ CCL 

§  

▪ FQB2.2.3. Describe os cambios 
de estado da materia e aplícaos 
á interpretación de fenómenos 
cotiáns. 

▪ Distingue os distintos cambios 
de estado. 

▪  Explica as diferencias entre 
evaporación e ebulición, así 
como entre condensación e 
licuación.  

▪ Explica fenómenos cotidianos 
nos que interveñen cambios 
de estado.  

▪ CMCCT 
▪ CCL 

§  

▪ FQB2.2.4. Deduce a partir das 
gráficas de quecemento dunha 
substancia os seus puntos de 
fusión e ebulición, e identifícaa 
utilizando as táboas de datos 
necesarias. 

▪ Deduce a partir das gráficas 
de quentamento dunha 
sustancia os puntos de fusión 
e ebulición, e a identifica 
utilizando as táboas de datos 
necesarias.  

▪ CMCCT 
▪ CCL 

§  

▪ f ▪ B2.4. Leis 
dos 
gases. 

▪ B2.3. Establecer 
as relacións 
entre as 
variables das 
que depende o 
estado dun gas 
a partir de 
representacións 
gráficas ou 
táboas de 
resultados 
obtidas en 
experiencias de 
laboratorio ou 
simulacións 
dixitais. 

▪ FQB2.3.1. Xustifica o 
comportamento dos gases en 
situacións cotiás, en relación co 
modelo cinético-molecular. 

▪ Utiliza o modelo cinético-
molecular para comprender os 
conceptos de presión e 
temperatura dun gas. 

▪ Analiza o comportamento dos 
gases nas experiencias cotiás 
para deducir a relación (de 
proporcionalidade directa ou 
inversa) entre presión, volume 
e temperatura. 
 

▪ CMCCT 
▪ CCL 

§  

▪ FQB2.3.2. Interpreta gráficas, 
táboas de resultados e 
experiencias que relacionan a 
presión, o volume e a 
temperatura dun gas, utilizando o 
modelo cinético-molecular e as 
leis dos gases. 

▪ Aplica las leyes de los gases y 
la TCM a la interpretación de 
gráficas P-V, P-T y V-T 

▪ Interpreta as leis ds gases. 
▪ Realiza cálculos con as leis 

dos gases e a lei combinada 
dos gases  

▪ CAA 
▪ CMCCT 
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Física e Química. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Competencias 
clave 

▪ f ▪ B2.5. 
Substanci
as puras 
e 
mesturas. 
▪ B2.6. 

Mesturas 
de 
especial 
interese: 
disolución
s 
acuosas, 
aliaxes e 
coloides. 

▪ B2.4.Identificar 
sistemas 
materiais como 
substancias 
puras ou 
mesturas, e 
valorar a 
importancia e as 
aplicacións de 
mesturas de 
especial 
interese. 

▪ FQB2.4.1. Distingue e clasifica 
sistemas materiais de uso cotián 
en substancias puras e mesturas, 
e especifica neste último caso se 
se trata de mesturas 
homoxéneas, heteroxéneas ou 
coloides. 

▪ Clasifica razonadamente os 
sistemas materiaies en 
sustancias puras ou mesturas, 
atendendo ás propiedades 
características (densidad, T.F, 
T.E)  

▪ Distingue entre mesturas 
homoxéneas uo 
heteroxéneas, razonando as 
diferenzas. 

▪ Recoñece seun material é 
unha sustancia pura ou 
mestura utilizando 
procedementos experimentais 
ou interpretando a súa curva 
de quentamento. 

▪ CMCCT 
▪ CCL 

§  

▪ FQB2.4.2. Identifica o disolvente 
e o soluto ao analizar a 
composición de mesturas 
homoxéneas de especial 
interese. 

▪ Recoñece as disolucións 
como mesturas homoxéneas. 

▪ Identifica o disolvente e o 
soluto nunha disolución. 

▪ Distingue entre disolucóms 
diluidas, concentradas e 
saturadas.  

▪ CMCCT 

▪ FQB2.4.3. Realiza experiencias 
sinxelas de preparación de 
disolucións, describe o 
procedemento seguido e o 
material utilizado, determina a 
concentración e exprésaa en 
gramos/litro. 

▪ Realiza experiencias sinxelas 
de preparación de disolucións, 
describe o procedemento 
seguido e o material utilizado, 
determina a concentración e 
exprésaa en gramos/litro. 

▪ CCL 
▪ CMCCT 

▪ f ▪ B2.7. 
Métodos 
de 
separaci
ón de 
mestura
s. 

▪ B2.5. Propor 
métodos de 
separación dos 
compoñentes 
dunha mestura 
e aplicalos no 
laboratorio. 

▪ FQB2.5.1. Deseña métodos de 
separación de mesturas segundo 
as propiedades características 
das substancias que as 
compoñen, describe o material 
de laboratorio adecuado e leva a 
cabo o proceso. 

▪ Identifica o tipo de mestura 
segundo as características 
dos compoñentes, describindo 
o procedemento e material 
máis axeitados para a súa 
separación. 

▪ Realiza diferentes métodos de 
separación de diferentes 
culturas. 
 

▪ CAA 
▪ CMCCT 
▪ CSIEE 
▪ CCL 

 

Temas transversais:  
- Comprensión lectora. - Interpretación de gráficas masa-volumen 
- Expresión oral y escrita.- Pasos na explicación e resolución dun problema. 
- El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.- Uso das aplicacións virtuais  para medir 

masas, volumes e densidades e usar material de laboratorio. - Uso das aplicacións virtuais  visualizando as Leis dos gases. 
- Educación cívica, constitucional e en valores.- Valoración do esfuerzo e do traballo colectivo para contribuir á mellora da 

sociedade. - Igualdad de oportunidades y trato no sexista ni discriminatorio. 
- Respeto ás normas de seguridade no traballo. 

Lecturas:Textos diversos científicos a elexir  
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN ANUAL DEPARTAMENTO FÍSICA E QUÍMICA- CPI CASTRO BAXOI	 2021- 2022 

 

 	
Páxína 24 

	

	 	

Física e Química. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Competencias 
clave 

Bloque 3. Os cambios 
Temporalización:  18 sesións (6 semanas) 

 

▪ f 
▪ h 

▪ B3.1. 
Cambios 
físicos e 
cambios 
químicos. 
▪ B3.2. 

Reacción 
química. 

▪ B3.1. Distinguir 
entre cambios 
físicos e 
químicos 
mediante a 
realización de 
experiencias 
sinxelas que 
poñan de 
manifesto se se 
forman ou non 
novas 
substancias. 

▪ FQB3.1.1. Distingue entre 
cambios físicos e químicos en 
accións da vida cotiá en función 
de que haxa ou non formación de 
novas substancias. 

▪ Diferencia conceptualmente 
entre cambio químico e físico. 

▪ Identifica entre cambios físicos 
e químicos en accións da vida 
cotiá en función de que haxa 
ou non formación de novas 
substancias. 

▪ Recoñece os cambios  
químicos a través de 
diferentes indicativos 

▪ CMCCT 
▪ CCL 

§  

▪ FQB3.1.2. Describe o 
procedemento de realización de 
experimentos sinxelos nos que 
se poña de manifesto a 
formación de novas substancias 
e recoñece que se trata de 
cambios químicos. 

▪ Describe o procedemento de 
realización de experimentos 
sinxelos nos que se poña de 
manifesto a formación de 
novas substancias e recoñece 
que se trata de cambios 
químicos. 

▪ CCL 
▪ CMCCT 

▪ FQB3.1.3. Leva a cabo no 
laboratorio reaccións químicas 
sinxelas. 

▪ Leva a cabo no laboratorio 
reaccións químicas sinxelas ▪ CMCCT 

▪ f ▪ B3.2. 
Reacció
n 
química. 

▪ B3.2. 
Caracterizar as 
reaccións 
químicas como 
cambios dunhas 
substancias 
noutras. 

▪ FQB3.2.1. Identifica os reactivos 
e os produtos de reaccións 
químicas sinxelas interpretando a 
representación esquemática 
dunha reacción química. 

▪ Coñece os elementos 
químicos máis comúns 
situándoos na táboa periódica, 
diferenciando metais e non 
metais, así como as 
diferenzas entre grupos e 
períodos e as súas 
consecuencias. 

▪  Nomea e formula sinxelas 
substancias químicas binarias 
e coa nomenclatura 
estequiométrica. 

▪ Identifica os reactivos e 
produtos nunha reacción 
química, escribindo a 
ecuación química 
correspondente utilizando os 
nomes comúns das sustancias 
e axustando as reaccións 
sinxelas. 

▪ Recoñece a necesidade da 
existencia de átomos para 
explicar as reaccións 
químicas, describindo os 
puntos principais da hipótese 
atómica de Dalton. 

▪ Aplica a teoría de colisión para 
interpretar como se produce 
unha reacción química. 

▪ CMCCT 
▪ CCL 

§  

▪ f 
▪ m 

▪ B3.3. A 
química na 
sociedade e o 
ambiente. 

▪ B3.3. 
Recoñecer a 
importancia da 
química na 

▪ FQB3.3.1. Clasifica algúns 
produtos de uso cotián en función 
da súa procedencia natural ou 
sintética. 

▪ Clasifica algúns produtos de 
uso cotián en función da súa 
procedencia natural ou 
sintética. 

▪ CMCCT 
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Física e Química. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Competencias 
clave 

obtención de 
novas 
substancias e a 
súa importancia 
na mellora da 
calidade de vida 
das persoas. 

▪ FQB3.3.2. Identifica e asocia 
produtos procedentes da 
industria química coa súa 
contribución á mellora da 
calidade de vida das persoas. 

▪ Describe o impacto 
medioambiental do dióxido de 
carbono, dos óxidos de xofre, 
óxidos de nitróxeno, os CFC e 
outros gases de efecto 
invernadoiro relacionándoo 
cos problemas 
medioambientais do ámbito 
global.  

▪ Identifica e asocia produtos 
procedentes da industria 
química coa súa contribución 
á mellora da calidade de vida 
das persoas. 

▪ CMCCT 
▪ CSC 
▪ CCL 

§  

▪ f 
▪ m 

▪ B3.3. A 
química na 
sociedade e o 
ambiente. 

▪ B3.4. Valorar a 
importancia da 
industria 
química na 
sociedade e a 
súa influencia 
no ambiente. 

▪ FQB3.4.1. Propón medidas e 
actitudes, a nivel individual e 
colectivo, para mitigar os 
problemas ambientais de 
importancia global. 

▪ Defende razonadamente a 
influencia que o a industria 
química tivo e  ten no 
progreso da sociedade, a 
partires de fontes científicas 
de distinta procedencia.  

▪ Propón medidas e actitudes, a 
nivel individual e colectivo, 
para mitigar os problemas 
ambientais de importancia 
global. 

▪ CMCCT 
▪ CSC 
▪ CSIEE 
▪ CCL 

 

Temas transversales:  
- Comprensión lectora. Identificar e interpretar textos sobre reaccións químicas 
- Expresión oral e escrita.  - Resumir o texto e Argumentar ventaxas e inconvenientes da química na nosa vida cotiá  
- El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  -Extraer información de vídeos sobre reaccións 

químicas. Uso de aplicaciones virtuales de reacciones químicas, para traballar con reaccións a nivel microscópico e 
macroscópico.  
Búsqueda de información sobre os efectos dos gases contaminantes: CO2, NO2, SO3  

- Educación cívica, constitucional y en valores. Valoración o esfuerzo e o traballo colectivo para contribuir á mellora da 
sociedad. Igualdade de oportunidades e trato non sexista nin discriminatorio.  

- Respeto ás normas de seguridade no traballo.  
- Educación para la salud y para el consumidor:  Reaccións de limpeza e desinfección fronte ao coranovirus, de 

descomposición e  caducidade dos alimento, acción do pH sobre as sustancias químicas... 
- Lecturas:  Las reacciones químicas en la vida cotidiana 
 

 

Bloque 4. O movemento e as forzas 
Temporalización:  18 sesións (6semanas) 

 

▪ f ▪ B4.1. 
Forzas: 
efectos. 
▪ B4.2. 

Medida 
das 
forzas. 

▪ B4.1. 
Recoñecer o 
papel das forzas 
como causa dos 
cambios no 
estado de 
movemento e 
das 
deformacións. 

▪ FQB4.1.1. En situacións da vida 
cotiá, identifica as forzas que 
interveñen e relaciónaas cos 
seus correspondentes efectos na 
deformación ou na alteración do 
estado de movemento dun corpo. 

▪ Identifica, comprende, explica 
a forza como a medida da 
interacción entre os corpos, 
interpretándoa como algo que 
se exerce durante a 
interacción, pero que non “ten” 
o corpo. 

▪ Calcula a forza resultante  nos 
procesos de alteración do 
estado de movemento dun 
corpo, resolvendo e 
explicando cuestións e 
problemas relacionados. 

▪ CMCCT 
▪ CCL 

§  
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Física e Química. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Competencias 
clave 

▪ FQB4.1.2. Establece a relación 
entre o alongamento producido 
nun resorte e as forzas que 
produciron eses alongamentos, e 
describe o material para 
empregar e o procedemento para 
a súa comprobación 
experimental. 

▪ Aplica correctamente a lei de 
Hooke para explicar a relación 
entre forza elástica e 
deformación dun corpo 
elástico, resolvendo e 
explicando cuestións e 
problemas sobre a 
deformación da primeira. 

▪ Describe os pasos a realizar 
nunha experiencia real e/ou 
virtual para a verificación da 
lei de Hooke, interpretando os 
datos correctamente. 

▪ CMCCT 

▪ FQB4.1.3. Establece a relación 
entre unha forza e o seu 
correspondente efecto na 
deformación ou na alteración do 
estado de movemento dun corpo. 

▪ Opera correctamente forzas 
na mesma dirección e/ou en 
direccións perpendiculares, 
calculando e deduxando as 
forzas resultante y equilibrante 
do sistema.  

▪ CMCCT 

▪ FQB4.1.4. Describe a utilidade do 
dinamómetro para medir a forza 
elástica e rexistra os resultados 
en táboas e representacións 
gráficas, expresando o resultado 
experimental en unidades do 
Sistema Internacional. 

▪ Describe a utilidade do 
dinamómetro para medir a 
forza elástica.  
▪ Rexistra os resultados en 

táboas e representacións 
gráficas. 
▪ Expresado os resultados 

calculados e experimentais no 
SI 

▪ CMCCT 

▪ b 
▪ f 

▪ B4.3. 
Velocidad
e media. 

▪ B4.2. Establecer 
a velocidade 
dun corpo como 
a relación entre 
o espazo 
percorrido e o 
tempo investido 
en percorrelo. 

▪ FQB4.2.1. Determina, 
experimentalmente ou a través 
de aplicacións informáticas, a 
velocidade media dun corpo, 
interpretando o resultado. 

▪ Recoñece o movemento como 
algo relativo, que depende do 
observador. 
▪ Recoñece a necesidade de 

establecer un punto fixo como 
sistema de referencia e un 
criterio de sinal para medir o 
movemento, aplicándoo á 
resolución de problemas e á 
realización de experiencias. 
▪ Determina a posición dun 

obxecto con respecto ao 
sistema de referencia, 
utilizando as unidades 
correctas eo signo 
correspondente. 
▪ Calcula o desprazamento 

realizado polo móbil como a 
diferenza entre as posicións 
(final menos inicial), 
interpretando o resultado. 
▪ Calcula a velocidade  dun 

corpo a partir dos datos dunha 
experiencia, problema e / ou 
gráfico. 
 

▪ CAA 
▪ CD 
▪ CMCCT 
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Física e Química. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Competencias 
clave 

▪ FQB4.2.2. Realiza cálculos para 
resolver problemas cotiáns 
utilizando o concepto de 
velocidade media. 

▪  Aplica correctamente as 
relacións entre distancia 
percorrida, velocidade e 
tempo nun movemento 
uniforme, para resolver 
razonadamente problemas e 
cuestións. 

▪ Realiza correctamente 
cambios de unidades 
relacionados co tema usando 
factores de conversión. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.4. 
Velocidad
e media. 
▪ B4.5. 

Velocidad
e 
instantán
ea e 
aceleraci
ón. 

▪ B4.3. 
Diferenciar 
entre velocidade 
media e 
instantánea a 
partir de 
gráficas 
espazo/tempo e 
velocidade/temp
o, e deducir o 
valor da 
aceleración 
utilizando estas 
últimas. 

▪ FQB4.3.1. Deduce a velocidade 
media e instantánea a partir das 
representacións gráficas do 
espazo e da velocidade en 
función do tempo. 

▪ Construe a táboa de valores e 
a gráfica r/t dun movemento a 
partir dos datos dunha 
experiencia ou unha 
descrición dun movemento. 

▪ Interpreta correctamente un 
gráfico r/t ou v/t, describindo 
as características do 
movemento correspondente 
 

▪ CMCCT 

▪ FQB4.3.2. Xustifica se un 
movemento é acelerado ou non a 
partir das representacións 
gráficas do espazo e da 
velocidade en función do tempo. 

▪ Xustifica se un movemento é 
acelerado ou non a partir das 
representacións gráficas do 
espazo e da velocidade en 
función do tempo. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.6. 
Máquinas 
simples. 

▪ B4.4. Valorar a 
utilidade das 
máquinas 
simples na 
transformación 
dun movemento 
noutro diferente, 
e a redución da 
forza aplicada 
necesaria. 

▪ FQB4.4.1. Interpreta o 
funcionamento de máquinas 
mecánicas simples considerando 
a forza e a distancia ao eixe de 
xiro, e realiza cálculos sinxelos 
sobre o efecto multiplicador da 
forza producido por estas 
máquinas. 

▪ Interpreta o funcionamento de 
máquinas mecánicas simples 
considerando a forza e a 
distancia ao eixe de xiro, e 
realiza cálculos sinxelos sobre 
o efecto multiplicador da forza 
producido por estas 
máquinas. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.7. O 
rozament
o e os 
seus 
efectos. 

▪ B4.5. 
Comprender o 
papel que xoga 
o rozamento na 
vida cotiá. 

▪ FQB4.5.1. Analiza os efectos das 
forzas de rozamento e a súa 
influencia no movemento dos 
seres vivos e os vehículos. 

▪ Identifica y dibuja 
correctamente las fuerzas que 
actúan sobre un cuerpo en 
situaciones sencillas, 
calculando el valor de cada 
fuerza en situaciones de 
equilibrio estático o dinámico. 

▪ Analiza los efectos de las 
fuerzas de rozamiento y su 
influencia en el movimiento de 
los seres vivos y los vehículos.  

▪ Realiza cálculos en problemas 
relacionando movemento con 
as forzas a traves das Leis de 
Newton 
 

▪ CMCCT 



PROGRAMACIÓN ANUAL DEPARTAMENTO FÍSICA E QUÍMICA- CPI CASTRO BAXOI	 2021- 2022 

 

 	
Páxína 28 

	

	 	

Física e Química. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Competencias 
clave 

▪ f ▪ B4.8. 
Forza 
gravitatori
a. 

▪ B4.6. 
Considerar a 
forza 
gravitatoria 
como a 
responsable do 
peso dos 
corpos, dos 
movementos 
orbitais e dos 
niveis de 
agrupación no 
Universo, e 
analizar os 
factores dos 
que depende. 

▪ FQB4.6.1. Relaciona 
cualitativamente a forza de 
gravidade que existe entre dous 
corpos coas súas masas e a 
distancia que os separa. 

▪ Enuncia a lei de gravidade 
universal de Newton, 
interpretando correctamente 
as magnitudes e constantes 
que aparecen na expresión. 

▪ Calcula a forza gravitacional 
entre dúas masas separadas 
por unha distancia dada, 
interpretando o resultado. 

▪ Razona a variación da forza 
atractiva en función  das 
masas e  da distancia entre 
corpos. 
 

▪ CMCCT 

▪ FQB4.6.2. Distingue entre masa 
e peso calculando o valor da 
aceleración da gravidade a partir 
da relación entre esas dúas 
magnitudes. 

▪ Calcula o peso dun corpo na 
superficie dun planeta e / ou a 
un determinado alto sobre a 
superficie, utilizando o valor 
da gravidade superficial e / ou 
os datos de masa e radio do 
planeta, segundo 
corresponda. 

▪ Calcular a gravidade 
superficial dun planeta, en 
función da súa masa e radio. 

▪ Realiza cálculos variados 
entre peso, masa e gravidade 
en diferentes situacións e 
corpos celestes. 

▪ CMCCT 

▪ FQB4.6.3. Recoñece que a forza 
de gravidade mantén os planetas 
xirando arredor do Sol, e á Lúa 
arredor do noso planeta, e 
xustifica o motivo polo que esta 
atracción non leva á colisión dos 
dous corpos. 

▪ Enuncia e explica as leis de 
Newton. 

▪ Explica o movemento orbital 
como unha caída libre, pero 
nun camiño sen colisión co 
planeta, xustificando a 
aparente ingravidez dos 
astronautas dentro dunha 
nave espacial orbitante. 

▪ Explica a composición do 
universo. 

▪ Identificar os distintos 
compoñentes do sistema 
solar, clasificándoos polas 
súas características e pola 
súa distancia do Sol. 

▪ CMCCT 
▪ CCL 

§  

▪ f ▪ B4.9. 
Estrutura 
do 
Universo. 
▪ B4.10. 

Velocidad
e da luz. 

▪ B4.7. Identificar 
os niveis de 
agrupación 
entre corpos 
celestes, desde 
os cúmulos de 
galaxias aos 
sistemas 
planetarios, e 
analizar a orde 
de magnitude 
das distancias 
implicadas. 

▪ FQB4.7.1. Relaciona 
cuantitativamente a velocidade 
da luz co tempo que tarda en 
chegar á Terra desde obxectos 
celestes afastados e coa 
distancia á que se atopan eses 
obxectos, interpretando os 
valores obtidos. 

▪ Relaciona cuantitativamente a 
velocidade da luz co tempo 
que tarda en chegar á Terra 
desde obxectos celestes 
afastados e coa distancia á 
que se atopan eses obxectos, 
interpretando os valores 
obtidos. 

▪ CMCCT 
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Física e Química. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Competencias 
clave 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 

▪ B4.1. 
Forzas: 
efectos. 
▪ B4.8. 

Forza 
gravitatori
a. 

▪ B4.8. 
Recoñecer os 
fenómenos da 
natureza 
asociados á 
forza 
gravitatoria. 

▪ FQB4.8.1. Realiza un informe, 
empregando as tecnoloxías da 
información e da comunicación, a 
partir de observacións ou da 
procura guiada de información 
sobre a forza gravitatoria e os 
fenómenos asociados a ela. 

▪ Realiza un informe, 
empregando as tecnoloxías da 
información e da 
comunicación, a partir de 
observacións ou da procura 
guiada de información sobre a 
forza gravitatoria e os 
fenómenos asociados a ela. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CMCCT 
▪ CSIEE 

Temas transversales. 
▪ Comprensión lectora. - Interpretación de gráficas posición/ tiempo  e velocidade/tiempo  e as súas táboas. 
▪ Expresión oral e escrita. - Pasos na explicación e resolución dun problema. - Descripción das características dun movemiento. 
▪ Tratamiento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. - Laboratorio virtual: Estudio do movimiento. Sistema de 

referencia, posición, desplazamiento, velocidad. - Visualización de diferentes videos e appels de ciencia 
▪ Educación cívica, constitucional e en valores. - Valoración do esforzo e do traballo colectivo para contribuir á mellora da 

sociedad. - Igualdade de oportunidades e trato non sexista nin discriminatorio. 
- Respeto ás normas de seguridade no traballo. 

▪ Educación vial - Respeto ás normas de circulación. 
 

Lecturas: Textos diversos científicos a elexir   
 

 

 
Bloque 5. Enerxía 

Temporalización:  15 sesións (5 semanas) 
 

▪ f ▪ B5.1. 
Enerxía: 
unidades. 

▪ B5.1. 
Recoñecer que 
a enerxía é a 
capacidade de 
producir 
transformacións 
ou cambios. 

▪ FQB5.1.1. Argumenta que a 
enerxía pode transferirse, 
almacenarse ou disiparse, pero 
non crearse nin destruírse, 
utilizando exemplos. 

▪ Relaciona correctamente o 
concepto de enerxía coa 
capacidade para producir 
cambios 

▪ CMCCT 

▪ FQB5.1.2. Recoñece e define a 
enerxía como unha magnitude e 
exprésaa na unidade 
correspondente do Sistema 
Internacional. 

▪ Realiza correctamente 
cambios de unidades de 
enerxía entre J y cal, mediante 
factores de conversión. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B5.2. 
Tipos de 
enerxía. 
▪ B5.3. 

Transfor
macións 
da 
enerxía. 
▪ B5.4. 

Conserva
ción da 
enerxía. 

▪ B5.2. Identificar 
os tipos de 
enerxía postos 
de manifesto en 
fenómenos 
cotiáns e en 
experiencias 
sinxelas 
realizadas no 
laboratorio. 

▪ FQB5.2.1. Relaciona o concepto 
de enerxía coa capacidade de 
producir cambios, e identifica os 
tipos de enerxía que se poñen de 
manifesto en situacións cotiás, 
explicando as transformacións 
dunhas formas noutras. 

▪ Recoñece os principais tipos 
de enerxía presentes  nun 
aparato o situación física.  

▪ Explica correctamente as 
transformacións de enerxía 
que ten lugar en situacións 
cotidianas  

▪ CMCCT 
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Física e Química. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Competencias 
clave 

▪ f 
▪ h 

▪ B5.5. 
Enerxía 
térmica. 
Calor e 
temperat
ura. 
▪ B5.6. 

Escalas 
de 
temperat
ura. 
▪ B5.7. Uso 

racional 
da 
enerxía. 

▪ B5.3. 
Relacionar os 
conceptos de 
enerxía, calor e 
temperatura en 
termos da teoría 
cinético-
molecular, e 
describir os 
mecanismos 
polos que se 
transfire a 
enerxía térmica 
en situacións 
cotiás. 

▪ FQB5.3.1. Explica o concepto de 
temperatura en termos do 
modelo cinético-molecular, e 
diferencia entre temperatura, 
enerxía e calor. 

▪ Relaciona a temperatura coa 
velocidade das partículas. 

▪ Distingue entre traballo e 
calor, explicando 
correctamente as condicións 
en que se produce cada tipo 
de transferencia de enerxía. 

▪ Identifica e explica as 
diferentes formas de 
transmisión de calor, dando 
exemplos. 

▪ Interpreta correctamente as 
situacións cotiás nas que se 
transfire a calor, razoando o 
tipo de transmisión que se dá 
en cada caso. 

▪ Diferencia entre o concepto 
físico de calor e a sensación 
de calor ou frío, explicando a 
que son debidas esas 
sensacións. 
  

▪ CMCCT 

▪ FQB5.3.2. Recoñece a existencia 
dunha escala absoluta de 
temperatura e relaciona as 
escalas celsius e kelvin. 

▪ Expresar a temperatura en ºC 
ou K, segundo corresponda, 
facendo correctamente 
cambios na unidade entre 
ambas unidades. 

▪ Distingue os principais tipos 
de termómetros, explicando as 
súas características e 
intervalos de validez. 

▪ CMCCT 

▪ FQB5.3.3. Identifica os 
mecanismos de transferencia de 
enerxía recoñecéndoos en 
situacións cotiás e fenómenos 
atmosféricos, e xustifica a 
selección de materiais para 
edificios e no deseño de sistemas 
de quecemento. 

▪ Diferencia entre transmisión e 
transferencia de enerxía. 

▪ Identifica os mecanismos de 
transferencia de enerxía 
recoñecéndoos en situacións 
cotiás e fenómenos 
atmosféricos, e xustifica a 
selección de materiais para 
edificios e no deseño de 
sistemas de quecemento. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 
▪ CSC 

▪ f 
▪ h 

▪ B5.8. 
Efectos 
da 
enerxía 
térmica. 

▪ B5.4. Interpretar 
os efectos da 
enerxía térmica 
sobre os corpos 
en situacións 
cotiás e en 
experiencias de 
laboratorio. 

▪ FQB5.4.1. Explica o fenómeno da 
dilatación a partir dalgunha das 
súas aplicacións como os 
termómetros de líquido, xuntas 
de dilatación en estruturas, etc. 

▪ Explica correctamente a 
dilatación e a contracción 
aplicando a TCM, explicando 
fenómenos cotias. 

▪ CMCCT 

▪ FQB5.4.2. Explica a escala 
celsius establecendo os puntos 
fixos dun termómetro baseado na 
dilatación dun líquido volátil. 

▪ Recoñece a utilidade da 
dilatación e contracción do 
alcol e dol mercurio para  uso 
nos termómetros.  

▪ CMCCT 

▪ FQB5.4.3. Interpreta 
cualitativamente fenómenos 
cotiáns e experiencias nos que 
se poña de manifesto o equilibrio 
térmico asociándoo coa 
igualación de temperaturas. 

▪ Interpreta cualitativamente 
fenómenos cotiáns e 
experiencias nos que se poña 
de manifesto o equilibrio 
térmico asociándoo coa 
igualación de temperaturas. 

▪ CMCCT 
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Física e Química. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Competencias 
clave 

▪ f 
▪ h 
▪ m 

▪ B5.9. 
Fontes de 
enerxía. 
▪ B5.10. 

Aspectos 
industriai
s da 
enerxía. 

▪ B5.5. Valorar o 
papel da 
enerxía nas 
nosas vidas, 
identificar as 
fontes, 
comparar o seu 
impacto 
ambiental e 
recoñecer a 
importancia do 
aforro 
enerxético para 
un 
desenvolvement
o sustentable. 

▪ FQB5.5.1. Recoñece, describe e 
compara as fontes renovables e 
non renovables de enerxía, 
analizando con sentido crítico o 
seu impacto ambiental. 

▪ Clasifica as distintas fontes de 
enerxía en renovables e non 
renovables. 

▪ Explica correctamente 
características, ventaxas e 
desventaxas  de cada fonte de 
enerxía.  

▪ Explica correctamente as 
transformaciones de enerxía 
que teñen lugar unha central 
eléctrica, según de qué tipo 
sexa.  

▪ Interpreta correctamente 
diagramas de sectores, 
barras, táboas… sobre a 
porcentaxe de uso dos 
distintos tipos de fontes de 
enerxía.  

▪ CCL 
▪ CMCCT 
▪ CSC 

Temas transversales:  
▪ Comprensión lectora. Lectura e análise Compresión de textos científicos 

▪ Expresión oral e escrita.  - Describir procesos e funcionamiento de aparellos. - Argumentación acerca de las ventajas e inconvenientes 
das fontes de enerxía  

▪ El tratamiento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. -Extraer información de vídeos acerca das fontes de enerxía 
renovables e non renovables. - Búsqueda de información acerca das enerxías renovables en Galicia 

▪ Educación cívica, constitucional y en valores. - Valoración do esforzo e do traballo colectivo para contribuir á mellora da sociedad.  - 
Igualdade de oportunidades e trato non sexista nin discriminatorio.  
- Respeto ás normas de seguridade no traballo. 

  
Lecturas: -Aforro de enerxía e consumo responsable.  

 
2º ESO-TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 
 
Bloque 1. A actividade científica  
- B1.1. Método científico: etapas.  
- B1.2. Utilización das tecnoloxías da información 

e da comunicación.  
- B1.3. Aplicacións da ciencia á vida cotiá e á 

sociedade.  
- B1.4. Medida de magnitudes. Sistema 

Internacional de Unidades.  
- B1.5. Traballo no laboratorio.  
- B1.6. Procura e tratamento de información.  

 
Bloque 2. A materia  
- B2.1. Propiedades da materia.  
- B2.2. Aplicacións dos materiais.  
- B2.3. Estados de agregación. Cambios de 

estado. Modelo cinético-molecular.  
- B2.4. Leis dos gases.  
- B2.5. Substancias puras e mesturas.  
- B2.6. Mesturas de especial interese: disolucións 

acuosas, aliaxes e coloides.  
- B2.7. Métodos de separación de mesturas. 

 

 
Bloque 3. Os cambios  
- B3.1. Cambios físicos e 

cambios químicos.  
- B3.2. Reacción química.  
- B3.3. A química na sociedade 

e o ambiente.  
 
Bloque 4. O movemento e as 
forzas  
- B4.1. Forzas: efectos.  
- B4.2. Medida das forzas.  
- B4.3. Velocidade media.  
- B4.4. Velocidade media.  
- B4.5. Velocidade instantánea e 

aceleración.  
- B4.6. Máquinas simples.  
- B4.7. O rozamento e os seus 

efectos.  
- B4.8. Forza gravitatoria.  
- B4.9. Estrutura do Universo.  
- B4.10. Velocidade da luz.  
 

 
Bloque 5. Enerxía 

- B5.1. Enerxía: unidades.  
- B5.2. Tipos de enerxía.  
- B5.3. Transformacións da enerxía.  
- B5.4. Conservación da enerxía.  
- B5.5. Enerxía térmica. Calor e temperatura.  
- B5.6. Escalas de temperatura.  
- B5.7. Uso racional da enerxía.  
- B5.8. Efectos da enerxía térmica.  
- B5.9. Fontes de enerxía.  
- B5.10. Aspectos indusriais da enerxía. 
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4.2. NIVEL 3º ESO-FQ 

 

Física e Química. 3º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro Competencias 

clave 

Bloque 1. A actividade científica 
Temporalización: 3 semanas 

▪ f 
▪ h 

▪ B1.1. Método 
científico: 
etapas. 
▪ B1.2. Utilización 

das tecnoloxías 
da información 
e da 
comunicación. 

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

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

▪ Busca, selecciona e 
organiza información 
relacionada coa unidade 
para explicar fenómenos 
relacionados coa vida cotiá 
ea ciencia. 

▪ (tratamento continuo en 
todas as unidades) 

▪ CAA 
▪ CMCCT 
▪ CCL 

 

▪ 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.  

▪ Organiza información 
relacionada coa 
observación e 
experimentación a través 
de táboas e gráficos, 
comunicando esta 
información de forma 
científica oral e por escrito. 
▪ (tratamento continuo en 

todas as unidades) 

▪ CCL 
▪ CMCCT 

▪ f 
▪ m 

▪ B1.3. 
Aplicacións da 
ciencia á vida 
cotiá e á 
sociedade. 

▪ 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.  

▪ Buscar información sobre 
aplicacións tecnolóxicas na 
vida cotiá e relacionarse 
coa investigación científica, 
expoñendo os resultados 
dun xeito ordenado. 

▪ CAA 
▪ CCEC 
▪ CMCCT 

▪ f ▪ B1.4. Medida 
de magnitudes. 
Sistema 
Internacional de 
Unidades. 
Notación 
científica. 
▪ B1.5. Erros. 
▪ B1.6. Traballo 

no laboratorio. 

▪ 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.  

▪ Recoñece as cantidades e 
unidades adecuadas e 
traballa con elas 
manualmente e coa 
calculadora, expresando os 
resultados mediante 
notación científica cando 
corresponda, expresando 
correctamente as unidades. 

▪ Recoñece, aplica o SI, 
multiplos e submúltiplos. 

▪ Realiza cambios por facotr 
de conversión. 
▪ Realiza e explica 

correctamente os cálculos 
que relacionan masa e 
volume utilizando o 
concepto de densidade. 
▪ (tratamento continuo en 

todas as unidades) 

▪ CMCCT 

▪ FQB1.3.2. Realiza 
medicións prácticas de 
magnitudes físicas da vida 
cotiá empregando o 
material e instrumentos 
apropiados, e expresa os 
resultados correctamente 

▪ 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. (de tratamiento 
continuado en todas las 

▪ CAA 
▪ CMCCT 
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no Sistema Internacional 
de Unidades. 

unidades) 

▪ f ▪ B1.6. Traballo 
no laboratorio. 

▪ 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. 

▪ Asocia os instrumentos de 
laboratorio básicos e 
materiais co seu uso 
correcto, respectar as 
normas de seguridade e 
saber enunciarlles 
oralmente e por escrito. . 
(tratamento continuo en 
todas as unidades) 
▪ Recoñece e identifica os 

símbolos máis frecuentes 
utilizados na etiquetaxe de 
produtos e instalacións 
químicos, interpretando o 
seu significado. (tratamento 
continuo en todas as 
unidades) 

▪ CMCCT 
▪ CCL 

§  

▪ e 
▪ f 
▪ h 
▪ i 

▪ B1.7. Procura e 
tratamento de 
información. 
▪ B1.2. Utilización 

das tecnoloxías 
da información 
e da 
comunicación. 

▪ B1.5. Interpretar a 
información sobre 
temas científicos 
de carácter 
divulgativo que 
aparece en 
publicacións e 
medios de 
comunicación.  

▪ FQB1.5.1. Selecciona, 
comprende e interpreta 
información salientable nun 
texto de divulgación 
científica, e transmite as 
conclusións obtidas 
utilizando a linguaxe oral e 
escrita con propiedade. 

▪ Distingue entre o 
fundamental eo accesorio 
nun texto de difusión 
científica, seleccionalo, 
interpretalo e expoñelo con 
precisión a través da 
linguaxe oral e escrita. 

▪ CAA 
▪ 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. 

▪ Distingue entre o 
fundamental eo accesorio 
nun texto de difusión 
científica, seleccionalo, 
interpretalo e expoñelo con 
precisión a través da 
linguaxe oral e escrita. 

▪ CD 
▪ CSC 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 
▪ i 

▪ B1.1. Método 
científico: 
etapas. 
▪ B1.2. Utilización 

das tecnoloxías 
da información 
e da 
comunicación. 
▪ B1.4. Medida 

de magnitudes. 
Sistema 
Internacional de 
Unidades. 
Notación 
científica. 
▪ B1.5. Erros. 
▪ B1.6. Traballo 

no laboratorio. 
▪ B1.8. Proxecto 

de 

▪ 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.  

▪ Aplica as distintas fases do 
método científico na 
realización dun traballo 
experimental e expón os 
resultados a través dun 
informe científico, utilizando 
as TIC. 

▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CD 
▪ CMCCT 
▪ CSIEE 

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

▪ Participa, valora, xestiona e 
respecta o traballo 
individual e en equipo 

▪ CSIEE 
▪ CSC 
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investigación. 

   Contidos trasversales 
▪ Comprensión lectora.  

Resumen, interprertación de textos   
▪ Expresión oral e escrita.  

Pasos na explicación e resolución dun problema. Expresión correcta das unidades de medida.  
▪ Tratamiento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 

Extraer e contrastar información proveniente de internet. Realización dunha presentación sencilla.  
▪ Educación cívica e constitucional.  

Valoración do esforzo e el traballo colectivo para contribuir á mellora da sociedade. Respeto a las normas de seguridad en el 
trabajo.  

▪ Educación para  Saúde  e para o consumidor:  
Etiquetado de produtos. Pictogramas de peligrosidade  

Lecturas: diferentes textos divulgación científica.  

Bloque 2. A materia 
Temporalización: 9 semanas  

▪ f ▪ B2.1. Estrutura 
atómica. 
Modelos 
atómicos. 

▪ 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. 

▪ Distingue e describe 
os modelos atómicos 
de Dalton, Thomsom, 
Rutherford e Böhr, 
explicando as súas 
características 
básicas e as 
diferenzas entre eles. 

▪ Representa o núcleo 
do átomo de Z e A, 
ea cortiza dun átomo 
neutro lixeiro (Z <19) 

▪ CCEC 
▪ CMCCT 
▪ CCL 

§  

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

▪ Describe as 
características dos 
protóns, os neutróns 
e os electróns, 
situados no átomo e 
deducindo as 
características do 
mesmo a partir do 
número de cada tipo 
de partícula. 

▪ CMCCT 

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

▪ Recoñece e 
relacionar a notación 
AXZ co número 
atómico, o número 
de masa que 
determina o número 
de cada un dos tipos 
básicos de partículas 
subatómicas. 

▪ Distribúe as 
partículas nun átomo 

▪ CMCCT 

▪ f 
▪ m 

▪ B2.2. Isótopos. 
▪ B2.3. 

Aplicacións dos 

▪ B2.2. Analizar a 
utilidade científica 
e tecnolóxica dos 

▪ FQB2.2.1. Explica en que 
consiste un isótopo e comenta 
aplicacións dos isótopos 

▪  Define e explica o 
que un isótopo 
consiste e recoñece 

▪ CMCCT 
▪ CSC 
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isótopos. isótopos 
radioactivos.  

radioactivos, a problemática dos 
residuos orixinados e as 
solucións para a súa xestión.  

isótopos de Z e A. 
▪ Calcular a masa 

atómica dun 
elemento a partir das 
masas dos seus 
isótopos naturais ea 
súa abundancia. 

▪ Recoñece e explica 
en que consiste a 
desintegración 
radiactiva e que 
partículas compoñen 
a radiación alfa, beta 
e gamma. 

▪ Explicar algunhas 
aplicacións de 
isótopos radiactivos. 

▪ Coñece e explica os 
riscos dos residuos 
radioactivos. 

▪ CCL 

▪ f 
▪ l 

▪ B2.4. Sistema 
periódico dos 
elementos.  

▪ B2.3. Interpretar a 
ordenación dos 
elementos na 
táboa periódica e 
recoñecer os máis 
relevantes a partir 
dos seus símbolos.  

▪ FQB2.3.1. Xustifica a actual 
ordenación dos elementos en 
grupos e períodos na táboa 
periódica. 

▪ ▪ Recoñece e explica 
as contribucións 
realizadas ao longo 
da historia á 
clasificación de 
elementos químicos. 

▪ Recoñece a 
clasificación en 
períodos e grupos, 
explicando as 
propiedades e 
características 
comúns aos 
elementos do mesmo 
grupo e / ou ao 
mesmo período. 

▪  Realiza 
correctamente por 
nome e símbolo dos 
elementos dos 
grupos principais 
(1,2, 13, 14, 15, 16, 
17, 18) e identifica o 
nome eo símbolo dos 
principais elementos 
de transición.  

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ 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 razonado os 
seus principais 
números de 
oxidación.  

▪ CMCCT 
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▪ f ▪ B2.5. Unións 
entre átomos: 
moléculas e 
cristais. 
▪ B2.6. Masas 

atómicas e 
moleculares. 

▪ 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.  

▪ Conoce y explica el 
proceso de formación 
de un ion a partir del 
átomo 
correspondiente, 
utilizando la notación 
adecuada para su 
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. 

▪ Explica e xustifica 
por que se unen os 
átomos así como o 
tipo de enlace e as 
propiedades que o 
composto resultante 
terá a partir do 
carácter metálico ou 
non metálico dos 
elementos que se 
combinan. 

▪ Calcular a masa 
molecular de 
sustancias simples 
dada a súa fórmula e 
as masas atómicas 
dos átomos 
presentes nel 

▪ CMCCT 
▪ CCL 

§  

▪ e 
▪ f 
▪ m 
▪ o 

▪ B2.7. 
Elementos e 
compostos de 
especial 
interese con 
aplicacións 
industriais, 
tecnolóxicas e 
biomédicas. 

▪ 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.  

▪ Recoñece os átomos 
e as moléculas que 
compoñen 
substancias de uso 
frecuente, e 
clasifícaas en 
elementos ou 
compostos, 
baseándose na súa 
fórmula química. 

▪ CMCCT 
▪ CCL 

§  

▪ 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. 

▪ 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 

▪ f ▪ B2.8. 
Formulación e 
nomenclatura 
de compostos 
binarios 
seguindo as 
normas IUPAC. 

▪ 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. 

▪ Formula e/ou nomea 
correctamente 
sustancias simples e 
compostos binarios 
seguiendo as normas 
IUPAC 
(Nomenclatura de 
composición, usando 
prefixos e/u u 
números de 
oxidación)  

▪ CCL 
▪ CMCCT 
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Contidos trasversales 
▪ Comprensión lectora.  Análisis dun experimento 
▪ Expresión oral e escrita. Pasos na explicación e resolución dun problema.  Expresión correcta das unidades de medida.  
▪ Tratamiento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Análisis dun vídeo sobre electrostática e magnetismo. 

Aplicacións informáticas sobre a TCM e as leis dos gases. 
▪ Educación cívica e constitucional.  Valoración do esforzo  e do traballo colectivo para contribuir á mellora da sociedade.  

Respeto ás normas de seguridade  no traballo.  
▪ Educación para a Saúde e para o consumidor:  Peligros da radiactividade. Normas de seguridade.  
▪ Expresión oral e escrita. Pasos na explicación e resolución dun problema. Sintaxis de la formulación y nomenclatura de 

sustancias químicas.  
▪ Tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Presentación: Clasificación dos elementos.  Videos e 

apples  
▪ Educación cívica e constitucional.  Valoración do esforzo e do traballo colectivo para contribuir á mellora da sociedade. 

Respeto ás normas de seguridade  no traballo.  
Lecturas: diferentes textos divulgación científica. 
 

Bloque 3. Os cambios 
Temporalización: 6 semanas (12 sesións) 

▪ f ▪ B3.1. Reacción 
química.  

▪ B3.1. Describir a 
nivel molecular o 
proceso polo que 
os reactivos se 
transforman en 
produtos, en 
termos da teoría de 
colisións.  

▪ FQB3.1.1. Representa e 
interpreta unha reacción 
química a partir da teoría 
atómico-molecular e a 
teoría de colisións. 

▪  Representa e interpreta 
unha reacción química da 
teoría atómica-molecular á 
teoría de colisións. 

▪ CMCCT 

▪ b 
▪ f 

▪ B3.2. Cálculos 
estequiométrico
s sinxelos. 
▪ B3.3. Lei de 

conservación 
da masa.  

▪ 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. 

▪  Distingue correctamente os 
cambios físicos e químicos, 
explicando as súas 
diferenzas.  
▪ Identificr reactivos e produtos 

nunha reacción química, 
escribindo correctamente a 
ecuación química adecuada 
correspondente. 
▪ Identifica os diferentes 

símbolos utilizados nas 
ecuacións químicas (frechas, 
estados de agregación, 
presenza de catalizadores). 
▪ Interpreta correctamente os 

coeficientes estequiométricos 
no sentido dunha proporción 
entre as moléculas das 
substancias que reaccionan e 
/ ou se producen. 
▪ Coñece e identifica reactivos 

e produtos na reacción de 
combustión dun composto 
orgánico (C, H, O), escribindo 
correctamente a reacción de 
combustión axustada. 

▪ CMCCT 

▪ FQB3.2.2. Realiza os 
cálculos estequiométricos 
necesarios para a 
verificación da lei de 

▪ Axusta reaccións químicas 
simples por proba e erro. 

▪ Interpretar a lei de 
conservación da masa da 

▪ CMCCT 
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conservación da masa en 
reaccións químicas 
sinxelas. 

teoría atómica. 
▪ Realiza cálculos simples 

sobre masas de reactivos e / 
ou produtos aplicando a lei 
de conservación da masa. 

▪ Interpreta correctamente 
preguntas sobre reaccións 
simples (combustión, 
oxidación) nas que non se 
cumpre a lei de conservación 
da masa, identificando 
calquera reactivo ou produto 
que non se tivese en conta 

▪ Comprende e explica 
correctamente o concepto de 
mol. 
▪ Realiza correctamente os 

cambios de unidades entre 
moles, moléculas e masa en 
g, a partir da masa molar, 
utilizando factores de 
conversión. 

▪ f ▪ B3.4. 
Velocidade de 
reacción. 

▪ B3.3. Comprobar 
mediante 
experiencias 
sinxelas de 
laboratorio a 
influencia de 
determinados 
factores na 
velocidade das 
reaccións 
químicas. 

▪ FQB3.3.1. Propón o 
desenvolvemento dun 
experimento sinxelo que 
permita comprobar o efecto 
da concentración dos 
reactivos na velocidade de 
formación dos produtos 
dunha reacción química, e 
xustifica este efecto en 
termos da teoría de 
colisións.  

▪ Explicar correctamente 
reaccións químicas aplicando 
a teoría das colisións 
aplicándoas a casos simples. 

▪ Comprende e explica 
correctamente a influencia da 
temperatura e concentración 
de reactivos na velocidade 
dunha reacción química, 
aplicándoa a casos 
específicos e propoñendo 
experiencias para a súa 
verificación. 

▪ CMCCT 
▪ CCL 

§  

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

▪ Identifica, e Interpreta 
situacións cotiás nas a 
temperatura inflúa 
significativamente na 
velocidade da reacción. 

▪ CMCCT 

▪ e 
▪ f 
▪ h 
▪ m 

▪ B3.5. A química 
na sociedade e 
o ambiente. 

▪ B3.4. Valorar a 
importancia da 
industria química 
na sociedade e a 
súa influencia no 
ambiente. 

▪ FQB3.4.1. Describe o 
impacto ambiental do 
dióxido de carbono, os 
óxidos de xofre, os óxidos 
de nitróxeno e os CFC e 
outros gases de efecto 
invernadoiro, en relación 
cos problemas ambientais 
de ámbito global. 

▪ Describe o impacto ambiental 
do dióxido de carbono, os 
óxidos de xofre, os óxidos de 
nitróxeno e os CFC e outros 
gases de efecto invernadoiro, 
en relación cos problemas 
ambientais de ámbito global. 

▪ Propon medidas e actitudes, 
a nivel individual e colectivo, 
para mitigar os problemas 
medioambientais de 
importancia global.  

▪ CMCCT 
▪ CSC 
▪ CCL 

▪ FQB3.4.2. Defende 
razoadamente a influencia 
que o desenvolvemento da 
industria química tivo no 
progreso da sociedade, a 
partir de fontes científicas 

▪ Identifica e asocia productos 
procedentes da industria 
química coa súacontribución 
á mellora da calidade de vida 
das persoas.  

▪ Defende razoadamente a 

▪ CMCCT 
▪ CSC 
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de distinta procedencia. influencia que o 
desenvolvemento da 
industria química tivo no 
progreso da sociedade, a 
partir de fontes científicas de 
distinta procedencia. 

Contidos trasversales 
▪ Comprensión lectora. Texto sobre as reaccións químicas. 
▪ Expresión oral e escrita. Pasos na explicación e resolución dun problema. 
▪ Tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Presentación: Reaccións químicas.  Aplicacións informáticas: 

“Laboratorio virtual: reaccións químicas”, “Test sobre axuste de reaccións químicas”. 
▪ Educación cívica e constitucional. Valoración do esforzo e do traballo colectivo para contribuir á mellora da sociedade.  Respeto 

ás normas da seguridade no traballo. 
▪ Educación medioambiental: A contaminación  e o quencemento global. Medidas para reducir os seus efectos. 
 

Lecturas: Textos sobre as reaccións químicas. 
Bloque 4. O movemento e as forzas 

Temporalización: 2 semanas 

▪ f ▪ B4.1. Carga 
eléctrica. 
▪ B4.2. Forza 

eléctrica. 

▪ B4.1. Coñecer os 
tipos de cargas 
eléctricas, o seu 
papel na 
constitución da 
materia e as 
características das 
forzas que se 
manifestan entre 
elas. 

▪ FQB4.1.1. Explica a 
relación entre as cargas 
eléctricas e a constitución 
da materia, e asocia a 
carga eléctrica dos corpos 
cun exceso ou defecto de 
electróns.  

▪ Explica a relación entre as 
cargas eléctricas ea 
constitución da materia e 
asocia a carga eléctrica dos 
corpos cun exceso ou 
defecto de electróns. 

▪ CMCCT 
▪ CCL 

 

▪ FQB4.1.2. Relaciona 
cualitativamente a forza 
eléctrica que existe entre 
dous corpos coa súa carga 
e a distancia que os 
separa, e establece 
analoxías e diferenzas 
entre as forzas gravitatoria 
e eléctrica. 

▪ Aplica a lei de Coulomb 
para calcular a forza de 
atracción ou repulsión entre 
duas cargas eléctricas, 
interpretando o resultado.  

▪ CCEC 
▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.1. Carga 
eléctrica. 

▪ B4.2. Interpretar 
fenómenos 
eléctricos mediante 
o modelo de carga 
eléctrica e valorar 
a importancia da 
electricidade na 
vida cotiá. 

▪ FQB4.2.1. Xustifica 
razoadamente situacións 
cotiás nas que se poñan de 
manifesto fenómenos 
relacionados coa 
electricidade estática. 

▪ Xustifica razonadamente 
situacións cotiás nas que 
se poñan de manifesto 
fenómenos relacionados 
coa electricidade estática. 

▪ CMCCT 

▪ b 
▪ f 
▪ g 

▪ B4.3. Imáns. 
Forza 
magnética. 

▪ B4.3. Xustificar 
cualitativamente 
fenómenos 
magnéticos e 
valorar a 
contribución do 
magnetismo no 
desenvolvemento 
tecnolóxico. 

▪ FQB4.3.1. Recoñece 
fenómenos magnéticos 
identificando o imán como 
fonte natural do 
magnetismo, e describe a 
súa acción sobre distintos 
tipos de substancias 
magnéticas. 

▪ Describe a interacción entre 
imáns en términos de 
atracción ou repulsión 
según os polos 
enfrentados, así como a 
interacción entre imán e 
material ferromagnético 

▪ CMCCT 
▪ CCL 

§  

▪ FQB4.3.2. Constrúe un 
compás elemental para 
localizar o norte 

▪ Explica o funcionamiento 
do compás en térmos 
dunha  interacción entre 

▪ CMCCT 
▪ CSIEE 
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empregando o campo 
magnético terrestre, e 
describe o procedemento 
seguido para facelo. 

dous imáns (o compás e a 
Terra).  

▪ CCL 
§  

▪ f ▪ B4.4. 
Electroimán. 
▪ B4.5. 

Experimentos 
de Oersted e 
Faraday. 

▪ B4.4. Comparar os 
tipos de imáns, 
analizar o seu 
comportamento e 
deducir mediante 
experiencias as 
características das 
forzas magnéticas 
postas de 
manifesto, así 
como a súa 
relación coa 
corrente eléctrica. 

▪ FQB4.4.1. Comproba e 
establece a relación entre 
o paso de corrente 
eléctrica e o magnetismo, 
construíndo un 
electroimán.  

▪ Identifica razonadamente a 
corrente eléctrica como a 
causa do magnetismo, 
interpretando a experiencia 
de Oersted.  

▪ CMCCT 

▪ FQB4.4.2. Reproduce os 
experimentos de Oersted e 
de Faraday no laboratorio 
ou mediante simuladores 
virtuais, deducindo que a 
electricidade e o 
magnetismo son dúas 
manifestacións dun mesmo 
fenómeno.  

▪ Describe de forma sinxela o 
mecanismo de xeración 
dunha corrente inducida, 
explicando a experiencia de 
Faraday.  

▪ CD 
▪ CMCCT 

▪ b  
▪ ,e, 
▪ ,f   
▪ ,g  
▪ ,h 

▪ B4.6. Forzas da 
natureza. 

▪ B4.5. Recoñecer 
as forzas que 
aparecen na 
natureza e os 
fenómenos 
asociados a elas. 

▪ FQB4.5.1. Realiza un 
informe, empregando as 
TIC, a partir de 
observacións ou busca 
guiada de información que 
relacione as forzas que 
aparecen na natureza e os 
fenómenos asociados a 
elas. 

▪ Realiza un informe, 
empregando as TIC, a 
partir de observacións ou 
busca guiada de 
información que relacione 
as forzas que aparecen na 
natureza e os fenómenos 
asociados a elas. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CMCCT 
▪ CSIEE 

Contidos trasversales 
▪ Comprensión lector: resumen, análise e interpretcion de textos científicos 
▪ Expresión oral e escrita: Pasos na explicación e resolución dun problema.  Interpretación de táboas de datos   
▪ Tratamiento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Presentación: electricidade e magnetismo  Vídeo: 

Electrostática. 
▪ Tratamiento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Aplicacións informáticas: Lei de Hooke.  
▪ Educación cívica e constitucional. Valoración do esfuerzo e do traballo colectivo para contribuir á mellora da sociedade. 

Respecto ás normas de seguridade  no traballo.  
▪ Educación vial:  A adherencia das rodas. Uso del cinto de seguridade.  

 
Lecturas: diferentes textos divulgación científica. 

Bloque 5. Enerxía 
Temporalización: 2 semanas 

▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 
▪ m 

▪ B5.1. Fontes 
de enerxía.  

▪ B5.1. Identificar e 
comparar as fontes 
de enerxía 
empregadas na 
vida diaria nun 
contexto global que 
implique aspectos 
económicos e 
ambientais.  

▪ FQB5.1.1. Compara as 
principais fontes de enerxía 
de consumo humano a 
partir da distribución 
xeográfica dos seus 
recursos e os efectos 
ambientais. 

▪ Compara as principais 
fontes de enerxía de 
consumo humano a partir 
da distribución xeográfica 
dos seus recursos e os 
efectos ambientais. 

▪ CMCCT 
▪ CSC 

▪ FQB5.1.2. Analiza o 
predominio das fontes de 
enerxía convencionais 
frontes ás alternativas, e 
argumenta os motivos 
polos que estas últimas 

▪ Analiza o predominio das 
fontes de enerxía 
convencionais frontes ás 
alternativas, e argumenta 
os motivos polos que estas 
últimas aínda non están 
suficientemente 

▪ CCL 
▪ CMCCT 
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aínda non están 
suficientemente 
explotadas. 

explotadas. 

▪ f 
▪ m 

▪ B5.2. Uso 
racional da 
enerxía. 

▪ B5.2. Valorar a 
importancia de 
realizar un 
consumo 
responsable das 
fontes enerxéticas. 

▪ FQB5.2.1. Interpreta datos 
comparativos sobre a 
evolución do consumo de 
enerxía mundial, e propón 
medidas que poidan 
contribuír ao aforro 
individual e colectivo. 

▪ Interpreta datos 
comparativos sobre a 
evolución do consumo de 
enerxía mundial, e propón 
medidas que poidan 
contribuír ao aforro 
individual e colectivo. 

▪ CMCCT 
▪ CSIEE 

▪ f 
▪ h 

▪ B5.3. 
Electricidade 
e circuítos 
eléctricos. Lei 
de Ohm. 

▪ B5.3. Explicar o 
fenómeno físico da 
corrente eléctrica e 
interpretar o 
significado das 
magnitudes de 
intensidade de 
corrente, diferenza 
de potencial e 
resistencia, así 
como as relacións 
entre elas. 

▪ FQB5.3.1. Explica a 
corrente eléctrica como 
cargas en movemento a 
través dun condutor. 

▪ Explica a corrente eléctrica 
como cargas en 
movemento a través dun 
condutor. 

▪ CMCCT 

▪ FQB5.3.2. Comprende o 
significado das magnitudes 
eléctricas de intensidade 
de corrente, diferenza de 
potencial e resistencia, e 
relaciónaas entre si 
empregando a lei de Ohm. 

▪ Comprende o significado 
das magnitudes eléctricas 
de intensidade de 
corrente, diferenza de 
potencial e resistencia, e 
relaciónaas entre si 
empregando a lei de 
Ohm.. 

▪ CMCCT 

▪ FQB5.3.3. Distingue entre 
condutores e illantes, e 
recoñece os principais 
materiais usados como 
tales.  

▪ Distingue entre condutores 
e illantes, e recoñece os 
principais materiais usados 
como tales. 

▪ CMCCT 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 

▪ B5.4. 
Transformación
s da enerxía. 
▪ B5.3. 

Electricidade e 
circuítos 
eléctricos. Lei 
de Ohm. 

▪ B5.4. Comprobar 
os efectos da 
electricidade e as 
relacións entre as 
magnitudes 
eléctricas mediante 
o deseño e a 
construción de 
circuítos eléctricos 
e electrónicos 
sinxelos, no 
laboratorio ou 
mediante 
aplicacións virtuais 
interactivas. 

▪ FQB5.4.1. Describe o 
fundamento dunha 
máquina eléctrica na que a 
electricidade se transforma 
en movemento, luz, son, 
calor, etc., mediante 
exemplos da vida cotiá, e 
identifica os seus 
elementos principais. 

▪ Describe correctamente el 
funcionamiento de un 
alternador o dinamo, 
explicando las 
transformaciones 
energéticas que ocurren e 
identificando sus elementos 
principales.  

▪ CMCCT 
▪ CCL 

§  

▪ FQB5.4.2. Constrúe 
circuítos eléctricos con 
diferentes tipos de 
conexións entre os seus 
elementos, deducindo de 
forma experimental as 
consecuencias da 
conexión de xeradores e 
receptores en serie ou en 
paralelo. 

▪ Constrúe circuítos 
eléctricos con diferentes 
tipos de conexións entre 
os seus elementos, 
deducindo de forma 
experimental as 
consecuencias da 
conexión de xeradores e 
receptores en serie ou en 
paralelo. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 

▪ FQB5.4.3. Aplica a lei de 
Ohm a circuítos sinxelos 
para calcular unha das 
magnitudes involucradas a 
partir das outras dúas, e 
expresa o resultado en 

▪ Aplica a lei de Ohm a 
circuítos sinxelos para 
calcular unha das 
magnitudes involucradas a 
partir das outras dúas, e 
expresa o resultado en 

▪ CMCCT 
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unidades do Sistema 
Internacional. 

unidades do Sistema 
Internacional. 

▪ FQB5.4.4. Utiliza 
aplicacións virtuais 
interactivas para simular 
circuítos e medir as 
magnitudes eléctricas. 

▪ Utiliza aplicacións virtuais 
interactivas para simular 
circuítos e medir as 
magnitudes eléctricas. 

▪ CD 
▪ CMCCT 

▪ f ▪ B5.3. 
Electricidade e 
circuítos 
eléctricos. Lei 
de Ohm. 
▪ B5.5. 

Dispositivos 
electrónicos de 
uso frecuente. 

▪ B5.5. Valorar a 
importancia dos 
circuítos eléctricos 
e electrónicos nas 
instalacións 
eléctricas e 
instrumentos de 
uso cotián, 
describir a súa 
función básica e 
identificar os seus 
compoñentes. 

▪ FQB5.5.1. Asocia os 
elementos principais que 
forman a instalación 
eléctrica típica dunha 
vivenda cos compoñentes 
básicos dun circuíto 
eléctrico. 

▪ Asocia os elementos 
principais que forman a 
instalación eléctrica típica 
dunha vivenda cos 
compoñentes básicos dun 
circuíto eléctrico. 

▪ CMCCT 

▪ FQB5.5.2. Comprende o 
significado dos símbolos e 
das abreviaturas que 
aparecen nas etiquetas de 
dispositivos eléctricos. 

▪ Comprende o significado 
dos símbolos e das 
abreviaturas que aparecen 
nas etiquetas de 
dispositivos eléctricos. 

▪ CMCCT 

▪ FQB5.5.3. Identifica e 
representa os 
compoñentes máis 
habituais nun circuíto 
eléctrico (condutores, 
xeradores, receptores e 
elementos de control) e 
describe a súa 
correspondente función. 

▪ Identifica e representa os 
compoñentes máis 
habituais nun circuíto 
eléctrico (condutores, 
xeradores, receptores e 
elementos de control) e 
describe a súa 
correspondente función. 

▪ CMCCT 

▪ FQB5.5.4. Recoñece os 
compoñentes electrónicos 
básicos e describe as súas 
aplicacións prácticas e a 
repercusión da 
miniaturización do 
microchip no tamaño e no 
prezo dos dispositivos. 

▪ Recoñece os compoñentes 
electrónicos básicos e 
describe as súas 
aplicacións prácticas e a 
repercusión da 
miniaturización do 
microchip no tamaño e no 
prezo dos dispositivos. 

▪ CMCCT 

▪ f 
▪ h 

▪ B5.6. Tipos de 
enerxía. 
▪ B5.4. 

Transformación
s da enerxía. 
▪ B5.7. Aspectos 

industriais da 
enerxía. 

▪ B5.6. Describir a 
forma en que se 
xera a electricidade 
nos distintos tipos 
de centrais 
eléctricas, así 
como o seu 
transporte aos 
lugares de 
consumo. 

▪ FQB5.6.1. Describe o 
proceso polo que distintas 
fontes de enerxía se 
transforman en enerxía 
eléctrica nas centrais 
eléctricas, así como os 
métodos de transporte e 
almacenaxe desta. 

▪ Describe o proceso polo 
que distintas fontes de 
enerxía se transforman en 
enerxía eléctrica nas 
centrais eléctricas, así 
como os métodos de 
transporte e almacenaxe 
desta. 

▪ CMCCT 

Contidos trasversales 
▪ Comprensión lectora. Texto: analizar gráficos sobre producción e usos da enerxía.  
▪ Expresión oral e escrita. Pasos na explicación e resolución dun problema.  
▪ Tratamiento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación: Presentación: A corrente eléctrica. - Simuladores virtuais 

de circuitos . Eléctricos. 
▪ Educación cívica e constitucional. Valoración do esforzo e do traballo colectivo para contribuir á mellora da sociedade.  
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Respeto ás normas de seguridade no traballo.  
▪ Educación medioambiental: Obtención de enerxías renovables que non contaminen.  

 
Lecturas: diferentes textos divulgación científica. 

 

 

 

 

 
3º ESO-TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

1º TRIMESTRE  
 

2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 
Bloque 1. A actividade científica  
- B1.1. Método científico: etapas.  
- B1.2. Utilización das tecnoloxías da 

información e da comunicación.  
- B1.3. Aplicacións da ciencia á vida cotiá e 

á sociedade.  
- B1.4. Medida de magnitudes. Sistema 

Internacional de Unidades. Notación 
científica.  

- B1.5. Erros.  
- B1.6. Traballo no laboratorio.  
- B1.7. Procura e tratamento de 

información.  
- B1.8. Proxecto de investigación.  

 
Bloque 2. A materia  
- B2.1.Estrutura atómica. Modelos 

atómicos.  
- B2.2. Isótopos.  
- B2.3. Aplicacións dos isótopos.  
- B2.4.Sistema periódico dos elementos.  
- B2.5. Unións entre átomos: moléculas e 

cristais.  
- B2.6. Masas atómicas e moleculares.  
- B2.7.Elementos e compostos de especial 

interese con aplicacións industriais, 
tecnolóxicas e biomédicas.  

B2.8. Formulación e nomenclatura de 
compostos binarios seguindo as normas 
IUPAC. 
 

 
 
Bloque 3. Os cambios  
- B3.1. Reacción química.  
- B3.2. Cálculos estequiométricos sinxelos.  
- B3.3. Lei de conservación da masa.  
- B3.4. Velocidade de reacción.  
- B3.5. A química na sociedade e o 

ambiente.  
 
Bloque 4. O movemento e as forzas  
- B4.1. Carga eléctrica.  
- B4.2. Forza eléctrica.  
- B4.3. Imáns. Forza magnética.  
- B4.4. Electroimán.  
- B4.5. Experimentos de Oersted e 

Faraday.  
- B4.6. Forzas da natureza.  
 

 
 

Bloque 5. Enerxía  
- B5.1. Fontes de enerxía.  
- B5.2. Uso racional da enerxía.  
- B5.3. Electricidade e circuítos eléctricos. 

Lei de Ohm.  
- B5.4. Transformacións da enerxía.  
- B5.5. Dispositivos electrónicos de uso 

frecuente.  
- B5.6. Tipos de enerxía 
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Bloque 1. A actividade científica 
Temporalización: 2 semanas (12 sesións) 

▪ a 
▪ f 
▪ h 
▪ l 
▪ ñ 

▪ B1.1. 
Investigación 
científica.  

▪ B1.1. Recoñecer que a 
investigación en ciencia 
é un labor colectivo e 
interdisciplinario en 
constante evolución e 
influído polo contexto 
económico e político.  

▪ FQB1.1.1. Describe feitos 
históricos relevantes nos 
que foi definitiva a 
colaboración de 
científicos/as de 
diferentes áreas de 
coñecemento.  

▪ Identifica feitos históricos 
relevantes nos que 
interveñen de xeito 
colaborativo diferentes 
áreas do coñecemento. 

▪ CMCCT 
▪ CCL 
▪ CCEC 
▪ CSC 

▪ FQB1.1.2. Argumenta 
con espírito crítico o grao 
de rigor científico dun 
artigo ou dunha noticia, 
analizando o método de 
traballo e identificando as 
características do traballo 
científico. 

▪ Compara unha mesma 
noticia publicada nun 
periódico e nunha revista, 
analiza o grao de rigor 
científico do tratamento da 
misma.  

▪ Analiza fontes de 
información de carácter 
científico.  

▪ CMCCT 
▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CD 
▪ CSIEE 

▪ f ▪ B1.1. 
Investigación 
científica. 

▪ B1.2. Analizar o proceso 
que debe seguir unha 
hipótese desde que se 
formula ata que é 
aprobada pola 
comunidade científica. 

▪ FQB1.2.1. Distingue 
entre hipóteses, leis e 
teorías, e explica os 
procesos que corroboran 
unha hipótese e a dotan 
de valor científico. 

▪ Identifica e describe os 
conceptos de hipóteses, 
leis y teorías, e explica os 
procesos que corroboran 
unha hipótese e a dotan de 
valor científico.  

▪ CMCCT 
▪ CAA 

▪ f ▪ B1.2. 
Magnitudes 
escalares e 
vectoriais. 

▪ B1.3. Comprobar a 
necesidade de usar 
vectores para a 
definición de 
determinadas 
magnitudes. 

▪ FQB1.3.1. Identifica unha 
determinada magnitude 
como escalar ou vectorial 
e describe os elementos 
que definen esta última. 

▪ Recoñece os tipos de 
magnitudes (escalares e 
vectoriais) e os identifica. 
(de tratamento continuado 
en todas as unidades). 

▪ Utiliza o Sistema 
Internacional de Unidades 
para expresar a medida 
das magnitudes. (de 
tratamento continuado en 
todas as unidades) 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B1.3. 
Magnitudes 
fundamentais 
e derivadas. 
Ecuación de 
dimensións. 

▪ B1.4. Relacionar as 
magnitudes 
fundamentais coas 
derivadas a través de 
ecuacións de 
magnitudes. 

▪ FQB1.4.1. Comproba a 
homoxeneidade dunha 
fórmula aplicando a 
ecuación de dimensións 
aos dous membros. 

▪ Aplica a ecuación de 
dimensións para relacionar 
unha magnitude derivada 
coas magnitudes 
fundamentais e realiza un 
análisis dimensional. (de 
tratamento continuado en 
todas as unidades) 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B1.4. Erros na 
medida.  

▪ B1.5. Xustificar que non 
é posible realizar 
medidas sen cometer 
erros, e distinguir entre 
erro absoluto e relativo. 

▪ FQB1.5.1. Calcula e 
interpreta o erro absoluto 
e o erro relativo dunha 
medida coñecido o valor 
real. 

▪ Calcula e interpreta o erro 
absoluto e o erro relativo 
dunha medida coñecido o 
valor real.  

▪ CMCCT 
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▪ f ▪ B1.4. Erros na 
medida.  
▪ B1.5. 

Expresión de 
resultados. 

▪ B1.6. Expresar o valor 
dunha medida usando o 
redondeo e o número de 
cifras significativas 
correctas. 

▪ FQB1.6.1. Calcula e 
expresa correctamente o 
valor da medida, partindo 
dun conxunto de valores 
resultantes da medida 
dunha mesma 
magnitude, utilizando as 
cifras significativas 
adecuadas. 

▪ Calcula e expresa 
correctamente o valor da 
medida, partindo dun 
conxunto de valores 
resultantes da medida 
dunha mesma magnitude, 
utilizando as cifras 
significativas adecuadas. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B1.5. 
Expresión de 
resultados. 
▪ B1.6. Análise 

dos datos 
experimentais. 

▪ B1.7. Realizar e 
interpretar 
representacións gráficas 
de procesos físicos ou 
químicos, a partir de 
táboas de datos e das 
leis ou os principios 
involucrados. 

▪ FQB1.7.1. Representa 
graficamente os 
resultados obtidos da 
medida de dúas 
magnitudes relacionadas 
inferindo, de ser o caso, 
se se trata dunha 
relación lineal, cuadrática 
ou de proporcionalidade 
inversa, e deducindo a 
fórmula. 

▪ Representa graficamente 
os resultados obtidos da 
medida de dúas 
magnitudes relacionadas 
inferindo, de ser o caso, se 
se trata dunha relación 
lineal, cuadrática ou de 
proporcionalidade inversa, 
e deducindo a fórmula. 

▪ CMCCT 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 
▪ l 
▪ ñ 
▪ o 

▪ B1.7. 
Tecnoloxías 
da información 
e da 
comunicación 
no traballo 
científico. 
▪ B1.8. Proxecto 

de 
investigación. 

▪ B1.8. Elaborar e 
defender un proxecto de 
investigación, aplicando 
as TIC. 

▪ FQB1.8.1. Elabora e 
defende un proxecto de 
investigación sobre un 
tema de interese 
científico, empregando as 
TIC. 

▪ Utiliza adecuadamente 
unha folla de cálculo para 
presentar os traballos.  
 

▪ CMCCT 
▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CD 
▪ CSIEE 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ f 
▪ g 

▪ B1.1. 
Investigación 
científica. 

▪ B1.9. Realizar en equipo 
tarefas propias da 
investigación científica. 

▪ FQB1.9.1. Realiza de 
xeito cooperativo ou 
colaborativo algunhas 
tarefas propias da 
investigación científica: 
procura de información, 
prácticas de laboratorio 
ou pequenos proxectos 
de investigación. 

▪ Realiza de xeito 
cooperativo ou colaborativo 
algunhas tarefas propias da 
investigación científica: 
procura de información, 
prácticas de laboratorio ou 
pequenos proxectos de 
investigación. (de 
tratamiento continuado en 
todas las unidades) 

▪ CMCCT 
▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CSIEE 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ FQB1.9.2. Realiza de 
xeito cooperativo ou 
colaborativo algunhas 
tarefas propias da 
investigación científica 
utilizando as TIC. 

▪ Realiza de xeito 
cooperativo ou colaborativo 
algunhas tarefas propias da 
investigación científica 
utilizando as TIC. 

▪ CMCCT 
▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CSIEE 
▪ CSC 
▪ CCEC 

 
Contidos trasversales 

▪ Comprensión lectora. Valorar unha fonte de información.  Utilizar unha folla de cálculo para representar os datos dunh táboa.  
▪ Expresión oral e escrita.  As magnitudes e as unidades; magnitudes vectoriais e escalares; erro absoluto e relativo; en qué se 

basó Eratóstenes para deducir el tamaño de la Tierra.  
▪ Comunicación audiovisual.  Magnitudes e unidades; o método científico; medición do tamaño da Terra.  
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▪ Tratamiento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación.  Búsqueda da información sobre un tema de interse 
utilizando diversas fontes; utilizar unha folla de cálculo.  

▪ Emprendemiento.  Valorar unha fonte de información. Deducir a ecuación de dimensións. Obter a ecuación matemática a 
partires dos datos dunha táboa. Utilizar unha folla de cálculo para representar os datos dunha táboa.  

▪ Educación cívica e constitucional.  A importancia de traballar dun modo cooperativo.  
 

Lecturas: diferentes textos divulgación científica. 
 

Bloque 2. A materia 
Temporalización: 8 semanas 24 sesións) 

▪ f 
▪ l 

▪ B2.1. Modelos 
atómicos. 

▪ B2.1. Recoñecer a 
necesidade de usar 
modelos para interpretar 
a estrutura da materia 
utilizando aplicacións 
virtuais interactivas. 

▪ FQB2.1.1. Compara os 
modelos atómicos 
propostos ao longo da 
historia para interpretar a 
natureza íntima da 
materia, interpretando as 
evidencias que fixeron 
necesaria a evolución 
destes. 

▪ Recoñece as diferenzas 
entre os diferentes modelos 
atómicos propostos a o 
longo da historia e 
interpreta o modelo 
atómico actual.  

▪ Compara os modelos 
atómicos interpreta as 
evidencias e fallos dos 
modelos que propiciaron a 
evolición nos mesmos. 

§  

▪ CMCCT 
▪ CCEC 

▪ FQB2.1.2. Utiliza as TIC 
ou aplicacións 
interactivas para 
visualizar a 
representación da 
estrutura da materia nos 
diferentes modelos 
atómicos. 

▪ Utiliza as TIC ou 
aplicacións interactivas 
para visualizar a 
representación da estrutura 
da materia nos diferentes 
modelos atómicos. 

▪ CCMT 
▪ CD 

▪ f ▪ B2.2. Sistema 
periódico e 
configuración 
electrónica. 

▪ B2.2. Relacionar as 
propiedades dun 
elemento coa súa 
posición na táboa 
periódica e a súa 
configuración 
electrónica. 

▪ FQB2.2.1. Establece a 
configuración electrónica 
dos elementos 
representativos a partir 
do seu número atómico 
para deducir a súa 
posición na táboa 
periódica, os seus 
electróns de valencia e o 
seu comportamento 
químico. 

▪ Utiliza a táboa periódica 
para ordenar os elementos 
químicos de acordo coa 
súa configuración 
electrónica tendo en conta 
o número atómico de 
electróns de valencia eo 
seu comportamento 
químico. 

▪ CMCCT 

▪ FQB2.2.2. Distingue 
entre metais, non metais, 
semimetais e gases 
nobres, e xustifica esta 
clasificación en función 
da súa configuración 
electrónica. 

▪ Coñece as propiedades 
dos elementos da táboa 
periódica e distingue entre 
metais, non metálicos, 
semimetales e gases 
nobres 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B2.2. Sistema 
periódico e 
configuración 
electrónica. 

▪ B2.3. Agrupar por 
familias os elementos 
representativos e os 
elementos de transición 
segundo as 

▪ FQB2.3.1. Escribe o 
nome e o símbolo dos 
elementos químicos, e 
sitúaos na táboa 

▪ Identifica os elementos 
químicos co seu nome e a 
súa posición na táboa 
periódica. 

▪ CMCCT 
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recomendacións da 
IUPAC. 

periódica. 

▪ f ▪ B2.2. Sistema 
periódico e 
configuración 
electrónica. 
▪ B2.3. Enlace 

químico: 
iónico, 
covalente e 
metálico. 

▪ B2.4. Interpretar os tipos 
de enlace químico a 
partir da configuración 
electrónica dos 
elementos implicados e 
a súa posición na táboa 
periódica. 

▪ FQB2.4.1. Utiliza a regra 
do octeto e diagramas de 
Lewis para predicir a 
estrutura e a fórmula dos 
compostos iónicos e 
covalentes.  

▪ Identifica  e explica  a regra 
do octeto e representar os 
compostos mediante a 
elaboración da estrutura de 
Lewis. 

▪ CMCCT 

▪ FQB2.4.2. Interpreta a 
información que ofrecen 
os subíndices da fórmula 
dun composto segundo 
se trate de moléculas ou 
redes cristalinas. 

▪ Identifica a composición 
dunha sustancia química 
en base a os subíndices 
que aparecen na fórmula.  

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B2.3. Enlace 
químico: 
iónico, 
covalente e 
metálico. 
▪ B2.4. Forzas 

intermolecular
es. 

▪ B2.5. Xustificar as 
propiedades dunha 
substancia a partir da 
natureza do seu enlace 
químico. 

▪ FQB2.5.1. Explica as 
propiedades de 
substancias covalentes, 
iónicas e metálicas en 
función das interaccións 
entre os seus átomos ou 
as moléculas. 

▪ Explica as propiedades de 
substancias covalentes, 
iónicas e metálicas en 
función das interaccións 
entre os seus átomos ou as 
moléculas. 

▪ Identifica o tipo de enlace 
das sustancia químicas a 
partir das suás 
propiedades.  

▪ CMCCT 

▪ FQB2.5.2. Explica a 
natureza do enlace 
metálico utilizando a 
teoría dos electróns 
libres, e relaciónaa coas 
propiedades 
características dos 
metais. 

▪ Explica a natureza do 
enlace metálico utilizando a 
teoría dos electróns libres, 
e relaciónaa coas 
propiedades características 
dos metais. 

▪ CMCCT 

▪ FQB2.5.3. Deseña e 
realiza ensaios de 
laboratorio que permitan 
deducir o tipo de enlace 
presente nunha 
substancia descoñecida. 

▪ Comproba no laboratorio 
as propiedades das 
sustancias iónicas, 
covalentes y metálicas. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 
▪ CSIEE 

▪ f ▪ B2.4. 
Formulación e 
nomenclatura 
de compostos 
inorgánicos 
segundo as 
normas da 
IUPAC. 

▪ B2.6. Nomear e formular 
compostos inorgánicos 
ternarios segundo as 
normas da IUPAC. 

▪ FQB2.6.1. Nomea e 
formula compostos 
inorgánicos ternarios, 
seguindo as normas da 
IUPAC. 

▪ Nomea e formula 
compostos inorgánicos 
ternarios, seguindo as 
normas da IUPAC. 

▪ CCL 
▪ CMCCT 
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clave 

▪ f ▪ B2.5. Forzas 
intermolecular
es. 

▪ B2.7. Recoñecer a 
influencia das forzas 
intermoleculares no 
estado de agregación e 
nas propiedades de 
substancias de interese.  

▪ FQB2.7.1. Xustifica a 
importancia das forzas 
intermoleculares en 
substancias de interese 
biolóxico. 

▪ Diferencia entre forzas 
intermoleculares e 
intramoleculares. 

▪ Reconoce la importancia 
de las fuerzas 
intermoleculares.  

§  

▪ CMCCT 

▪ FQB2.7.2. Relaciona a 
intensidade e o tipo das 
forzas intermoleculares 
co estado físico e os 
puntos de fusión e 
ebulición das substancias 
covalentes moleculares, 
interpretando gráficos ou 
táboas que conteñan os 
datos necesarios. 

▪ Razona e interpreta que a 
intensidade e o tipo das 
forzas intermoleculares 
determina o  estado físico e 
os puntos de fusión e 
ebulición das substancias 
covalentes moleculares, 
interpretando gráficos ou 
táboas que conteñan os 
datos necesarios. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B2.6. 
Introdución á 
química 
orgánica. 

▪ B2.8. Establecer as 
razóns da singularidade 
do carbono e valorar a 
súa importancia na 
constitución dun elevado 
número de compostos 
naturais e sintéticos. 

▪ FQB2.8.1. Explica os 
motivos polos que o 
carbono é o elemento 
que forma maior número 
de compostos. 

▪ Identifica os compostos de 
carbono, escribe as súas 
fórmulas desenvolvidas, 
semi-desenvolvidas e 
moleculares e recoñece os 
grupos funcionais 

▪ CMCCT 

▪ FQB2.8.2. Analiza as 
formas alotrópicas do 
carbono, relacionando a 
estrutura coas 
propiedades. 

▪ Asocia as distintas formas 
altópicas de carbono coa 
súa característica máis 
característica. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B2.6. 
Introdución á 
química 
orgánica. 

▪ B2.9. Identificar e 
representar 
hidrocarburos sinxelos 
mediante distintas 
fórmulas, relacionalas 
con modelos 
moleculares físicos ou 
xerados por 
computador, e coñecer 
algunhas aplicacións de 
especial interese. 

▪ FQB2.9.1. Identifica e 
representa hidrocarburos 
sinxelos mediante a súa 
fórmula molecular, 
semidesenvolvida e 
desenvolvida. 

▪ Representa os 
hidrocarburos a través da 
súa fórmula molecular, 
semi-desenvolvida e 
desenvolvida. 

▪ CMCCT 

▪ FQB2.9.2. Deduce, a 
partir de modelos 
moleculares, as fórmulas 
usadas na 
representación de 
hidrocarburos. 

▪ Distingue as fórmulas 
utilizadas na 
representación de 
hidrocarburos. 

▪ CMCCT 

▪ FQB2.9.3. Describe as 
aplicacións de 
hidrocarburos sinxelos de 
especial interese. 

▪ Recoñece algunhas 
aplicacións de 
hidrocarburos de especial 
interese. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B2.6. 
Introdución á 
química 
orgánica. 

▪ B2.10. Recoñecer os 
grupos funcionais 
presentes en moléculas 
de especial interese. 

▪ FQB2.10.1. Recoñece o 
grupo funcional e a 
familia orgánica a partir 
da fórmula de alcohois, 
aldehidos, cetonas, 
ácidos carboxílicos, 

▪ Formula compostos 
oxigenados e nitrogenados 
e identifica o grupo 
funcional ao que 
corresponden. 

▪ CMCCT 
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ésteres e aminas. 

Contidos trasversales 
▪ Comprensión lectora. Interpretar un experimento.  
▪ Expresión oral e escrita.  Elaborar un resumo que recolla a información dun texto previamente leído.  
▪ Comunicación audiovisual.  O funcionamento los faros de xenón; o descubrimento de electrón; esquema do modelo atómico 

de Thomson e o experimento da lámina de ouro; o modelo atómico de Rutherford; o modelo atómico de Bohr; os orbitais 
atómicos; comparación entre a órbita que describiría un electrón, segundo  o modelo de Bohr, e o orbital, segundo o modelo 
mecanocuántico; orden de enerxía dos orbitais; diagrama de Moeller; o xiro dos electróns; a táboa periódica; o tamaño dos 
átomos.  

▪ Emprendemiento.  Identificar transicións entre niveis enerxéticos dun átomo. Interpretar un experimento.  
▪ Educación cívica e constitucional. A importancia de traballar dun modo cooperativo. 

 
 Lecturas: diferentes textos divulgación científica. 

 

Bloque 3. Os cambios 
Temporalización: 4 semanas (12 sesións) 

▪ f ▪ B3.1. 
Reaccións e 
ecuacións 
químicas. 
▪ B3.2. 

Mecanismo, 
velocidade e 
enerxía das 
reaccións. 

▪ B3.1. Explicar o 
mecanismo dunha 
reacción química e deducir 
a lei de conservación da 
masa a partir do concepto 
da reorganización atómica 
que ten lugar. 

▪ FQB3.1.1. Interpreta 
reaccións químicas 
sinxelas utilizando a 
teoría de colisións, e 
deduce a lei de 
conservación da masa. 

▪ Utiliza a teoría de colisión 
para explicar esquemas de 
reaccións químicas e 
explica a lei de 
conservación da masa. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B3.2. 
Mecanismo, 
velocidade e 
enerxía das 
reaccións. 

▪ B3.2. Razoar como se 
altera a velocidade dunha 
reacción ao modificar 
algún dos factores que 
inflúen sobre ela, utilizando 
o modelo cinético-
molecular e a teoría de 
colisións para xustificar 
esta predición.  

▪ FQB3.2.1. Predí o 
efecto que sobre a 
velocidade de reacción 
teñen a concentración 
dos reactivos, a 
temperatura, o grao de 
división dos reactivos 
sólidos e os 
catalizadores. 

▪ Recoñece os factores que 
influen na velocidade 
dunha reacción.  

▪ Razoa os efectos na 
velocidad dunha reacción 
dos factores que a 
modifican. 

▪ CMCCT 

▪ FQB3.2.2. Analiza o 
efecto dos factores 
que afectan a 
velocidade dunha 
reacción química, sexa 
a través de 
experiencias de 
laboratorio ou 
mediante aplicacións 
virtuais interactivas 
nas que a 
manipulación das 
variables permita 
extraer conclusións. 

▪ Explica, razona e 
comproba os distintos 
factores que influen na 
velocidade dunha reacción 
Utiliza a teoría de colisión 
para explicar esquemas de 
reaccións químicas e 
explica a lei de 
conservación da masa.  

▪ CMCCT 
▪ CD 

▪ f ▪ B3.2. 
Mecanismo, 

▪ B3.3. Interpretar ecuacións 
termoquímicas e distinguir 

▪ FQB3.3.1. Determina o 
carácter endotérmico 

▪ Determina o carácter 
endotérmico ou exotérmico 
dunha reacción química 

▪ CMCCT 
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velocidade e 
enerxía das 
reaccións. 

entre reaccións 
endotérmicas e 
exotérmicas.  

ou exotérmico dunha 
reacción química 
analizando o signo da 
calor de reacción 
asociada. 

analizando o signo da calor 
de reacción asociada. 

▪ f ▪ B3.3. 
Cantidade de 
substancia: 
mol. 

▪ B3.4. Recoñecer a 
cantidade de substancia 
como magnitude 
fundamental e o mol como 
a súa unidade no Sistema 
Internacional de Unidades.  

▪ FQB3.4.1. Realiza 
cálculos que 
relacionen a cantidade 
de substancia, a masa 
atómica ou molecular 
e a constante do 
número de Avogadro. 

▪ Realiza cálculos que 
relacionen a cantidade de 
substancia, a masa 
atómica ou molecular e a 
constante do número de 
Avogadro. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B3.4. 
Concentración 
molar. 
▪ B3.5. Cálculos 

estequiométric
os. 

▪ B3.5. Realizar cálculos 
estequiométricos con 
reactivos puros supondo 
un rendemento completo 
da reacción, partindo do 
axuste da ecuación 
química correspondente. 

▪ FQB3.5.1. Interpreta 
os coeficientes dunha 
ecuación química en 
termos de partículas e 
moles e, no caso de 
reaccións entre gases, 
en termos de volumes. 

▪ Interpreta os coeficientes 
dunha ecuación química en 
termos de partículas e 
moles e, no caso de 
reaccións entre gases, en 
termos de volumes. 

▪ CMCCT 

▪ FQB3.5.2. Resolve 
problemas, realizando 
cálculos 
estequiométricos, con 
reactivos puros e 
supondo un 
rendemento completo 
da reacción, tanto se 
os reactivos están en 
estado sólido como se 
están en disolución. 

▪ Resolve problemas, 
realizando cálculos 
estequiométricos, con 
reactivos puros e supondo 
un rendemento completo 
da reacción, tanto se os 
reactivos están en estado 
sólido como se están en 
disolución o en fase 
gaseosa. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B3.6. 
Reaccións de 
especial 
interese. 

▪ B3.6. Identificar ácidos e 
bases, coñecer o seu 
comportamento químico e 
medir a súa fortaleza 
utilizando indicadores e o 
pHmetro dixital. 

▪ FQB3.6.1. Utiliza a 
teoría de Arrhenius 
para describir o 
comportamento 
químico de ácidos e 
bases. 

▪ Utiliza a teoría de Arrhenius 
para describir o 
comportamento químico de 
ácidos e bases. 

▪ CMCCT 

▪ FQB3.6.2. Establece o 
carácter ácido, básico 
ou neutro dunha 
disolución utilizando a 
escala de pH. 

▪ Identifica o carácter ácido, 
básico ou neutro dunha 
disolución e utiliza a escala 
de pH. 

▪  Valora os usos industriais 
de ácidos e bases.  

▪ CMCCT 

▪ b 
▪ f 
▪ h 
▪ g 

▪ B3.6. 
Reaccións de 
especial 
interese. 

▪ B3.7. Realizar experiencias 
de laboratorio nas que 
teñan lugar reaccións de 
síntese, combustión e 
neutralización, 
interpretando os 
fenómenos observados. 

▪ FQB3.7.1. Deseña e 
describe o 
procedemento de 
realización dunha 
volumetría de 
neutralización entre un 
ácido forte e unha 
base forte, e interpreta 
os resultados. 

▪ Interpreta os datos do 
momento no que se 
produce a neutralización.  

▪ Realiza os cálculos nunha 
reacción de neutralización. 

▪ CMCCT 
▪ CSIEE 
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▪ FQB3.7.2. Planifica 
unha experiencia e 
describe o 
procedemento para 
seguir no laboratorio 
que demostre que nas 
reaccións de 
combustión se 
produce dióxido de 
carbono mediante a 
detección deste gas. 

▪ Detecta o dióxido de 
carbono nuha reacción de 
combustión mediante un 
experimento. 

▪ CMCCT 
▪ CSIEE 

▪ FQB3.7.3. Realiza 
algunhas experiencias 
de laboratorio nas que 
teñan lugar reaccións 
de síntese, combustión 
ou neutralización. 

▪ Identifica, recoñece e 
realiza algunhas 
experiencias de laboratorio 
nas que teñan lugar 
reaccións de síntese, 
combustión ou 
neutralización. 

▪ CMCCT 
▪ CAA 

▪ f ▪ B3.6. 
Reaccións de 
especial 
interese. 

▪ B3.8. Valorar a importancia 
das reaccións de síntese, 
combustión e 
neutralización en procesos 
biolóxicos, en aplicacións 
cotiás e na industria, así 
como a súa repercusión 
ambiental. 

▪ FQB3.8.1. Describe as 
reaccións de síntese 
industrial do amoníaco 
e do ácido sulfúrico, 
así como os usos 
destas substancias na 
industria química. 

▪ Identifica as reaccións de 
síntesis industrial do 
amoníaco e do ácido 
sulfúrico, así como os usos 
destas sustancias na 
industria química.  

▪ CMCCT 

▪ FQB3.8.2. Valora a 
importancia das 
reaccións de 
combustión na 
xeración de 
electricidade en 
centrais térmicas, na 
automoción e na 
respiración celular. 

▪ Recoñece a importancia 
das reaccións de 
combustión na industria. 

▪ Valora a repercusión 
medioambiental das 
emisiones  

▪ CMCCT 
▪ CSC 

▪ FQB3.8.3. Describe 
casos concretos de 
reaccións de 
neutralización de 
importancia biolóxica e 
industrial. 

▪ Interpreta casos concretos 
de reaccións de 
neutralización de 
importancia biolóxica e 
industrial.  

▪ CMCCT 

Contidos trasversales 
▪ Comprensión lectora.  O soño de kekulé.  
▪ Expresión oral e escrita.  Explica a estructura do benceno proposta por Kekulé. Explicar qué é o que provoca a sensación de 

ardor de estómago e cómo actúan os medicamentos contra o ardor.  
▪ Comunicación audiovisual. Estructura e usos do grafeno. Os antiácidos.  
▪ Tratamiento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación.  Búsqueda de información sobre outros científicos que 

serviron de axuda para que Watson e Crick determinaran a estructura correcta da molécula de ADN.  Búsqueda de información 
sobre qué alimentos son ricos en ácidos de tipo omega. Búsqueda de información sobre a estructura hexagonal para o 
benceno. Búsqueda de información sobre os últimos premios Nobel de Física e de Química.  

▪ Emprendemiento.  Analizar cómo limpia o xabón. Identificar os enlaces entre átomos. Analizar un texto científico. Reflexionar 
sobre el descubremiento do benceno a parties  dun soño. Analizar visualmente unha reacción química. Reflexionar sobre si os 
premios Nobel chegan tarde a partires dun texto. Demostrar a Lei da conservación da masa. Prepara indicadores ácido-base. 
Realizar unha valoración ácido-base. Detectar o dióxido de carbono nunha reacción de combustible.  
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Realizar unha labor de síntesis. Analizar as reaccións químicas producidas nunha catalizador. Reflexionar sobre cómo reducir 
as emisións contaminantes.  

▪ Educación cívica e constitucional.  A importancia de traballar dun modo cooperativo.  
 

Lecturas: diferentes textos divulgación científica. 
 

Bloque 4. O movemento e as forzas 
Temporalización: 6 semanas (18 sesións) 

▪ f ▪ B4.1. 
Movemento. 
Movementos 
rectilíneo 
uniforme, 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado e 
circular 
uniforme. 

▪ B4.1. Xustificar o 
carácter relativo do 
movemento e a 
necesidade dun sistema 
de referencia e de 
vectores, para o 
describir 
adecuadamente, 
aplicando o anterior á 
representación de 
distintos tipos de 
desprazamento.  

▪ FQB4.1.1. Representa a 
traxectoria e os vectores 
de posición, 
desprazamento e 
velocidade en distintos 
tipos de movemento, 
utilizando un sistema de 
referencia. 

▪ Identifica todos os 
elementos imprescindibles 
para describir os 
movementos, traxectoria, 
vectores de posición  e 
desplazamento e os 
representa utilizando o 
sistema de referencia.  

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.1. 
Movemento. 
Movementos 
rectilíneo 
uniforme, 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado e 
circular 
uniforme. 

▪ B4.2. Distinguir os 
conceptos de velocidade 
media e velocidade 
instantánea, e xustificar 
a súa necesidade 
segundo o tipo de 
movemento. 

▪ FQB4.2.1. Clasifica tipos 
de movementos en 
función da súa traxectoria 
e a súa velocidade.  

▪ Clasifica tipos de 
movementos en función da 
súa traxectoria e a súa 
velocidade. 

▪ CMCCT 

▪ FQB4.2.2. Xustifica a 
insuficiencia do valor 
medio da velocidade nun 
estudo cualitativo do 
movemento rectilíneo 
uniformemente acelerado 
(MRUA), e razoa o 
concepto de velocidade 
instantánea. 

▪ Calcula a velocidade nun 
movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado.  

▪ Calcula velocidades nun 
MRU 

▪ Realiza diferentes cálculos 
tanto nun MRU , MRUA e 
MCU. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.1. 
Movemento. 
Movementos 
rectilíneo 
uniforme, 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado e 
circular 
uniforme. 

▪ B4.3. Expresar 
correctamente as 
relacións matemáticas 
que existen entre as 
magnitudes que definen 
os movementos 
rectilíneos e circulares. 

▪ FQB4.3.1. Deduce as 
expresións matemáticas 
que relacionan as 
variables nos 
movementos rectilíneo 
uniforme (MRU), 
rectilíneo uniformemente 
acelerado (MRUA) e 
circular uniforme (MCU), 
así como as relacións 
entre as magnitudes 
lineais e angulares.  

▪ Deduce, interpreta e utiliza 
as expresións matemáticas 
que relacionan as variables 
nos movementos rectilíneo 
uniforme (MRU), rectilíneo 
uniformemente acelerado 
(MRUA) e circular uniforme 
(MCU), así como as 
relacións entre as 
magnitudes lineais e 
angulares. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.1. 
Movemento. 
Movementos 
rectilíneo 
uniforme, 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado e 

▪ B4.4. Resolver 
problemas de 
movementos rectilíneos 
e circulares, utilizando 
unha representación 
esquemática coas 
magnitudes vectoriais 
implicadas, e expresar o 

▪ FQB4.4.1. Resolve 
problemas de 
movemento rectilíneo 
uniforme (MRU), 
rectilíneo uniformemente 
acelerado (MRUA) e 
circular uniforme (MCU), 
incluíndo movemento de 

▪ Resolve problemas de 
movemento rectilíneo 
uniforme (MRU), rectilíneo 
uniformemente acelerado 
(MRUA) e circular uniforme 
(MCU), incluíndo 
movemento de graves, 
tendo en conta valores 
positivos e negativos das 

▪ CMCCT 
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circular 
uniforme. 

resultado nas unidades 
do Sistema 
Internacional.  

graves, tendo en conta 
valores positivos e 
negativos das 
magnitudes, e expresar o 
resultado en unidades do 
Sistema Internacional.  

magnitudes, e expresar o 
resultado en unidades do 
Sistema Internacional.  

▪ FQB4.4.2. Determina 
tempos e distancias de 
freada de vehículos e 
xustifica, a partir dos 
resultados, a importancia 
de manter a distancia de 
seguridade na estrada. 

▪ Calcula numérica e  
interpreta graficamente 
tempos e distancias de 
freada de vehículos e 
xustifica, a partir dos 
resultados, a importancia 
de manter a distancia de 
seguridade na estrada 

▪ CMCCT 
▪ CSC 

▪ FQB4.4.3. Argumenta a 
existencia do vector 
aceleración en calquera 
movemento curvilíneo e 
calcula o seu valor no 
caso do movemento 
circular uniforme. 

▪ Argumenta a existencia do 
vector aceleración en todo 
movemiento curvilíneo.  

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.1. 
Movemento. 
Movementos 
rectilíneo 
uniforme, 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado e 
circular 
uniforme. 

▪ B4.5. Elaborar e 
interpretar gráficas que 
relacionen as variables 
do movemento partindo 
de experiencias de 
laboratorio ou de 
aplicacións virtuais 
interactivas e relacionar 
os resultados obtidos 
coas ecuacións 
matemáticas que 
vinculan estas variables. 

▪ FQB4.5.1. Determina o 
valor da velocidade e a 
aceleración a partir de 
gráficas posición-tempo e 
velocidade-tempo en 
movementos rectilíneos. 

▪ Determina a velocidade do 
movimiento, deduce as 
ecuacións do movimiento e 
calcula eo espazo total 
percorrido a partires das 
gráficas. 

▪ CMCCT 

▪ FQB4.5.2. Deseña, 
describe e realiza 
individualmente ou en 
equipo experiencias no 
laboratorio ou 
empregando aplicacións 
virtuais interactivas, para 
determinar a variación da 
posición e a velocidade 
dun corpo en función do 
tempo, e representa e 
interpreta os resultados 
obtidos. 

▪ Realiza un experimento 
para medir a velocidade 
instantánea nun 
movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado.  

▪ CMCCT 
▪ CSIEE 
▪ CD 
▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 

▪ f ▪ B4.2. Natureza 
vectorial das 
forzas.  
▪ B4.3. Leis de 

Newton. 
▪ B4.4. Forzas 

de especial 
interese: peso, 
normal, 
rozamento e 
centrípeta. 

▪ B4.6. Recoñecer o papel 
das forzas como causa 
dos cambios na 
velocidade dos corpos e 
representalas 
vectorialmente. 

▪ FQB4.6.1. Identifica as 
forzas implicadas en 
fenómenos cotiáns nos 
que hai cambios na 
velocidade dun corpo. 

▪ Recoñece as distintas 
forzas que actúan sobre os 
cuerpos. 

▪ Representa a dirección e o 
sentido das distintas forzas.  

§  

▪ CMCCT 

▪ FQB4.6.2. Representa 
vectorialmente o peso, a 
forza normal, a forza de 
rozamento e a forza 
centrípeta en casos de 
movementos rectilíneos e 
circulares. 

▪ Identifica e representa  
vectorialmente todas as 
forzas sobre los cuerpos en 
movimiento  

▪ CMCCT 
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▪ f ▪ B4.3. Leis de 
Newton. 
▪ B4.4. Forzas 

de especial 
interese: peso, 
normal, 
rozamento e 
centrípeta. 

▪ B4.7. Utilizar o principio 
fundamental da 
dinámica na resolución 
de problemas nos que 
interveñen varias forzas. 

▪ FQB4.7.1. Identifica e 
representa as forzas que 
actúan sobre un corpo en 
movemento nun plano 
tanto horizontal como 
inclinado, calculando a 
forza resultante e a 
aceleración. 

▪ Identifica los principios de 
la dinámica que permiten 
saber el tipo de movimiento 
que tendrá un cuerpo si se 
conocen las fuerzas que 
actúan sobre él. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.3. Leis de 
Newton. 
▪ B4.4. Forzas 

de especial 
interese: peso, 
normal, 
rozamento e 
centrípeta. 

▪ B4.8. Aplicar as leis de 
Newton para a 
interpretación de 
fenómenos cotiáns. 

▪ FQB4.8.1. Interpreta 
fenómenos cotiáns en 
termos das leis de 
Newton. 

▪ Coñece as Leis de Newton 
e as aplica en diferentas 
situacións. 

▪ Recoñece as leis de 
Newton en situacións da 
vida cotiá.  

▪ CMCCT 

▪ FQB4.8.2. Deduce a 
primeira lei de Newton 
como consecuencia do 
enunciado da segunda 
lei. 

▪ Calcula o valor das forzas 
sobre os obxectos 
utilizando o primeiro e o 
segundo principio da 
dinámica. 

▪ CMCCT 

▪ FQB4.8.3. Representa e 
interpreta as forzas de 
acción e reacción en 
situacións de interacción 
entre obxectos. 

▪ Calcula e  representa o 
valor das forzas sobre os 
objetos utilizando os 
principios da dinámica.  

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.4. Forzas 
de especial 
interese: peso, 
normal, 
rozamento e 
centrípeta. 
▪ B4.5. Lei da 

gravitación 
universal. 

▪ B4.9. Valorar a 
relevancia histórica e 
científica que a lei da 
gravitación universal 
supuxo para a 
unificación das 
mecánicas terrestre e 
celeste, e interpretar a 
súa expresión 
matemática. 

▪ FQB4.9.1. Xustifica o 
motivo polo que as forzas 
de atracción gravitatoria 
só se poñen de manifesto 
para obxectos moi 
masivos, comparando os 
resultados obtidos de 
aplicar a lei da 
gravitación universal ao 
cálculo de forzas entre 
distintos pares de 
obxectos. 

▪ Aplica a lei da gravitación 
universal no cálculo de 
forzas entre distintos pares 
de obxectos.  

▪ CMCCT 

▪ FQB4.9.2. Obtén a 
expresión da aceleración 
da gravidade a partir da 
lei da gravitación 
universal relacionando as 
expresións matemáticas 
do peso dun corpo e a 
forza de atracción 
gravitatoria. 

▪ Resolve as cuestións 
relacionadas con las 
expresiones matemáticas 
del peso de un cuerpo y la 
fuerza de atracción 
gravitatoria.  

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.5. Lei da 
gravitación 
universal. 

▪ B4.10. Comprender que 
a caída libre dos corpos 
e o movemento orbital 
son dúas manifestacións 
da lei da gravitación 
universal.  

▪ FQB4.10.1. Razoa o 
motivo polo que as forzas 
gravitatorias producen 
nalgúns casos 
movementos de caída 
libre e noutros casos 
movementos orbitais. 

▪ Calcula as forzas 
gravitatorias e os 
movementos que xeneran.  

▪ CMCCT 
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▪ f ▪ B4.5. Lei da 
gravitación 
universal. 

▪ B4.11. Identificar as 
aplicacións prácticas 
dos satélites artificiais e 
a problemática xurdida 
polo lixo espacial que 
xeran. 

▪ FQB4.11.1. Describe as 
aplicacións dos satélites 
artificiais en 
telecomunicacións, 
predición meteorolóxica, 
posicionamento global, 
astronomía e cartografía, 
así como os riscos 
derivados do lixo espacial 
que xeran. 

▪ Recoñece as aplicacións 
dos satélites artificiais así 
como os riscos do lixo  
espacial.  

▪ CMCCT 
▪ CSC 

▪ f ▪ B4.6. Presión. ▪ B4.12. Recoñecer que o 
efecto dunha forza non 
só depende da súa 
intensidade, senón 
tamén da superficie 
sobre a que actúa. 

▪ FQB4.12.1. Interpreta 
fenómenos e aplicacións 
prácticas nas que se pon 
de manifesto a relación 
entre a superficie de 
aplicación dunha forza e 
o efecto resultante. 

▪ Recoñece a relación entre 
a superficie de aplicación 
dunha forza e o efecto 
resultante en situacións da 
vida cotiá. 

▪ CMCCT 

▪ FQB4.12.2. Calcula a 
presión exercida polo 
peso dun obxecto regular 
en distintas situacións 
nas que varía a superficie 
en que se apoia; 
compara os resultados e 
extrae conclusións. 

▪ Calcula a presión exercida 
polo peso dun obxeto en 
distintas situacións.  

▪ Resolve problemas 
relacionados 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.7. 
Principios da 
hidrostática. 
▪ B4.8. Física da 

atmosfera. 

▪ B4.13. Interpretar 
fenómenos naturais e 
aplicacións tecnolóxicas 
en relación cos 
principios da 
hidrostática, e resolver 
problemas aplicando as 
expresións matemáticas 
destes. 

▪ FQB4.13.1. Xustifica 
razoadamente 
fenómenos en que se 
poña de manifesto a 
relación entre a presión e 
a profundidade no seo da 
hidrosfera e a atmosfera. 

▪ Identifica la relación entre a 
profundidade no seno da 
atmosfera e o valor da 
presión atmosférica. 

▪ Resolve problemas 
relacionados  

§  

▪ CMCCT 

▪ FQB4.13.2. Explica o 
abastecemento de auga 
potable, o deseño dunha 
presa e as aplicacións do 
sifón, utilizando o 
principio fundamental da 
hidrostática.  

▪ Explica o porqué do diseño 
de una presa.  

▪ CMCCT 

▪ FQB4.13.3. Resolve 
problemas relacionados 
coa presión no interior 
dun fluído aplicando o 
principio fundamental da 
hidrostática. 

▪ Resolve problemas 
relacionados coa presión 
no  interior dun fluido.  

▪ CMCCT 

▪ FQB4.13.4. Analiza 
aplicacións prácticas 
baseadas no principio de 
Pascal, como a prensa 
hidráulica, o elevador, ou 
a dirección e os freos 
hidráulicos, aplicando a 
expresión matemática 

▪ Analiza aplicaciónss 
prácticas baseadas no 
principio de Pascal.  

▪ Resolve problemas 
relacionados 

▪ CMCCT 
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deste principio á 
resolución de problemas 
en contextos prácticos. 

▪ FQB4.13.5. Predí a maior 
ou menor flotabilidade de 
obxectos utilizando a 
expresión matemática do 
principio de Arquímedes, 
e verifícaa 
experimentalmente 
nalgún caso.  

▪ Identifica a flotabilidade  
dos obxetos de acordo co 
principio de Arquímedes  
▪ Resolve problemas 

relacionados 

▪ CMCCT 

▪ b 
▪ f 
▪ g 

▪ B4.7. 
Principios da 
hidrostática. 
▪ B4.8. Física da 

atmosfera. 

▪ B4.14. Deseñar e 
presentar experiencias 
ou dispositivos que 
ilustren o 
comportamento dos 
fluídos e que poñan de 
manifesto os 
coñecementos 
adquiridos, así como a 
iniciativa e a 
imaxinación. 

▪ FQB4.14.1. Comproba 
experimentalmente ou 
utilizando aplicacións 
virtuais interactivas a 
relación entre presión 
hidrostática e 
profundidade en 
fenómenos como o 
paradoxo hidrostático, o 
tonel de Arquímedes e o 
principio dos vasos 
comunicantes.  

▪ Busca información e 
comproba 
experimentalmente ou 
utilizando aplicacións 
virtuais interactivas a 
relación entre presión 
hidrostática e profundidade 
en fenómenos como o 
paradoxo hidrostático, o 
tonel de Arquímedes e o 
principio dos vasos 
comunicantes. 

▪ CMCCT 
▪ CD 

▪ FQB4.14.2. Interpreta o 
papel da presión 
atmosférica en 
experiencias como o 
experimento de Torricelli, 
os hemisferios de 
Magdeburgo, recipientes 
invertidos onde non se 
derrama o contido, etc., 
inferindo o seu elevado 
valor. 

▪ Recoñece o papel da 
presión atmosférica no 
experimento de Torricelli e 
nos hemisferios de 
Magdeburgo. 
▪ Resolve problemas 

relacionados. 

▪ CCEC 
▪ CMCCT 

▪ FQB4.14.3. Describe o 
funcionamento básico de 
barómetros e 
manómetros, e xustifica a 
súa utilidade en diversas 
aplicacións prácticas. 

▪ Diferencia entre barómetro 
e manómetro 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.8. Física da 
atmosfera. 

▪ B4.15. Aplicar os 
coñecementos sobre a 
presión atmosférica á 
descrición de 
fenómenos 
meteorolóxicos e á 
interpretación de mapas 
do tempo, recoñecendo 
termos e símbolos 
específicos da 
meteoroloxía. 

▪ FQB4.15.1. Relaciona os 
fenómenos atmosféricos 
do vento e a formación 
de frontes coa diferenza 
de presións atmosféricas 
entre distintas zonas.  

▪ Relaciona os fenómenos 
atmosféricos do vento e a 
formación de frontes coa 
diferenza de presións 
atmosféricas entre distintas 
zonas.  

▪ CMCCT 

▪ FQB4.15.2. Interpreta os 
mapas de isóbaras que 
se amosan no 
prognóstico do tempo, 

§  ▪ CMCCT 
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aprendizaxe 

Indicadores de logro Competencias 
clave 

indicando o significado 
da simboloxía e os datos 
que aparecen nestes. 

Contidos trasversales 
Contidos transversais: 

▪ Comprensión lectora.  O Goberno rebaixará a velocidade nas carreteras. O envío dunha misión tripulada a Marte e á volta á 
Lúa  

▪ Expresión oral e escrita. Comentar os diferentes experimentos sobre fluídos: Arquímedes, Pascal. 
▪ Comunicación audiovisual. A vida na estación espacial internacional. O funcionamento dos satélites artificiais; o lixo 

espacial; a forza gravitatoria 
▪ Tratamiento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación.  Utilizar unha folla de cálculo para facer unha gráfica que 

mostre cómo varía a velocidade ao longe dunha volta completa a un circuito; o vector de posición e o desplazamento.  
Búsqueda da información sobre os satélites artificiais e a estación espacial internacinal. Búsqueda de información sobre a 
paradoxa hidrostática.  

▪ Emprendemiento.  Analizar imáxenes astronómicas.  Reflexionar sobre a inversión de cartos nunha misión tripulada a Marte e 
outra á Lúa. 

▪ Educación vial. A importancia de circular á velocidade permitida.   A importancia de mellorar a seguridade vial dos 
motociclistas.   

▪ Educación cívica e constitucional.  A importancia de traballar dun modo cooperativo. A importancia dea investigación 
espacial.  

 

Lecturas: diferentes textos divulgación científica. 
 

Bloque 5. A enerxía 
Temporalización: 6 semanas (18 sesiones) 

▪ f ▪ B5.1. Enerxías 
cinética e 
potencial. 
Enerxía 
mecánica. 
Principio de 
conservación. 
▪ B5.2. Formas 

de intercambio 
de enerxía: 
traballo e 
calor.  

▪ B5.1. Analizar as 
transformacións entre 
enerxía cinética e enerxía 
potencial, aplicando o 
principio de conservación 
da enerxía mecánica 
cando se despreza a forza 
de rozamento, e o principio 
xeral de conservación da 
enerxía cando existe 
disipación desta por mor 
do rozamento.  

▪ FQB5.1.1. Resolve 
problemas de 
transformacións entre 
enerxía cinética e 
potencial gravitatoria, 
aplicando o principio 
de conservación da 
enerxía mecánica. 

▪ Resolve problemas de 
transformacións entre 
enerxía cinética e potencial 
gravitatoria, aplicando o 
principio de conservación 
da enerxía mecánica.  

▪ CMCCT 

▪ FQB5.1.2. Determina a 
enerxía disipada en 
forma de calor en 
situacións onde 
diminúe a enerxía 
mecánica. 

▪ Determina situacións nas 
que diminúe a enerxía 
mecánica.  

▪ Resolve problemas 
relacionados. 

§  

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B5.2. Formas 
de intercambio 
de enerxía: 
traballo e 
calor.  

▪ B5.2. Recoñecer que a 
calor e o traballo son dúas 
formas de transferencia de 
enerxía, e identificar as 
situacións en que se 
producen. 

▪ FQB5.2.1. Identifica a 
calor e o traballo como 
formas de intercambio 
de enerxía, 
distinguindo as 
acepcións coloquiais 
destes termos do seu 
significado científico. 

▪ Identifica a calor  e o 
traballo como formas de 
intercambio de enerxía.  

▪ Resuelve problemas 
relacionados. 

§  

▪ CMCCT 

▪ FQB5.2.2. Recoñece 
en que condicións un 
sistema intercambia 
enerxía en forma de 

▪ Recoñece en que 
condicións un sistema 
intercambia enerxía en 
forma de calor ou en forma 

▪ CMCCT 
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FÍSICA E QUÍMICA. 4º DE ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Indicadores de logro Competencias 
clave 

calor ou en forma de 
traballo. 

de traballo. 
▪ Resuelve problemas 

relacionados. 
§  

▪ f ▪ B5.3. Traballo 
e potencia. 

▪ B5.3. Relacionar os 
conceptos de traballo e 
potencia na resolución de 
problemas, expresando os 
resultados en unidades do 
Sistema Internacional ou 
noutras de uso común. 

▪ FQB5.3.1. Acha o 
traballo e a potencia 
asociados a unha 
forza, incluíndo 
situacións en que a 
forza forma un ángulo 
distinto de cero co 
desprazamento, e 
expresar o resultado 
nas unidades do 
Sistema Internacional 
ou noutras de uso 
común, como a 
caloría, o kWh e o CV. 

▪ Acha o traballo e a 
potencia asociados a unha 
forza, incluíndo situacións 
en que a forza forma un 
ángulo distinto de cero co 
desprazamento, e expresar 
o resultado nas unidades 
do Sistema Internacional 
ou noutras de uso común, 
como a caloría, o kWh e o 
CV. 
▪ Resuelve problemas 

relacionados. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B5.2. Formas 
de intercambio 
de enerxía: 
traballo e 
calor.  
▪ B5.4. Efectos 

da calor sobre 
os corpos. 

▪ B5.4. Relacionar cualitativa 
e cuantitativamente a calor 
cos efectos que produce 
nos corpos: variación de 
temperatura, cambios de 
estado e dilatación. 

▪ FQB5.4.1. Describe as 
transformacións que 
experimenta un corpo 
ao gañar ou perder 
enerxía, determinar a 
calor necesaria para 
que se produza unha 
variación de 
temperatura dada e 
para un cambio de 
estado, e representar 
graficamente estas 
transformacións. 

▪ Describe as 
transformacións que 
experimenta un corpo ao 
gañar ou perder enerxía, 
determinar a calor 
necesaria para que se 
produza unha variación de 
temperatura dada e para 
un cambio de estado, e 
representar graficamente 
estas transformacións. 

▪ Resuelve problemas 
relacionados. 

▪ CMCCT 

▪ FQB5.4.2. Calcula a 
enerxía transferida 
entre corpos a distinta 
temperatura e o valor 
da temperatura final 
aplicando o concepto 
de equilibrio térmico. 

▪ Calcula a enerxía 
transferida entre corpos a 
distinta temperatura e o 
valor da temperatura final 
aplicando o concepto de 
equilibrio térmico. 

▪ Resolve problemas 
relacionados. 

▪ CMCCT 

▪ FQB5.4.3. Relaciona a 
variación da lonxitude 
dun obxecto coa 
variación da súa 
temperatura utilizando 
o coeficiente de 
dilatación lineal 
correspondente. 

▪ Utiliza o coeficiente de 
dilatación lineal 
correspondiente. 

▪ CMCCT 

▪ FQB5.4.4. Determina 
experimentalmente 
calores específicas e 
calores latentes de 
substancias mediante 
un calorímetro, 
realizando os cálculos 

▪ Determina 
experimentalmente calores 
específicos e calores 
latentes de sustancias 
mediante un calorímetro. 

▪ Realiza os cálculos 
necesarios a partir dos 

▪ CMCCT 
▪ CAA 
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FÍSICA E QUÍMICA. 4º DE ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Indicadores de logro Competencias 
clave 

necesarios a partir dos 
datos empíricos 
obtidos. 

datos empíricos obtidos. 
  

▪ l 
▪ l 
▪ ñ 
▪ o 

▪ B5.3. Traballo 
e potencia. 
▪ B5.5. 

Máquinas 
térmicas. 

▪ B5.5. Valorar a relevancia 
histórica das máquinas 
térmicas como 
desencadeadores da 
Revolución Industrial, así 
como a súa importancia 
actual na industria e no 
transporte. 

▪ FQB5.5.1. Explica ou 
interpreta, mediante 
ilustracións ou a partir 
delas, o fundamento 
do funcionamento do 
motor de explosión. 

▪ Explica ou interpreta, 
mediante ilustracións ou a 
partir delas, o fundamento 
do funcionamento do motor 
de explosión. 

▪ CMCCT 

▪ FQB5.5.2. Realiza un 
traballo sobre a 
importancia histórica 
do motor de explosión 
e preséntao 
empregando as TIC. 

▪ Realiza un traballo sobre a 
importancia histórica do 
motor de explosión e 
preséntao empregando as 
TIC. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 
▪ CD 
▪ CCL, CSC, 

CCEC 

▪ f ▪ B5.5. 
Máquinas 
térmicas. 

▪ B5.6. Comprender a 
limitación que o fenómeno 
da degradación da enerxía 
supón para a optimización 
dos procesos de obtención 
de enerxía útil nas 
máquinas térmicas, e o 
reto tecnolóxico que supón 
a mellora do rendemento 
destas para a 
investigación, a innovación 
e a empresa. 

▪ FQB5.6.1. Utiliza o 
concepto da 
degradación da 
enerxía para relacionar 
a enerxía absorbida e 
o traballo realizado por 
unha máquina térmica. 

▪ Explica e identifica el 
trabajo realizado por una 
máquina térmica. 

▪ CMCCT 

▪ FQB5.6.2. Emprega 
simulacións virtuais 
interactivas para 
determinar a 
degradación da 
enerxía en diferentes 
máquinas, e expón os 
resultados 
empregando as TIC. 

▪ Emprega simulacións 
virtuais interactivas para 
determinar a degradación 
da enerxía en diferentes 
máquinas, e expón os 
resultados empregando as 
TIC. 

▪ CMCCT 
▪ CD 
▪ CCL 
 

Contidos trasversais 
▪ Comprensión lectora.  Se busca pueblo para «cementerio» nuclear.  
▪ Expresión oral e escrita.  Resumir nunha sola frase a idea principal do texto.  
▪ Comunicación audiovisual. O funcionamiento de un forno microondas. O equivalente mecánico del calor. Joule  
▪ O tratamiento das Tecnoloxías da Información e dea Comunicación. Utilizar unha folla de cálculo para recoller resultados e 

representalos gráficamente.  Búsqueda de información sobre ls motores de combustión no transporte.  Búsqueda do pronóstico 
do tempo,temperatura e vento  para a túa localidade na páxina da AEMET. Búsqueda de información sobre  calor específico do 
aluminio e do plomo en táboas.  

▪ Emprendemiento. Analizar as transformaciones enerxéticas nun teléfono.  Reflexionar sobre a idea de instalar un cementerio 
nuclear en tu localidad.  Experimentar coa conservación da enerxía mecánica.  
Estudiar a relación entre calor, temperatura e cambio de estado.  Analizar unha táboa sobre a sensación térmica.  Reflexionar 
sobre cómo aforrar enerxía no uso do frigorífico.  Calcular o calor específico dun metal. 

▪  Educación cívica  constitucional.  A importancia de traballar dun modo cooperativo 
 

Lecturas: diferentes textos divulgación científica. 
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4º ESO-FQ TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 
1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 
Bloque 1. A actividade científica  
- B1.1. Investigación científica.  
- B1.2. Magnitudes escalares e vectoriais.  
- B1.3. Magnitudes fundamentais e 

derivadas. Ecuación de dimensións.  
- B1.4. Erros na medida.  
- B1.5. Expresión de resultados.  
- B1.6. Análise dos datos experimentais.  
- B1.7. Tecnoloxías da información e da 

comunicación no traballo científico.  
- B1.8. Proxecto de investigación.  
 
Bloque 4. O movemento e as forzas  
- B4.1.Movemento.Movementos rectilíneo 

uniforme, rectilíneo uniformemente 
acelerado e circular uniforme.  

- B4.2. Natureza vectorial das forzas.  
- B4.3. Leis de Newton.  
- B4.4. Forzas de especial interese: peso, 

normal, rozamento e centrípeta.  
- B4.5. Lei da gravitación universal.  
- B4.6. Presión.  
- B4.7. Principio da hidrostática.  
- B4.8. Física da atmósfera  
- Bloque 5. Enerxía  
- B5.1. Enerxías cinética e potencial. 

Enerxía mecánica. Principio de 
conservación.  

- B5.2. Formas de intercambio de enerxía: 
traballo e calor.  

- B5.3. Traballo e potencia.  
- B5.4. Efecto de calor sobre os corpos.  
- B5.5. Máquinas térmicas 
 

 
Continuación e remate do  Bloque 4. O 
movemento e as forzas  
 
Bloque 5. Enerxía 
  
- B5.1. Enerxías cinética e potencial. 

Enerxía mecánica. Principio de 
conservación.  

- B5.2. Formas de intercambio de enerxía: 
traballo e calor.  

- B5.3. Traballo e potencia.  
- B5.4. Efecto de calor sobre os corpos.  
- B5.5. Máquinas térmicas 
 
Bloque 3. Os cambios 
 
- B3.1. Reaccións e ecuacións químicas.  
- B3.2. Mecanismo, velocidade e enerxía 

das reaccións.  
- B3.3. Cantidade de substancia: mol.  
- B3.4. Concentración molar.  
- B3.5. Cálculos estequiométricos.  
B3.6. Reaccións de especial interese. 
 
-  

 
Continuación e remate do  Bloque 3. Os 
cambios 
 
Bloque 2. A materia 
  
- B2.1. Modelos atómicos.  
- B2.2. Sistema periódico e configuración 

electrónica.  
- B2.3. Enlace químico: iónico, covalente e 

metálico.  
- B2.4. Formulación e nomenclatura de 

compostos inorgánicos segundo as 
normas da IUPAC.  

- B2.5. Forzas intermoleculares.  
- B2.6. Introdución á química orgánica. 
 
 



PROGRAMACIÓN ANUAL DEPARTAMENTO FÍSICA E QUÍMICA- CPI CASTRO BAXOI	 2021- 2022 

 

 	
Páxína 61 

	

	 	

4.4. NIVEL 4ºESO-CAAP 

 

 Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

 Bloque 1. Técnicas instrumentais básicas  

▪ a 
▪ b 
▪ f 

▪ B1.1. Organización do 
laboratorio: materiais e 
normas de seguridade e 
hixiene. 

▪ B1.1. Utilizar correctamente os 
materiais e os produtos do 
laboratorio. 

▪ CAAB1.1.1. Determina o tipo 
de instrumental de laboratorio 
necesario segundo o tipo de 
traballo que vaia realizar. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 

▪ a 
▪ b 
▪ f 
▪ m 

▪ B1.1. Organización do 
laboratorio: materiais e 
normas de seguridade e 
hixiene. 

▪ B1.2. Cumprir e respectar as 
normas de seguridade e hixiene 
do laboratorio. 

▪ CAAB1.2.1. Recoñece e 
cumpre as normas de 
seguridade e hixiene que rexen 
nos traballos de laboratorio. 

▪ CSC 
▪ CMCCT 

▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 

▪ B1.2. Aplicación do método 
científico aos traballos de 
laboratorio. 
▪ B1.3. Utilización de 

ferramentas das tecnoloxías 
da información e da 
comunicación para o 
traballo experimental do 
laboratorio. 

▪ B1.3. Contrastar algunhas 
hipóteses baseándose na 
experimentación, na compilación 
de datos e na análise de 
resultados. 

▪ CAAB1.3.1. Recolle e relaciona 
datos obtidos por diversos 
medios, incluídas as 
tecnoloxías da información e 
da comunicación, para 
transferir información de 
carácter científico. 

▪ CAA 
▪ CSIEE 
▪ CD 

▪ e 
▪ f 

▪ B1.4. Técnicas de 
experimentación en física, 
química, bioloxía e xeoloxía. 

▪ B1.4. Aplicar as técnicas e o 
instrumental axeitado para 
identificar magnitudes. 

▪ CAAB1.4.1. Determina e 
identifica medidas de volume, 
masa ou temperatura utilizando 
ensaios de tipo físico ou 
químico. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 

▪ e 
▪ f 
▪ g 

▪ B1.4. Técnicas de 
experimentación en física, 
química, bioloxía e xeoloxía. 

▪ B1.5. Preparar disolucións de 
diversa índole, utilizando 
estratexias prácticas. 

▪ CAAB1.5.1. Decide que tipo de 
estratexia práctica cómpre 
aplicar para a preparación 
dunha disolución concreta. 

▪ CMCCT 
▪ CAA 

▪ e 
▪ f 
▪ g 

▪ B1.4. Técnicas de 
experimentación en física, 
química, bioloxía e xeoloxía. 

▪ B1.6. Separar os compoñentes 
dunha mestura utilizando as 
técnicas instrumentais 
adecuadas. 

▪ CAAB1.6.1. Establece que tipo 
de técnicas de separación e 
purificación de substancias se 
debe utilizar nalgún caso 
concreto. 

▪ CMCCT 
▪ CAA 

▪ e 
▪ f 
▪ g 

▪ B1.4. Técnicas de 
experimentación en física, 
química, bioloxía e xeoloxía. 

▪ B1.7. Predicir que tipo de 
biomoléculas están presentes en 
distintos tipos de alimentos. 

▪ CAAB1.7.1. Discrimina que 
tipos de alimentos conteñen 
diferentes biomoléculas. 

▪ CMCCT 
▪ CAA 

▪ e 
▪ f 
▪ g 

▪ B1.1. Organización do 
laboratorio: materiais e 
normas de seguridade e 
hixiene. 

▪ B1.8. Determinar que técnicas 
habituais de desinfección hai 
que utilizar segundo o uso que 
se faga do material instrumental. 

▪ CAAB1.8.1. Describe técnicas 
e determina o instrumental 
axeitado para os procesos 
cotiáns de desinfección. 

▪ CMCCT 
▪ CAA 
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 Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

▪ e 
▪ f 
▪ g 

▪ B1.1. Organización do 
laboratorio: materiais e 
normas de seguridade e 
hixiene. 
▪ B1.5.Técnicas e 

procedementos de 
desinfección de materiais 
en distintos sectores. 

▪ B1.9. Precisar as fases e os 
procedementos habituais de 
desinfección de materiais de uso 
cotián nos establecementos 
sanitarios, de imaxe persoal e 
de tratamentos de benestar, e 
nas industrias e os locais 
relacionados co sector 
alimentario e as súas 
aplicacións 

▪ CAAB1.9.1. Resolve acerca de 
medidas de desinfección de 
materiais de uso cotián en 
distintos tipos de industrias ou 
de medios profesionais. 

▪ CMCCT 
▪ CAA 
▪ CSIEE 

▪ e 
▪ f 
▪ g 

▪ B1.5. Técnicas e 
procedementos de 
desinfección de materiais 
en distintos sectores. 

▪ B1.10. Analizar os 
procedementos instrumentais 
que se utilizan en diversas 
industrias como a alimentaria, a 
agraria, a farmacéutica, a 
sanitaria e a de imaxe persoal, e 
outros sectores da industria. 

▪ CAAB1.10.1. Relaciona 
procedementos instrumentais 
coa súa aplicación no campo 
industrial ou no de servizos.  

▪ CMCCT 
▪ CAA 

▪ e 
▪ f 
▪ l 
▪ ñ 

▪ B1.6. Análise da aplicación 
da ciencia en campos 
profesionais directamente 
relacionadas con Galicia. 

▪ B1.11. Contrastar as posibles 
aplicacións científicas nos 
campos profesionais 
directamente relacionados co 
seu contorno. 

▪ CAAB1.11.1. Sinala aplicacións 
científicas con campos da 
actividade profesional do seu 
contorno. 

▪ CMCCT 
▪ CCEC 

 Bloque 2. Aplicacións da ciencia na conservación ambiental  

▪ f 
▪ g 

▪ B2.1. Contaminación: 
concepto e tipos. 

▪ B2.1. Precisar en que consiste a 
contaminación, e categorizar e 
identificar os tipos máis 
representativos. 

▪ CAAB2.1.1. Utiliza o concepto 
de contaminación aplicado a 
casos concretos. 

▪ CMCCT 
▪ CSC 

▪ f 
▪ g 
▪ h 
▪ m 

▪ B2.2. Contaminación 
atmosférica: orixe, tipos e 
efectos. 

▪ B2.2. Contrastar en que 
consisten os efectos ambientais 
da contaminación atmosférica, tales 
como a chuvia ácida, o efecto 
invernadoiro, a destrución da 
capa de ozono e o cambio 
climático. 

▪ CAAB2.2.1. Discrimina os tipos 
de contaminación da 
atmosfera, a súa orixe e os 
seus efectos. 

▪ CMCCT 
▪ CSC 

▪ CAAB2.2.2. Categoriza, 
recoñece e distingue os efectos 
ambientais da contaminación 
atmosférica máis coñecidos, 
como a chuvia ácida, o efecto 
invernadoiro, a destrución da 
capa de ozono ou o cambio 
global a nivel climático, e 
valora os seus efectos 
negativos para o equilibrio do 
planeta. 

▪ CMCCT 
▪ CSC 

▪ f 
▪ g 
▪ m 

▪ B2.3. Contaminación do 
solo. 

▪ B2.3. Precisar os efectos 
contaminantes que se derivan 
da actividade industrial e 
agrícola, nomeadamente sobre 
o solo. 

▪ CAAB2.3.1. Relaciona os 
efectos contaminantes da 
actividade industrial e agrícola 
sobre o solo. 

▪ CMCCT 
▪ CSC 
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 Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 
▪ m 

▪ B2.4. Contaminación da 
auga. 
▪ B2.5. Calidade da auga: 

técnicas de tratamento e 
depuración. 

▪ B2.4. Identificar os axentes 
contaminantes da auga, informar 
sobre o tratamento de 
depuración desta e compilar 
datos de observación e 
experimentación para detectar 
contaminantes nela. 

▪ CAAB2.4.1. Discrimina e 
identifica os axentes 
contaminantes da auga, 
coñece o seu tratamento e 
deseña algún ensaio sinxelo de 
laboratorio para a súa 
detección. 

▪ CMCCT 
▪ CSIEE 
▪ CAA 
▪ CSC 

▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 
▪ m 

▪ B2.6. Contaminación 
nuclear.  
▪ B2.7. Análise sobre o uso 

da enerxía nuclear. 
▪ B2.7. Xestión dos residuos. 

▪ B2.5. Precisar en que consiste a 
contaminación nuclear, 
reflexionar sobre a xestión dos 
residuos nucleares e valorar 
criticamente a utilización da 
enerxía nuclear.  

▪ CAAB2.5.1. Establece en que 
consiste a contaminación 
nuclear, analiza a xestión dos 
residuos nucleares e 
argumenta sobre os factores a 
favor e en contra do uso da 
enerxía nuclear. 

▪ CMCCT 
▪ CSC 

▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 
▪ m 

▪ B2.6. Contaminación 
nuclear. 
▪ B2.7. Análise sobre o uso 

da enerxía nuclear. 
▪ B2.8. Xestión dos residuos. 

▪ B2.6. Identificar os efectos da 
radioactividade sobre o 
ambiente e a súa repercusión 
sobre o futuro da humanidade. 

▪ CAAB2.6.1. Recoñece e 
distingue os efectos da 
contaminación radioactiva 
sobre o ambiente e a vida en 
xeral. 

▪ CMCCT 
▪ CSC 

▪ e 
▪ f 
▪ h 
▪ m 

▪ B2.8. Xestión dos residuos. ▪ B2.7. Precisar e identificar as 
fases procedementais que 
interveñen no tratamento de 
residuos e investiga sobre a súa 
recollida selectiva. 

▪ CAAB2.7.1. Determina os 
procesos de tratamento de 
residuos e valora criticamente 
a súa recollida selectiva. 

▪ CMCCT 
▪ CSC 

▪ a 
▪ e 
▪ h 
▪ m 

▪ B2.8. Xestión dos residuos. ▪ B2.8. Contrastar argumentos a 
favor da recollida selectiva de 
residuos e a súa repercusión a 
nivel familiar e social. 

▪ CAAB2.8.1. Argumenta os 
proles e os contras da recollida, 
da reciclaxe e da reutilización 
de residuos. 

▪ CMCCT 
▪ CSC 

▪ e 
▪ f 

▪ B2.9. Normas básicas e 
experimentais sobre 
química ambiental. 

▪ B2.9. Utilizar ensaios de 
laboratorio relacionados coa 
química ambiental, e coñecer o 
que é unha medida de pH e o 
seu manexo para controlar o 
ambiente. 

▪ CAAB2.9.1. Formula ensaios 
de laboratorio para coñecer 
aspectos relacionados coa 
conservación ambiental. 

▪ CMCCT 
▪ CSIEE 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ h 
▪ m 
▪ ñ 

▪ B2.10. Xestión do planeta e 
desenvolvemento 
sustentable. 

▪ B2.10.  Analizar e contrastar 
opinións sobre o concepto de 
desenvolvemento sustentable e 
as súas repercusións para o 
equilibrio ambiental. 

▪ CAAB2.10.1. Identifica e 
describe o concepto de 
desenvolvemento sustentable, 
e enumera posibles solucións 
ao problema da degradación 
ambiental. 

▪ CMCCT 
▪ CSC 
▪ CAA 
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▪ a 
▪ b 
▪ d 
▪ e 
▪ g 
▪ m 
▪ ñ 
▪ o 

▪ B2.11. Importancia das 
campañas de 
sensibilización sobre o 
ambiente. Aplicación no 
contorno máis próximo.  

▪ B2.11. Participar en campañas 
de sensibilización, a nivel do 
centro docente, sobre a 
necesidade de controlar a 
utilización dos recursos 
enerxéticos ou doutro tipo. 

▪ CAAB2.11.1. Aplica, xunto 
cos/coas compañeiros/as, 
medidas de control da 
utilización dos recursos, e 
implica niso o propio centro 
docente. 

▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 

▪ a 
▪ b 
▪ e 
▪ g 
▪ h 
▪ m 
▪ ñ 
▪ o 

▪ B2.11. Importancia das 
campañas de 
sensibilización sobre o 
ambiente. Aplicación no 
contorno máis próximo. 

▪ B2.12. Deseñar estratexias para 
dar a coñecer aos/ás 
compañeiros/as e ás persoas 
próximas a necesidade de 
manter o ambiente. 

▪ CAAB2.12.1. Formula 
estratexias de sustentabilidade 
no contorno do centro docente. 

▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 

 Bloque 3. Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i)  

▪ a 
▪ e 
▪ f 
▪ g 

▪ B3.1. Concepto de 
investigación, 
desenvolvemento e 
innovación, e etapas do 
ciclo I+D+i. 

▪ B3.1. Analizar a incidencia da 
I+D+i na mellora da 
produtividade e no aumento da 
competitividade no marco 
globalizador actual. 

▪ CAAB3.1.1. Relaciona os 
conceptos de investigación, 
desenvolvemento e innovación. 
Contrasta as tres etapas do 
ciclo I+D+i. 

▪ CSIEE 
▪ CSC 

▪ b 
▪ e 
▪ g 
▪ ñ 

▪ B3.2. Tipos de innovación. 
Importancia para a 
sociedade. 
▪ B3.3. Papel das 

administracións e dos 
organismos estatais e 
autonómicos no fomento da 
I+D+i. 

▪ B3.2. Investigar e argumentar 
acerca dos tipos de innovación 
en produtos ou en procesos, e 
valorar criticamente todas as 
achegas a eles por parte de 
organismos estatais ou 
autonómicos, e de organizacións 
de diversa índole. 

▪ CAAB3.2.1. Recoñece tipos de 
innovación de produtos 
baseada na utilización de 
novos materiais, novas 
tecnoloxías, etc., que xorden 
para dar resposta a novas 
necesidades da sociedade. 

▪ CSIEE 
▪ CSC 

▪ CAAB3.2.2. Enumera os 
organismos e as 
administracións que fomentan 
a I+D+i a nivel estatal e 
autonómico. 

▪ CSIEE 
▪ CSC 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ ñ 

▪ B3.2. Tipos de innovación. 
Importancia para a 
sociedade. 
▪ B3.4. Principias liñas de 

I+D+i actuais para o sector 
industrial. 

▪ B3.3. Compilar, analizar e 
discriminar información sobre 
tipos de innovación en produtos 
e procesos, a partir de exemplos 
de empresas punteiras en 
innovación. 

▪ CAAB3.3.1. Precisa, analiza e 
argumenta como a innovación é 
ou pode ser un factor de 
recuperación económica dun 
país. 

▪ CSIEE 
▪ CSC 
▪ CCL 

▪ CAAB3.3.2. Enumera algunhas 
liñas de I+D+i actuais para as 
industrias químicas, 
farmacéuticas, alimentarias e 

▪ CSIEE 
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enerxéticas. 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 

▪ B3.5. Utilización de 
ferramentas das tecnoloxías 
da información e da 
comunicación no ciclo de 
investigación e 
desenvolvemento. 

▪ B3.4. Utilizar axeitadamente as 
tecnoloxías da información de 
da comunicación na procura, na 
selección e no proceso da 
información encamiñadas á 
investigación ou ao estudo que 
relacione o coñecemento 
científico aplicado á actividade 
profesional. 

▪ CAAB3.4.1. Recoñece a 
importancia das tecnoloxías da 
información e da comunicación 
no ciclo de investigación e 
desenvolvemento. 

▪ CAA 
▪ CSIEE 
▪ CSC 
▪ CD 

 Bloque 4. Proxecto de investigación  

▪ b 
▪ c 
▪ e 
▪ f 
▪ g 

▪ B4.1. Método científico. 
Elaboración de hipóteses, e 
a súa comprobación e 
argumentación a partir da 
experimentación ou a 
observación. 

▪ B4.1. Planear, aplicar e integrar 
as destrezas e as habilidades 
propias do traballo científico. 

▪ CAAB4.1.1. Integra e aplica as 
destrezas propias dos métodos 
da ciencia. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 
▪ CSIEE 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 

▪ B4.1. Método científico. 
Elaboración de hipóteses, e 
a súa comprobación e 
argumentación a partir da 
experimentación ou a 
observación. 

▪ B4.2. Elaborar hipóteses e 
contrastalas a través da 
experimentación ou a 
observación e a argumentación. 

▪ CAAB4.2.1. Utiliza argumentos 
que xustifiquen as hipóteses 
que propón. 

▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CMCCT 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ h 
▪ o 

▪ B4.2. Artigo científico. 
Fontes de divulgación 
científica. 

▪ B4.3. Discriminar e decidir sobre 
as fontes de información e os 
métodos empregados para a 
súa obtención. 

▪ CAAB4.3.1. Utiliza fontes de 
información apoiándose nas 
tecnoloxías da información e 
da comunicación, para a 
elaboración e a presentación 
das súas investigacións. 

▪ CAA 
▪ CCL 
▪ CMCCT  
▪ CD 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ g 

▪ B4.3. Proxecto de 
investigación: organización. 
Participación e colaboración 
respectuosa no traballo 
individual e en equipo. 
Presentación de 
conclusións. 

▪ B4.4. Participar, valorar e 
respectar o traballo individual e 
en grupo. 

▪ CAAB4.4.1. Participa, valora e 
respecta o traballo individual e 
en grupo. 

▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CSIEE 

▪ a 
▪ b 
▪ d 
▪ e 
▪ g 
▪ h 
▪ o 

▪ B4.3. Proxecto de 
investigación: organización. 
Participación e colaboración 
respectuosa no traballo 
individual e en equipo. 
Presentación de 
conclusións. 

▪ B4.5. Presentar e defender en 
público o proxecto de 
investigación realizado. 

▪ CAAB4.5.1. Deseña pequenos 
traballos de investigación sobre 
un tema de interese científico-
tecnolóxico ou relativo a 
animais e/ou plantas, os 
ecosistemas do seu contorno 
ou a alimentación e a nutrición 
humanas, para a súa 
presentación e defensa na 
aula. 

▪ CCL 
▪ CSIEE 
▪ CD 
▪ CMCCT 
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▪ CAAB4.5.2. Expresa con 
precisión e coherencia as 
conclusións das súas 
investigacións, tanto 
verbalmente como por escrito. 

▪ CCL 

 

 

 

5. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR e os seus indicadores de logro: grao 

mínimo de consecución para superar a materia, procedementos e instrumentos de 

avaliación. 

Os niveis de consecución dos estándares e os indicadores aplicados nesta programación 

quedan recollidos na seguinte escala manexable.  

ü Nivel 1: Moi alonxado de alcanzar o estándar de aprendizaxe.  

ü Nivel 2: Non se alcanza o estándar de aprendizaxe, pero utiliza explicacións vagas e 

desorganizadas con falta de explicacións sobre o aprendido 

ü Nivel 3: Alcanza o estándar de aprendizaxe aceptablemente, de forma segura e con 

continuidade no tempo. Explica o aprendido.  

ü Nivel 4: Alcanza o estándar de aprendizaxe con seguridade e de forma continuada no 

tempo, pero sen relacionalo aínda con outros conceptos ou con outras accións xa 

coñecidas. É capaz de explicar as aprendizaxes realizadas con vocabulario propio.  

ü Nivel 5: Alcanza o estándar de aprendizaxe relacionándoo con outras aprendizaxes. 

Explica o aprendido de forma propia e creativa ou suxire innovacións. Ademais de 

explicalo co seu propio vocabulario, é capaz de aplicalo noutros contextos novos.  

Os estándares de aprendizaxe avaliables como Mínimos imprescindibles se indican 
como Mínimo na táboa. 

 
 

4º ESO CAAP-TEMPORALIZACIÓN DOS BLOQUES DE CONTIDOS 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Bloque 1. Técnicas 
Instrumentais básica 
Bloque 4. Proxecto de 
investigación 
 

Bloque 2. Aplicacións da ciencia na 
conservación ambiental 

Bloque 4. Proxecto de investigación 
 

Bloque 3. Investigación, desenvolvemento 
e innovación (I+D+i) 
Bloque 4. Proxecto de investigación 
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5.1. NIVEL 2º ESO-FQ 

 

2º ESO- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e os indicadores de logro asociados : Grao mínimo de consecución, 
Procedementos e instrumentos de avaliación fundamentais recollidos no apartado 8.1) 

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
consecución con 
indicador de logro 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 
fundamentais 

Bloque 1. A actividade científica (setembro, outubro) 

§ FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar fenómenos 
cotiáns, utilizando teorías e modelos científicos sinxelos. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB1.1.2. Rexistra observacións e datos de maneira organizada e rigorosa, e 
comunícaos oralmente e por escrito utilizando esquemas, gráficos e táboas. 

 Mínimo   
Nivel 3 

b,c 

§ FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica con algunha aplicación 
tecnolóxica sinxela na vida cotiá.  

 Nivel 3 b,c 

§ FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, 
preferentemente, o Sistema Internacional de Unidades para expresar os 
resultados.  

 Mínimo  
Nivel 3 

b,c 

§ FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá 
empregando o material e os instrumentos apropiados, e expresa os resultados 
correctamente no Sistema Internacional de Unidades. 

 Mínimo  
Nivel 3 

b,c 

§ FQB1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes utilizados na 
etiquetaxe de produtos químicos e instalacións, interpretando o seu 
significado. 

 Mínimo  
Nivel 3 

b,c 

§ FQB1.4.2. 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. 

 Mínimo 
Nivel 3 

b,c 

§ FQB1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada información relevante nun 
texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a 
linguaxe oral e escrita con propiedade. 

 Nivel 3 b,c 

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

 Nivel 3 b,c 

§ 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. 

 Nivel 3 b,c 

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

 Nivel 3 b,c 

Bloque 2. A materia  

§ FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades características da 
materia, e utiliza estas últimas para a caracterización de substancias. 

 Mínimo  
Nivel 3 

b,c 

§ FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais do contorno co uso que se fai 
deles. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do volume e da masa dun 
sólido, realiza as medidas correspondentes e calcula a súa densidade. 

 Mínimo  
Nivel 3 

b,c 
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2º ESO- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e os indicadores de logro asociados : Grao mínimo de consecución, 
Procedementos e instrumentos de avaliación fundamentais recollidos no apartado 8.1) 

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
consecución con 
indicador de logro 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 
fundamentais 

§ FQB2.2.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos 
estados de agregación dependendo das condicións de presión e temperatura 
en que se ache. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos.  Mínimo  
Nivel 3 

b,c 

§ FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á 
interpretación de fenómenos cotiáns. 

 Mínimo  
Nivel 3 

b,c 

§ FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha substancia os 
seus puntos de fusión e ebulición, e identifícaa utilizando as táboas de datos 
necesarias. 

 Mínimo  
Nivel 3 

b,c 

§ FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en situacións cotiás, en 
relación co modelo cinético-molecular. 

 Nivel 3 

Mínimo  

b,c 

§ FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e experiencias que 
relacionan a presión, o volume e a temperatura dun gas, utilizando o modelo 
cinético-molecular e as leis dos gases. 

 Nivel 3 

Mínimo  

b,c 

§ FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en 
substancias puras e mesturas, e especifica neste último caso se se trata de 
mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou coloides. 

 Mínimo  
Nivel 3 

b,c 

§ FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de 
mesturas homoxéneas de especial interese. 

 Mínimo  
Nivel 3 

b,c 

§ FQB2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, 
describe o procedemento seguido e o material utilizado, determina a 
concentración e exprésaa en gramos/litro e % enmase e volume. 

 Mínimo  
Nivel 3 

b,c 

§ FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as 
propiedades características das substancias que as compoñen, describe o 
material de laboratorio adecuado e leva a cabo o proceso.  

 Mínimo  
Nivel 3 

b,c 

Bloque 3. Os cambios  

§ FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá 
en función de que haxa ou non formación de novas substancias.  

 Mínimo  
Nivel 3 

b,c 

§ FQB3.1.2. Describe o procedemento de realización de experimentos sinxelos 
nos que se poña de manifesto a formación de novas substancias e recoñece 
que se trata de cambios químicos. 

 Nivel 3 

Mínimo  
 

b,c 

§ FQB3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas.  Nivel 3 b,c 

§ FQB3.2.1. Identifica os reactivos e os produtos de reaccións químicas sinxelas 
interpretando a representación esquemática dunha reacción química.  

 Mínimo  
Nivel 3 

b,c 

§ FQB3.3.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da súa 
procedencia natural ou sintética. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB3.3.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria química coa  Nivel 3 b,c 
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2º ESO- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e os indicadores de logro asociados : Grao mínimo de consecución, 
Procedementos e instrumentos de avaliación fundamentais recollidos no apartado 8.1) 

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
consecución con 
indicador de logro 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 
fundamentais 

súa contribución á mellora da calidade de vida das persoas. 

§ FQB3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para 
mitigar os problemas ambientais de importancia global.  

 Nivel 3 b,c 

Bloque 4. O movemento e as forzas  

§ FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, identifica as forzas que interveñen e 
relaciónaas cos seus correspondentes efectos na deformación ou na alteración 
do estado de movemento dun corpo. 

 Mínimo  
Nivel 3 

b,c 

§ FQB4.1.2. Establece a relación entre o alongamento producido nun resorte e 
as forzas que produciron eses alongamentos, e describe o material para 
empregar e o procedemento para a súa comprobación experimental.  

 Mínimo  
Nivel 3 

b,c 

§ FQB4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu correspondente 
efecto na deformación ou na alteración do estado de movemento dun corpo. 

 Mínimo  
Nivel 3 

b,c 

§ FQB4.1.4. Describe a utilidade do dinamómetro para medir a forza elástica e 
rexistra os resultados en táboas e representacións gráficas, expresando o 
resultado experimental en unidades do Sistema Internacional. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de aplicacións 
informáticas, a velocidade media dun corpo, interpretando o resultado. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns utilizando o 
concepto de velocidade media. 

 Mínimo  
Nivel 3 

b,c 

§ FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das 
representacións gráficas do espazo e da velocidade en función do tempo. 

 Mínimo  
Nivel 3 

b,c 

§ FQB4.3.2. Xustifica se un movemento é acelerado ou non a partir das 
representacións gráficas do espazo e da velocidade en función do tempo. 

 Mínimo  
Nivel 3 

b,c 

§ FQB4.4.1. Interpreta o funcionamento de máquinas mecánicas simples 
considerando a forza e a distancia ao eixe de xiro, e realiza cálculos sinxelos 
sobre o efecto multiplicador da forza producido por estas máquinas 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB4.5.1. Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa influencia no 
movemento dos seres vivos e os vehículos. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.6.1. Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que existe entre 
dous corpos coas súas masas e a distancia que os separa. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.6.2. Distingue entre masa e peso calculando o valor da aceleración da 
gravidade a partir da relación entre esas dúas magnitudes. 

 Mínimo  
Nivel 3 

b,c 

§ FQB4.6.3. Recoñece que a forza de gravidade mantén os planetas xirando 
arredor do Sol, e á Lúa arredor do noso planeta, e xustifica o motivo polo que 
esta atracción non leva á colisión dos dous corpos. 

 Mínimo  
Nivel 3 

b,c 

§ FQB4.7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co tempo que tarda 
en chegar á Terra desde obxectos celestes afastados e coa distancia á que se 
atopan eses obxectos, interpretando os valores obtidos. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 
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2º ESO- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e os indicadores de logro asociados : Grao mínimo de consecución, 
Procedementos e instrumentos de avaliación fundamentais recollidos no apartado 8.1) 

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
consecución con 
indicador de logro 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 
fundamentais 

§ FQB4.8.1. Realiza un informe, empregando as tecnoloxías da información e da 
comunicación, a partir de observacións ou da procura guiada de información 
sobre a forza gravitatoria e os fenómenos asociados a ela. 

 Nivel 3 b,c 

Bloque 5. Enerxía  

§ FQB5.1.1. Argumenta que a enerxía pode transferirse, almacenarse ou 
disiparse, pero non crearse nin destruírse, utilizando exemplos. 

 Mínimo  
Nivel 3 

b,c 

§ FQB5.1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude e exprésaa na 
unidade correspondente do Sistema Internacional. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB5.2.1. Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de producir 
cambios, e identifica os tipos de enerxía que se poñen de manifesto en 
situacións cotiás, explicando as transformacións dunhas formas noutras. 

 Mínimo  
Nivel 3 

b,c 

§ FQB5.3.1. Explica o concepto de temperatura en termos do modelo cinético-
molecular, e diferencia entre temperatura, enerxía e calor. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta de temperatura e 
relaciona as escalas celsius e kelvin. 

 Mínimo  
Nivel 3 

b,c 

§ FQB5.3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía 
recoñecéndoos en situacións cotiás e fenómenos atmosféricos, e xustifica a 
selección de materiais para edificios e no deseño de sistemas de quecemento. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB5.4.1. Explica o fenómeno da dilatación a partir dalgunha das súas 
aplicacións como os termómetros de líquido, xuntas de dilatación en 
estruturas, etc. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB5.4.2. Explica a escala celsius establecendo os puntos fixos dun 
termómetro baseado na dilatación dun líquido volátil. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns e experiencias nos 
que se poña de manifesto o equilibrio térmico asociándoo coa igualación de 
temperaturas. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB5.5.1. Recoñece, describe e compara as fontes renovables e non 
renovables de enerxía, analizando con sentido crítico o seu impacto ambiental. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 
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5.2. NIVEL 3º ESO-FQ 

3ºESO- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e os indicadores de logro asociados : Grao mínimo de consecución, 
Procedementos e instrumentos de avaliación fundamentais recollidos no apartado 8.1)   

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
consecución con 
indicador de logro 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 
fundamentais 

Bloque 1. A actividade científica   

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

 Nivel 3 
 

b,c 

§ 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.  

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

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

 Nivel 3 b,c 

§ 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.  

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ 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. 

 Nivel 3 
 

b,c 

§ 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. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun 
texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a 
linguaxe oral e escrita con propiedade. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

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

 Nivel 3 b,c 

§ 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.  

 Nivel 3 b,c 

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

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

Bloque 2. A materia  

§ FQB2.1.1. Coñece a evolución dende o modelo atómico de Dalton ó modelo 
actual.. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

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

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

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

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

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

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c XAZ
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3ºESO- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e os indicadores de logro asociados : Grao mínimo de consecución, 
Procedementos e instrumentos de avaliación fundamentais recollidos no apartado 8.1)   

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
consecución con 
indicador de logro 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 
fundamentais 

básicas. 

§ 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.  

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos 
na táboa periódica. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ 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. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo 
correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa representación.  

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ 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. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB2.4.3. Explica os enlaces iónico, covalente e metálico e as propiedades 
das substancias con eses enlaces 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ 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.  

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ 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. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos 
binarios seguindo as normas IUPAC. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

Bloque 3. Os cambios   

§ FQB3.1.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da teoría 
atómico-molecular e a teoría de colisións. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ 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. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

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

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB3.3.1. Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que permita 
comprobar o efecto da concentración dos reactivos na velocidade de 
formación dos produtos dunha reacción química, e xustifica este efecto en 
termos da teoría de colisións.  

 Nivel 3 b,c 

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

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 
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3ºESO- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e os indicadores de logro asociados : Grao mínimo de consecución, 
Procedementos e instrumentos de avaliación fundamentais recollidos no apartado 8.1)   

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
consecución con 
indicador de logro 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 
fundamentais 

§ FQB3.4.1. Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos de 
xofre, os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto invernadoiro, 
en relación cos problemas ambientais de ámbito global. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB3.4.2. Defende razoadamente a influencia que o desenvolvemento da 
industria química tivo no progreso da sociedade, a partir de fontes científicas 
de distinta procedencia. 

 Nivel 3 b,c 

Bloque 4. O movemento e as forzas   

§ FQB4.1.1. Explica a relación entre as cargas eléctricas e a constitución da 
materia, e asocia a carga eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto de 
electróns.  

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entre dous 
corpos coa súa carga e a distancia que os separa, e establece analoxías e 
diferenzas entre as forzas gravitatoria e eléctrica. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.2.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se poñan de 
manifesto fenómenos relacionados coa electricidade estática. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.3.1. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán como fonte 
natural do magnetismo, e describe a súa acción sobre distintos tipos de 
substancias magnéticas. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.3.2. Constrúe un compás elemental para localizar o norte empregando 
o campo magnético terrestre, e describe o procedemento seguido para facelo. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.4.1. Comproba e establece a relación entre o paso de corrente eléctrica 
e o magnetismo, construíndo un electroimán.  

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday no 
laboratorio ou mediante simuladores virtuais, deducindo que a electricidade e 
o magnetismo son dúas manifestacións dun mesmo fenómeno.  

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de observacións 
ou busca guiada de información que relacione as forzas que aparecen na 
natureza e os fenómenos asociados a elas. 

 Nivel 3 b,c 

Bloque 5. Enerxía 

§ FQB5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo humano a 
partir da distribución xeográfica dos seus recursos e os efectos ambientais. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB5.1.2. Analiza o predominio das fontes de enerxía convencionais frontes 
ás alternativas, e argumenta os motivos polos que estas últimas aínda non 
están suficientemente explotadas. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB5.2.1. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do consumo de 
enerxía mundial, e propón medidas que poidan contribuír ao aforro individual 
e colectivo. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB5.3.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en movemento a través 
dun condutor. 

 Nivel 3  
Mínimo 

b,c 
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3ºESO- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e os indicadores de logro asociados : Grao mínimo de consecución, 
Procedementos e instrumentos de avaliación fundamentais recollidos no apartado 8.1)   

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
consecución con 
indicador de logro 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 
fundamentais 

§ FQB5.3.2. Comprende o significado das magnitudes eléctricas de intensidade 
de corrente, diferenza de potencial e resistencia, e relaciónaas entre si 
empregando a lei de Ohm. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB5.3.3. Distingue entre condutores e illantes, e recoñece os principais 
materiais usados como tales.  

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB5.4.1. Describe o fundamento dunha máquina eléctrica na que a 
electricidade se transforma en movemento, luz, son, calor, etc., mediante 
exemplos da vida cotiá, e identifica os seus elementos principais. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB5.4.2. Constrúe circuítos eléctricos con diferentes tipos de conexións 
entre os seus elementos, deducindo de forma experimental as consecuencias 
da conexión de xeradores e receptores en serie ou en paralelo. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB5.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular unha das 
magnitudes involucradas a partir das outras dúas, e expresa o resultado en 
unidades do Sistema Internacional. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB5.4.4. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular circuítos e 
medir as magnitudes eléctricas. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB5.5.1. Asocia os elementos principais que forman a instalación eléctrica 
típica dunha vivenda cos compoñentes básicos dun circuíto eléctrico. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB5.5.2. Comprende o significado dos símbolos e das abreviaturas que 
aparecen nas etiquetas de dispositivos eléctricos. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB5.5.3. Identifica e representa os compoñentes máis habituais nun circuíto 
eléctrico (condutores, xeradores, receptores e elementos de control) e 
describe a súa correspondente función. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB5.5.4. Recoñece os compoñentes electrónicos básicos e describe as 
súas aplicacións prácticas e a repercusión da miniaturización do microchip no 
tamaño e no prezo dos dispositivos. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB5.6.1. Describe o proceso polo que distintas fontes de enerxía se 
transforman en enerxía eléctrica nas centrais eléctricas, así como os métodos 
de transporte e almacenaxe desta. 

 Nivel 3 b,c 
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5.3. NIVEL 4º ESO-FQ 

 

4º ESO-FQ- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e os indicadores de logro asociados : Grao mínimo de consecución, 
Procedementos e instrumentos de avaliación fundamentais recollidos no apartado 8.1) 

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
consecución con 
indicador de logro 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación fundamentais 

Bloque 1. A actividade científica (setembro) 

§ FQB1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos que foi definitiva a 
colaboración de científicos/as de diferentes áreas de coñecemento.  

 Nivel 3 b,c 

§ FQB1.1.2. Argumenta con espírito crítico o grao de rigor científico dun artigo 
ou dunha noticia, analizando o método de traballo e identificando as 
características do traballo científico. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB1.2.1. Distingue entre hipóteses, leis e teorías, e explica os procesos que 
corroboran unha hipótese e a dotan de valor científico. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB1.3.1. Identifica unha determinada magnitude como escalar ou vectorial e 
describe os elementos que definen esta última. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB1.4.1. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando a ecuación 
de dimensións aos dous membros. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB1.5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha medida 
coñecido o valor real. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB1.6.1. Calcula e expresa correctamente o valor da medida, partindo dun 
conxunto de valores resultantes da medida dunha mesma magnitude, 
utilizando as cifras significativas adecuadas. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB1.7.1. Representa graficamente os resultados obtidos da medida de dúas 
magnitudes relacionadas inferindo, de ser o caso, se se trata dunha relación 
lineal, cuadrática ou de proporcionalidade inversa, e deducindo a fórmula. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un tema de 
interese científico, empregando as TIC. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas 
propias da investigación científica: procura de información, prácticas de 
laboratorio ou pequenos proxectos de investigación. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas 
propias da investigación científica utilizando as TIC. 

 Nivel 3 b,c 

Bloque 2. A materia (outubro) 

§ FQB2.1.1. Compara os modelos atómicos propostos ao longo da historia para 
interpretar a natureza íntima da materia, interpretando as evidencias que 
fixeron necesaria a evolución destes. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB2.1.2. Utiliza as TIC ou aplicacións interactivas para visualizar a 
representación da estrutura da materia nos diferentes modelos atómicos. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB2.2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos 
representativos a partir do seu número atómico para deducir a súa posición 
na táboa periódica, os seus electróns de valencia e o seu comportamento 
químico. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 
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4º ESO-FQ- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e os indicadores de logro asociados : Grao mínimo de consecución, 
Procedementos e instrumentos de avaliación fundamentais recollidos no apartado 8.1) 

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
consecución con 
indicador de logro 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación fundamentais 

§ FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases nobres, e 
xustifica esta clasificación en función da súa configuración electrónica. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, e sitúaos na 
táboa periódica. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir a 
estrutura e a fórmula dos compostos iónicos e covalentes.  

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB2.4.2. Interpreta a información que ofrecen os subíndices da fórmula dun 
composto segundo se trate de moléculas ou redes cristalinas. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB2.5.1. Explica as propiedades de substancias covalentes, iónicas e 
metálicas en función das interaccións entre os seus átomos ou as moléculas. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría dos 
electróns libres, e relaciónaa coas propiedades características dos metais. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan deducir o 
tipo de enlace presente nunha substancia descoñecida. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB2.6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, seguindo as 
normas da IUPAC. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB2.7.1. Xustifica a importancia das forzas intermoleculares en substancias 
de interese biolóxico. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB2.7.2. Relaciona a intensidade e o tipo das forzas intermoleculares co 
estado físico e os puntos de fusión e ebulición das substancias covalentes 
moleculares, interpretando gráficos ou táboas que conteñan os datos 
necesarios. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB2.8.1. Explica os motivos polos que o carbono é o elemento que forma 
maior número de compostos. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB2.8.2. Analiza as formas alotrópicas do carbono, relacionando a estrutura 
coas propiedades. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos mediante a súa 
fórmula molecular, semidesenvolvida e desenvolvida. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as fórmulas usadas na 
representación de hidrocarburos. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB2.9.3. Describe as aplicacións de hidrocarburos sinxelos de especial 
interese. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a partir da 
fórmula de alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e 
aminas. 

 Nivel 3 b,c 

Bloque 3. Os cambios  
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4º ESO-FQ- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e os indicadores de logro asociados : Grao mínimo de consecución, 
Procedementos e instrumentos de avaliación fundamentais recollidos no apartado 8.1) 

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
consecución con 
indicador de logro 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación fundamentais 

§ FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de 
colisións, e deduce a lei de conservación da masa. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB3.2.1. Predí o efecto que sobre a velocidade de reacción teñen a 
concentración dos reactivos, a temperatura, o grao de división dos reactivos 
sólidos e os catalizadores. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB3.2.2. Analiza o efecto dos factores que afectan a velocidade dunha 
reacción química, sexa a través de experiencias de laboratorio ou mediante 
aplicacións virtuais interactivas nas que a manipulación das variables permita 
extraer conclusións. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha reacción 
química analizando o signo da calor de reacción asociada. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia, a masa 
atómica ou molecular e a constante do número de Avogadro. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en termos de 
partículas e moles e, no caso de reaccións entre gases, en termos de 
volumes. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB3.5.2. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con 
reactivos puros e supondo un rendemento completo da reacción, tanto se os 
reactivos están en estado sólido como se están en disolución. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o comportamento 
químico de ácidos e bases. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha disolución 
utilizando a escala de pH. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB3.7.1. Deseña e describe o procedemento de realización dunha 
volumetría de neutralización entre un ácido forte e unha base forte, e 
interpreta os resultados. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB3.7.2. Planifica unha experiencia e describe o procedemento para seguir 
no laboratorio que demostre que nas reaccións de combustión se produce 
dióxido de carbono mediante a detección deste gas. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB3.7.3. Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas que teñan lugar 
reaccións de síntese, combustión ou neutralización. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB3.8.1. Describe as reaccións de síntese industrial do amoníaco e do 
ácido sulfúrico, así como os usos destas substancias na industria química. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB3.8.2. Valora a importancia das reaccións de combustión na xeración de 
electricidade en centrais térmicas, na automoción e na respiración celular. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB3.8.3. Describe casos concretos de reaccións de neutralización de 
importancia biolóxica e industrial. 

 Nivel 3 b,c 

Bloque 4. O movemento e as forzas  
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4º ESO-FQ- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e os indicadores de logro asociados : Grao mínimo de consecución, 
Procedementos e instrumentos de avaliación fundamentais recollidos no apartado 8.1) 

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
consecución con 
indicador de logro 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación fundamentais 

§ FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, 
desprazamento e velocidade en distintos tipos de movemento, utilizando un 
sistema de referencia. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa traxectoria e a 
súa velocidade.  

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade nun estudo 
cualitativo do movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), e 
razoa o concepto de velocidade instantánea. 

 Nivel 3 Mínimo b,c 

§ FQB4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que relacionan as variables 
nos movementos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente 
acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), así como as relacións entre as 
magnitudes lineais e angulares.  

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme (MRU), 
rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), 
incluíndo movemento de graves, tendo en conta valores positivos e negativos 
das magnitudes, e expresar o resultado en unidades do Nivel 3istema 
Internacional.  

 Nivel 3 
Mínimo 

 

b,c 

§ FQB4.4.2. Determina tempos e distancias de freada de vehículos e xustifica, 
a partir dos resultados, a importancia de manter a distancia de seguridade na 
estrada. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en calquera 
movemento curvilíneo e calcula o seu valor no caso do movemento circular 
uniforme. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de 
gráficas posición-tempo e velocidade-tempo en movementos rectilíneos. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo 
experiencias no laboratorio ou empregando aplicacións virtuais interactivas, 
para determinar a variación da posición e a velocidade dun corpo en función 
do tempo, e representa e interpreta os resultados obtidos. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos que hai 
cambios na velocidade dun corpo. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a forza normal, a forza de 
rozamento e a forza centrípeta en casos de movementos rectilíneos e 
circulares. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un corpo en 
movemento nun plano tanto horizontal como inclinado, calculando a forza 
resultante e a aceleración. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de Newton.  Nivel 3 b,c 

§ FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia do 
enunciado da segunda lei. 

 Nivel 3 b,c 
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4º ESO-FQ- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e os indicadores de logro asociados : Grao mínimo de consecución, 
Procedementos e instrumentos de avaliación fundamentais recollidos no apartado 8.1) 

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
consecución con 
indicador de logro 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación fundamentais 

Mínimo 

§ FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en 
situacións de interacción entre obxectos. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción gravitatoria só 
se poñen de manifesto para obxectos moi masivos, comparando os 
resultados obtidos de aplicar a lei da gravitación universal ao cálculo de 
forzas entre distintos pares de obxectos. 

 Nivel 3 
 

b,c 

§ FQB4.9.2. Obtén a expresión da aceleración da gravidade a partir da lei da 
gravitación universal relacionando as expresións matemáticas do peso dun 
corpo e a forza de atracción gravitatoria. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.10.1. Razoa o motivo polo que as forzas gravitatorias producen 
nalgúns casos movementos de caída libre e noutros casos movementos 
orbitais. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB4.11.1. Describe as aplicacións dos satélites artificiais en 
telecomunicacións, predición meteorolóxica, posicionamento global, 
astronomía e cartografía, así como os riscos derivados do lixo espacial que 
xeran. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB4.12.1. Interpreta fenómenos e aplicacións prácticas nas que se pon de 
manifesto a relación entre a superficie de aplicación dunha forza e o efecto 
resultante. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB4.12.2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto regular en 
distintas situacións nas que varía a superficie en que se apoia; compara os 
resultados e extrae conclusións. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos en que se poña de manifesto 
a relación entre a presión e a profundidade no seo da hidrosfera e a 
atmosfera. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.13.2. Explica o abastecemento de auga potable, o deseño dunha presa 
e as aplicacións do sifón, utilizando o principio fundamental da hidrostática.  

 Nivel 3 
 

b,c 

§ FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados coa presión no interior dun 
fluído aplicando o principio fundamental da hidrostática. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.13.4. Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio de Pascal, 
como a prensa hidráulica, o elevador, ou a dirección e os freos hidráulicos, 
aplicando a expresión matemática deste principio á resolución de problemas 
en contextos prácticos. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade de obxectos utilizando a 
expresión matemática do principio de Arquímedes, e verifícaa 
experimentalmente nalgún caso.  

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.14.1. Comproba experimentalmente ou utilizando aplicacións virtuais 
interactivas a relación entre presión hidrostática e profundidade en 
fenómenos como o paradoxo hidrostático, o tonel de Arquímedes e o principio 
dos vasos comunicantes.  

 Nivel 3 
 

b,c 
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4º ESO-FQ- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e os indicadores de logro asociados : Grao mínimo de consecución, 
Procedementos e instrumentos de avaliación fundamentais recollidos no apartado 8.1) 

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
consecución con 
indicador de logro 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación fundamentais 

§ FQB4.14.2. Interpreta o papel da presión atmosférica en experiencias como o 
experimento de Torricelli, os hemisferios de Magdeburgo, recipientes 
invertidos onde non se derrama o contido, etc., inferindo o seu elevado valor. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB4.14.3. Describe o funcionamento básico de barómetros e manómetros, 
e xustifica a súa utilidade en diversas aplicacións prácticas. 

 Nivel 3 
 

b,c 

§ FQB4.15.1. Relaciona os fenómenos atmosféricos do vento e a formación de 
frontes coa diferenza de presións atmosféricas entre distintas zonas.  

 Nivel 3 b,c 

§ FQB4.15.2. Interpreta os mapas de isóbaras que se amosan no prognóstico 
do tempo, indicando o significado da simboloxía e os datos que aparecen 
nestes. 

 Nivel 3 
 

b,c 

Bloque 5. A enerxía 

§ FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía cinética e 
potencial gravitatoria, aplicando o principio de conservación da enerxía 
mecánica. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c, 

§ FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en situacións onde 
diminúe a enerxía mecánica. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB5.2.1. Identifica a calor e o traballo como formas de intercambio de 
enerxía, distinguindo as acepcións coloquiais destes termos do seu 
significado científico. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia enerxía en 
forma de calor ou en forma de traballo. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB5.3.1. Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, incluíndo 
situacións en que a forza forma un ángulo distinto de cero co desprazamento, 
e expresar o resultado nas unidades do Nivel 3istema Internacional ou 
noutras de uso común, como a caloría, o kWh e o CV. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB5.4.1. Describe as transformacións que experimenta un corpo ao gañar 
ou perder enerxía, determinar a calor necesaria para que se produza unha 
variación de temperatura dada e para un cambio de estado, e representar 
graficamente estas transformacións. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta temperatura e 
o valor da temperatura final aplicando o concepto de equilibrio térmico. 

 Nivel 3 
Mínimo 

b,c 

§ FQB5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun obxecto coa variación da 
súa temperatura utilizando o coeficiente de dilatación lineal correspondente. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB5.4.4. Determina experimentalmente calores específicas e calores 
latentes de substancias mediante un calorímetro, realizando os cálculos 
necesarios a partir dos datos empíricos obtidos. 

 Nivel 3 
 

b,c 

§ FQB5.5.1. Explica ou interpreta, mediante ilustracións ou a partir delas, o 
fundamento do funcionamento do motor de explosión. 

 Nivel 3 b,c 

§ FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor de 
explosión e preséntao empregando as TIC. 

 Nivel 3 b,c 
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4º ESO-FQ- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e os indicadores de logro asociados : Grao mínimo de consecución, 
Procedementos e instrumentos de avaliación fundamentais recollidos no apartado 8.1) 

Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
consecución con 
indicador de logro 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación fundamentais 

§ FQB5.6.1. Utiliza o concepto da degradación da enerxía para relacionar a 
enerxía absorbida e o traballo realizado por unha máquina térmica. 

 Nivel 3 
 

b,c 

§ FQB5.6.2. Emprega simulacións virtuais interactivas para determinar a 
degradación da enerxía en diferentes máquinas, e expón os resultados 
empregando as TIC. 

 Nivel 3 b,c 

 

5.4. NIVEL 4ºESO-CAAP 

 

4º ESO- CAAP-Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e os indicadores de logro asociados : 
 Grao mínimo de consecución, Procedementos e instrumentos de avaliación fundamentais recollidos no apartado 8.1) 

Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo de 
consecución  

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 
fundamentais 

§ CAAB1.1.1. Determina o tipo de instrumental de laboratorio necesario segundo 
o tipo de traballo que vaia realizar. 

Nivel 3 b,c 

▪ CAAB1.2.1. Recoñece e cumpre as normas de seguridade e hixiene que rexen nos 
traballos de laboratorio. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c  

▪ CAAB1.3.1. Recolle e relaciona datos obtidos por diversos medios, incluídas as 
tecnoloxías da información e da comunicación, para transferir información de 
carácter científico. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB1.4.1. Determina e identifica medidas de volume, masa ou temperatura 
utilizando ensaios de tipo físico ou químico. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB1.5.1. Decide que tipo de estratexia práctica cómpre aplicar para a preparación 
dunha disolución concreta. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB1.6.1. Establece que tipo de técnicas de separación e purificación de 
substancias se debe utilizar nalgún caso concreto. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB1.7.1. Discrimina que tipos de alimentos conteñen diferentes biomoléculas. ▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB1.8.1. Describe técnicas e determina o instrumental axeitado para os procesos 
cotiáns de desinfección. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB1.9.1. Resolve acerca de medidas de desinfección de materiais de uso cotián 
en distintos tipos de industrias ou de medios profesionais. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB1.10.1. Relaciona procedementos instrumentais coa súa aplicación no campo 
industrial ou no de servizos.  

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB1.11.1. Sinala aplicacións científicas con campos da actividade profesional do 
seu contorno. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB2.1.1. Utiliza o concepto de contaminación aplicado a casos concretos. ▪ Nivel 3 ▪ b,c 
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4º ESO- CAAP-Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e os indicadores de logro asociados : 
 Grao mínimo de consecución, Procedementos e instrumentos de avaliación fundamentais recollidos no apartado 8.1) 

Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo de 
consecución  

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 
fundamentais 

▪ CAAB2.2.1. Discrimina os tipos de contaminación da atmosfera, a súa orixe e os 
seus efectos. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB2.2.2. Categoriza, recoñece e distingue os efectos ambientais da contaminación 
atmosférica máis coñecidos, como a chuvia ácida, o efecto invernadoiro, a destrución 
da capa de ozono ou o cambio global a nivel climático, e valora os seus efectos 
negativos para o equilibrio do planeta. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB2.3.1. Relaciona os efectos contaminantes da actividade industrial e agrícola 
sobre o solo. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB2.4.1. Discrimina e identifica os axentes contaminantes da auga, coñece o seu 
tratamento e deseña algún ensaio sinxelo de laboratorio para a súa detección. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB2.5.1. Establece en que consiste a contaminación nuclear, analiza a xestión 
dos residuos nucleares e argumenta sobre os factores a favor e en contra do uso da 
enerxía nuclear. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB2.6.1. Recoñece e distingue os efectos da contaminación radioactiva sobre o 
ambiente e a vida en xeral. 
 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB2.7.1. Determina os procesos de tratamento de residuos e valora criticamente 
a súa recollida selectiva. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB2.8.1. Argumenta os proles e os contras da recollida, da reciclaxe e da 
reutilización de residuos. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB2.9.1. Formula ensaios de laboratorio para coñecer aspectos relacionados coa 
conservación ambiental. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB2.10.1. Identifica e describe o concepto de desenvolvemento sustentable, e 
enumera posibles solucións ao problema da degradación ambiental. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB2.11.1. Aplica, xunto cos/coas compañeiros/as, medidas de control da 
utilización dos recursos, e implica niso o propio centro docente. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB2.12.1. Formula estratexias de sustentabilidade no contorno do centro 
docente. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB3.1.1. Relaciona os conceptos de investigación, desenvolvemento e 
innovación. Contrasta as tres etapas do ciclo I+D+i. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB3.2.1. Recoñece tipos de innovación de produtos baseada na utilización de 
novos materiais, novas tecnoloxías, etc., que xorden para dar resposta a novas 
necesidades da sociedade. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB3.2.2. Enumera os organismos e as administracións que fomentan a I+D+i a 
nivel estatal e autonómico. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB3.3.1. Precisa, analiza e argumenta como a innovación é ou pode ser un factor 
de recuperación económica dun país. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB3.3.2. Enumera algunhas liñas de I+D+i actuais para as industrias químicas, 
farmacéuticas, alimentarias e enerxéticas. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 
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4º ESO- CAAP-Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable e os indicadores de logro asociados : 
 Grao mínimo de consecución, Procedementos e instrumentos de avaliación fundamentais recollidos no apartado 8.1) 

Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo de 
consecución  

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 
fundamentais 

▪ CAAB3.4.1. Recoñece a importancia das tecnoloxías da información e da 
comunicación no ciclo de investigación e desenvolvemento. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia. ▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. ▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB4.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas tecnoloxías da información 
e da comunicación, para a elaboración e a presentación das súas investigacións. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. ▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre un tema de interese 
científico-tecnolóxico ou relativo a animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu 
contorno ou a alimentación e a nutrición humanas, para a súa presentación e 
defensa na aula. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

▪ CAAB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas 
investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

▪ Nivel 3 ▪ b,c 

 

 

6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Debido á situación de crise ocasionada pola pandemia covid-19 este Departamento 

prevé unha concreción metodolóxia de cara a un curso presencial, e non presencial cuxos 

aspectos se relatan a continuación. 

 

CURSO PRESENCIAL: 

De acordo co Artigo 11 punto 2 do DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se 

establece ou currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

 A metodoloxía didáctica nesta etapa será nomeadamente activa e participativa, 

favorecendo o traballo individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos 

obxectivos e dás competencias correspondentes. 

Estratexias de aula 

Admitidos como propios do centro os principios metodolóxicos anteriores, temos que 

concretar o traballo na aula mediante estratexias concretas que guíen o traballo diario e as 

relacións educativas. Nese senso propoñemos as seguintes concrecións. 
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O primeiro día de curso darase información ó alumnado sobre como se vai desenvolver 

o traballo de acordo coa programación didáctica, que é o que se vai avaliar así como os 

criterios de promoción logo da consecución dos Mínimos establecidos. 

Por ser un ensino comprensivo, estamos obrigados a traballar con todos os alumnos/as, 

para que progresen máis os máis capaces, para que sigan un desenvolvemento normal os 

intermedios e para recuperar, dentro do posible, ou non deixar descolgados, ós máis 

rezagados. Isto só será posible dispoñendo dun material ou dun texto que teña gran 

diversidade de actividades para realizar. 

Para desenvolver os principios pedagóxicos mencionados, intercalaremos diferentes 

estratexias na mesma sesión, buscando compaxinar unhas estratexias didácticas expositivas 

con outras máis prácticas ou manipulativas. 

Usaremos, basicamente catro tipos: 

Exposición do profesor ao gran grupo 

Corresponde, en todas as unidades, ou desenvolvemento dalgúns contidos teóricos ou 

conceptuais, con ou sen axuda audiovisual, así como algunhas exposicións prácticas na aula 

ou non laboratorio. Como estratexia procurarase non ocupar toda a sesión con este tipo de 

organización. 

Traballos de colaboración en grupo de dous 

O traballo en grupo de dous exercitarase cos problemas e cuestións plantexadas en 

case todas as unidades e verase apoiado pola distribución do alumnado na aula, sempre que 

sexa posible. Buscarase o traballo cooperativo entre os alumnos/as  de forma que os máis 

avanzados na materia poidan mellorar as súas destrezas explicando conceptos aos seus 

compañeiros e os menos avanzados poidan aproveitar o recurso da ensinanza entre iguais 

Experiencias de laboratorio 

Quedan anuladas todas as practicas no laboratorio do centro para todos os niveis da 

materia de física e química, só se impartirá para a materia de ciencias aplicadas á actividade 

profesional, sendo a aula donde se vai impartir as clases desa materia e só para ese grupo, 

respetando todas as medidas hixiénicas e de distancia social que a Administración dictaminou 

de cara a facer fronte á pandemia durante este curso escolar. 

Traballo persoal do alumno/a na aula e na casa. 

En ocasións, propoñeranse problemas e cuestións para resolver de forma individual na 

aula. Desta forma, pódese facer un seguimento de cómo van asimilando os alumnos/as  as 

explicacións e as estratexias na resolución de problemas. 
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Como introdución dalgúns temas ou alumnado lerá os contidos dos temas e suliñará as 

ideas fundamentais antes da explicación por parte do profesor para enfrontarse de forma 

persoal có tema de estudo e fomentar o aprendizaxe autónomo. 

Actividades 

As diferentes actividades que se levarán a cabo poden agruparse segundo a súa 

finalidade, e variarán en función da unidade didáctica á que se apliquen: as de carácter máis 

práctico requiren algunas experiencias de laboratorio (virtuales) noutras unidades teóricas 

desenvolveranse máis actividades de motivación. 

Actividades de iniciación 

Antes de comezar unha unidade didáctica realizaremos actividades que permiten 

detectar os coñecementos que posúe o alumnado sobre o tema para estudar, preguntando a 

alumnos/as ao azar, utilizando a tormenta de ideas e incidindo naqueles aspectos da vida cotiá 

que implican un fenómeno físico ou químico. 

Estas actividades son moi importantes xa que permitirán variar a metodoloxía dunha 

forma dinámica en función do nivel que posúan os alumnos/ad, e deseñar actividades 

específicas para os diferentes grupos de diversidade. 

Actividades de motivación 

Están deseñadas de tal maneira que axuden ao alumnado para interesarse polo estudo 

da unidade didáctica. Estas actividades abarcan as seguintes propostas: visionar appels, 

películas e vídeos, propoñer lecturas relacionadas coa unidade didáctica en prensa e revistas 

científicas, realizacionar sinxelas experiencias en casa, cos materiais que eles mesmos 

dispoñan. 

Actividades de desenvolvemento 

Deben permitir ao alumnado adquirir os coñecementos mínimos perseguidos por cada 

unidade didáctica. A selección destas actividades estará en relación coa avaliación inicial dos 

alumnos. 

Entre estas actividades inclúense: 

- Clase maxistral. 

- Realización e corrección de problemas. 

- Realización, por parte do profesor, de prácticas sinxelas cando sexa oportuno e viable. 

- Visualización de prácticas de laboratorio virtual cando sexa oportuno e viable. 

A realización de prácticas, quedará restrinxida a facer alguna proposta para facer na casa, 

ten a vantaxe de que serve non só  para que os alumnos atopen aplicación práctica ao tema de 
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estudo, senón tamén para espertar o seu  interese e aumentar a súa motivación. Por tanto, estas 

actividades poden ser clasificadas tanto de desenvolvemento como de motivación. 

Actividades de ampliación 

En cada unidade didáctica proponse unha folla de cuestións e problemas relacionados cos 

contidos propostos cun grao de dificultade maior do proposto ao longo da exposición de 

contidos, deste xeito, os alumnos que conseguisen os obxectivos rapidamente poden aplicar e 

afianzar os coñecementos adquiridos mediante a resolución de problemas máis complexos. 

Actividades de reforzo 

Nos casos de alumnos con certas dificultades de aprendizaxe, ou de alumnos aos que o estudo 

dalgunha unidade didáctica concreta resúltelles especialmente difícil, deseñaremos 

actividades que lles axuden a superar as devanditas trabas e asimilar os principais conceptos 

da unidade, para chegar a alcanzar os obxectivos con éxito. Estas actividades de reforzo serán: 

- Resolución de exercicios expostos para realizar por parellas de forma que alumnos que 

alcanzasen ben os obxectivos poidan axudar a alumnos que necesiten afianzar ou 

comprender mellor os conceptos. 

- Resolución de exercicios que, aínda sendo sinxelos, relacionen varios dos conceptos 

explicados en clase para realizar de modo individual de modo que se poida constatar a 

evolución do alumno. 

CURSO NON PRESENCIAL 

Todo o material de traballo que vamos a usar, estará a disposición do alumnado na aula 

virtual do centro, utilizarase a mensaxería desta aula virtual para una comunicación fluída 

entre alumnado e profesora que permita facer un seguimento da global da aprendizaxe do 

alumnado, en caso de non ser posible una comunicación a través da aula virtual por causas 

maiores, a previsión podería ser utilizar o correo ordinario para facer chegar ao alumnado o 

material de traballo como último recurso. 

 

Os principios metodolóxicos na Física e Química que determinarán os criterios 

metodolóxicos, así como as estratexias a empregar no proceso de ensino-aprendizaxe na aula 

serán os seguintes: 

- Partir de que o alumno ten ideas e coñecementos sobre do que se vai traballar: 

enriquecéndoos, modificándoos ou relacionándoos con outros novos. 

- Admitir que o alumno asimila de forma tanto mais efectiva canto mais protagonismo teña 

na construción do seu propio coñecemento. Por ser unha etapa obrigatoria e comprensiva 
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hai que diversificar a forma de traballar para que todos teñan oportunidade de incrementar 

a súa formación curricular. 

- Procurar unha interacción educativa pluridireccional: profesor-alumno, alumno-profesor, 

alumno-alumno. 

- Tentar que o alumno traballe con contidos que poidan interrelacionarse cos que xa posúe 

dentro do nivel de desenvolvemento próximo (ZDP de Vigotsky). 

- Os recursos empregados deben de estar o máis ligados posible ó medio natural, social e 

cultural no que se traballa. 

- Tenderase a desenvolver o maior número de capacidades, sempre pensando na idade e 

madurez do alumno. 

- Darase preferencia a unha aprendizaxe significativa e relacional, sen rexeitar a 

potenciación da memoria. 

- As estratexias de aula serán o máis variadas posible sen ningunha exclusión (tanto 

transmisión oral como a de descubrimento autónomo). 

- A transversalidade se introducirá preferentemente cos contidos procedementais e 

actitudinais. 

- O traballo na aula, na casa formarán un todo na programación. 

- Contribuirase á recuperación dos obxectivos básicos cunha diversificación e gradación de 

actividades. 

- Tomarase o coñecemento actual como algo non definitivo, que está en discusión e que a 

investigación está modificando continuamente. 

- A aprendizaxe debe considerarse como unha capacitación para solucionar problemas na 

vida real. 

- A capacidade de formular hipóteses debe ser unha meta a conseguir. 

- Pretenderase unha aprendizaxe cada vez máis autónoma. O alumno consigue a 

significatividade da aprendizaxe se é capaz de aplicar o sabido a situacións diferentes 

daquelas que aprendeu. 

- Procurarase que o alumnado participe na toma de decisións non soamente como 

aprendizaxe senón como corresponsabilidade. 
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7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

7.1. NIVEL 2ºESO-FQ 
- Aula Virtual_Material dos temas elaborados por la profesora 
-  (E-Dixgal) 

 
7.2. NIVEL 3ºESO-FQ 

- Aula Virtual_Material dos temas elaborados por la profesora 
-  (E-Dixgal) 

 
7.3. NIVEL 4ºESO- FQ 

- Aula Virtual_Material dos temas elaborados por la profesora 
-  (E-Dixgal) 

 
7.4. NIVEL 4ºESO- CAAP 

- Aula Virtual_Material dos temas elaborados por la profesora 
-  (E-Dixgal) 

 
7.5. PARA TODOS OS NIVEIS E MATERIAS: 

- Videos “YouTube”: videos científicos relacionados coa materia de curta duración.  

- Presentacións en Power Point de elaboración propia da profesora. 

- Aula virtual do departamento 

- Recursos dixitales para simulación de experimentos: 

o Educaplus.org   
o Colorado phet 
o Applets de Física de Walter Fendt. 
o Outras. 

 
- As prácticas de laboratorio neste curso só se realizarán para CAAP e coma exemplos 

as seguintes que se mencionan: 

1. Normas de seguridade no laboratorio e Material de Laboratorio 

2. A medida. Uso de distintos instrumentos de medida. Medidas directas e indirectas. 

3. Medidas de masa, volume, e cálculo de densidades. 

4. Separación de substancias.  

5. Preparación dunha disolución. 

6. Reacción química. Reacción entre dúas disolucións para dar un sólido. 

7. OUTRAS que se valoren segundo a evolución do curso 
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8. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO   

8.1. Fundamento Teórico 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación secundaria 

obrigatoria será continua, formativa e integradora segundo a normativa vixente. 

• Continua, para garantir a adquisición das competencias imprescindibles, establecendo 

reforzos en calquera momento do curso cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa 

o adecuado. 

• Formativa, para mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe durante un período ou curso 

de maneira que o profesorado poida adecuar as estratexias de ensino e as actividades 

didácticas co fin de mellorar a aprendizaxe de cada alumno. 

• Integradora, para a consecución dos obxectivos e competencias correspondentes, tendo 

en conta todas as materias, sen impedir a realización da avaliación maneira diferenciada. 

A avaliación de cada materia realízase tendo en conta os criterios de avaliación e os 

estándares de aprendizaxe avaliables de cada unha delas.  

Os elementos do currículo fundamentais para a avaliación son os seguintes: 

• As competencias básicas son as capacidades para aplicar de xeito integrado vos contidos 

propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de 

actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

• Os criterios de avaliación son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do 

alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en 

coñecementos como en competencias; responden ao que se pretende conseguir en cada 

materia. 

• Os estándares de aprendizaxe son as especificacións dos criterios de avaliación que 

permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que concretan o que o estudante debe 

saber, comprender e saber facer en cada materia; deben ser observables, medibles e 

avaliables, e permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado e os indicadores de logro 

que son especificacións dos estándares para graduar o seu nivel de adquisición.  

  O deseño de ambos debe contribuír a facilitar a construción de probas estandarizadas e 

comparables. Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias 

e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final da materia serán os 

criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables e os indicadores de logro 

asociados a eles. 
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As técnicas de avaliación son o conxunto de accións ou procedementos que conducen á 

obtención de información relevante sobre a aprendizaxe dos alumnos. Utilizaranse diferentes 

técnicas informais, semiformales e formais. 

 Os instrumentos de avaliación serán os medios ou soporte físico que se van a utilizar 

para recoller información sobre as aprendizaxes dos alumnos. Usaranse as técnicas seguintes: 

Técnicas Informais-Observación 

Serán técnicas moi breves que se intercalaran durante o desenvolvemento da clase e non se 

presentasen aos alumnos como proceso de avaliación. Poderán consistir en observacións, 

conversacións, exploracións, preguntas, etc.. Como instrumentos de avaliación usaranse 

rexistro de observación que levará a cabo durante o curso.  Anotarense aquelas cousas que 

sexan relevantes no caderno do profesor. 

Técnicas Semiformales- Análise de desempeño 

Serán técnicas non tan breves como as anteriores e tampouco se presentan como proceso de 

avaliación propiamente devandito, pero si de comprobación ou de corrección. Poderán 

consistir en visualizar se fan as tarefas e actividades propostas tanto en casa como en clase, 

cuestionarios tipo test ou preguntas breves, correccións de exercicios, prácticas en clase, 

revisión do caderno, informes de traballos de laboratorio, fomento da lectura, usos da Tics etc. 

Como instrumentos de avaliación usaranse rexistro dos desempeños do alumnado, 

Anotarense aquelas cousas que sexan relevantes no caderno do profesor. 

Técnicas Formais - Interrogativas 

Serán técnicas máis sofisticadas que leva máis tempo a súa preparación e tamén a súa 

valoración. Presentaranse aos alumnos como parte do proceso de avaliación e serán 

sistemáticas, aplicándose de forma periódica ou ao finalizar un ciclo educativo, unidade 

didáctica ou avaliación. Poderán consistir en controis, probas, tanto orais como escritas. 

Como instrumentos de avaliación usaranse Probas escritas, realizásense polo menos dúas 

probas escritas, unha cara a metade do trimestre e outra ao final do mesmo. Tamén poderán 

realizarse controis breves ao longo do curso sen avisar. 

A efectos de calcular a nota de cada avaliación que irá no boletín e que informará do 

progreso do alumno no devandito trimestre teranse en conta as seguintes porcentaxes:  

 2º ESOFQ 3º ESOFQ 4º ESOFQ 4º ESOCAAP 

Observación e Análise de desempeño 15% 10% 10% 70% 

Probas escritas 85% 90% 90% 30% 
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8.2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Os procedementos de avaliación apóianse nos diferentes instrumentos de avaliación que 

se indican a continuación asociados á lenda utilizada nesta programación: 

Probas de diagnóstico inicial:  

Ademais de consultar o expediente do alumno, nas primeiras semanas do curso 

realizarase, por parte do departamento, unha proba de nivel que permita o diagnóstico 

de necesidades de atención individual que non terá carácter cualificador. 

 

A.- Probas escritas obxectivas con parte teórica pura, razoada e problemas: 

- Preguntas abertas de razoamento. 

- Resolución de problemas e exercicios.  

- Tipo test con preguntas concretas e/ou opcións fixa para elexir. 

- Preguntas sobre o traballo no laboratorio. 

B.- Probas e traballos rexistrados na aula virtual. 

- Preguntas tipo test, de relacionar conceptos, de elexir verdadeiro/falso, 

resolución de pequeños problemas … 

- Traballos de investigación científica. 

C.- Rexistro de participación activa, Observación e da Análise de desempeño de: 

- Intervencións do alumno/a na aula e nas actividades de grupo. 

- Actitude e interese no aprendizaxe da materia e atención na clase do alumnado. 

- Habitos de traballo, evolución do esforzo, estudo e perseverancia na 

realización das tarefas. 

- Resposta axeitada ás preguntas formuladas polo profesor, esforzarse por anotar 

as súas observacións e completar as preguntas que se lle indican, contestar con 

acerto ás cuestións formuladas, interese no aprendizaxe da materia e atención 

na clase, etc. 

D.- Rexistro de Actividades de laboratorio:  

- Elaboración de Informes científicos, investigación, presentacións dixitais sobre 

temas relevantes da materia...  

- Realización de Prácticas de laboratorio. 
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8.3. NORMAS XERAIS PARA A AVALIACIÓN DO ALUMNADO 

 

• O alumno/a traerá a clase os materiais de traballo necesarios (libro, caderno, bolígrafos, 

etc) para o normal desenvolvemento da mesma.  

• As probas escritas: 

- Só se corrixirán se están identificados (Nome e dous apelidos)  

- Escribiránse a bolígrafo azul ou negro. Non se corrixirán se están escritos a lapis ou con 

bolígrafo que pode ser borrado. 

- Cada alumno deberá acudirá coa súa propia calculadora non programable. 

- Calquera conduta fraudulenta (copiar, intercambiar folios, facilitar contidos a un 

compañeiro, etc) durante a realización dalgunha proba de exame comportará a 

interrupción inmediata da mesma para o alumno ou alumnos afectados e a cualificación do 

devandito exame será de cero. 

- En ningunha dás probas está permitido ou uso de teléfonos móbiles, que permanecerán 

apagados, nin portar calquera outro dispositivo electrónico, incluídos reloxos intelixentes. 

- Se un alumno faltase a algunha proba escrita, o profesor/ra poderá repetirlle o exame só 

se presenta debidamente un xustificante legal (médico, notarial, da DXT…) dentro do 

prazo establecido polo centro. Se non presentase devandito xustificante considerarase 

como non presentado e avaliaráselle tendo en conta o resto das notas que teña o profesor. 

- As datas fixadas para as probas só se poderán cambiar por requerimentos de 

organización do Centro ou outras razóns alleas á clase. En caso de cambio, a proba 

realizarase ao día seguinte de ter clase co grupo. 

- As probas escritas consideraranse aprobadas se a nota é 5 ou superiores, no caso de que a 

cualificación sexa inferior a 5 considerarase non superada. 

• Os traballos e/o informes entregados fóra de prazo serán avaliados cun 0. 

• Debido á situación sanitaria este curso non se farán prácticas de laboratorio na materia de 

FQ pero sí en CAAP. O traballo no laboratorio avaliarase de forma continua mediante 

observación do profesor/ra e será materia evaluable nas probas escritas, o alumnado 

deberá chegar a entender que é unha clase moi importante (que non é unha excursión ao 

laboratorio).  
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS   

 

• Probas escritas: A estrutura aproximada de todas as probas escritas tenderá a ser: 

• Teoría pura: valorarase 

- O rigor científico. 

- A claridade e corrección na expresión. 

- Os coñecementos dos principios básicos e modelos teóricos da Química e da Física. 

• Teoría aplicada e/ou razoada: valorarase  

- A capacidade de razoamento lóxico e dedución que permiten ao alumno/a 

interrelacionar conceptos e establecer analoxías entre distintas partes da materia.  

- O coñecemento e uso correcto da linguaxe química e física e as súas adecuadas 

unidades. 

- A claridade e coherencia da exposición, así como capacidade de síntese. 

- A presentación do exercicio (orde, claridade, expresión etc.) 

• Problemas: imprescindible para a súa corrección os pasos traballados na clase  

(anotación de datos, fórmulas a usar, resolución científico-matemática e solución 

final imprescindible con unidades correctas)  

- A correcta formulación inicial con datos e fórmulas (5%) 

- O correcto desenvolvemento físico-matemático explicativo (55%) 

- A resolución matemática correcta (15%) 

- A correcta utilización de unidades (20%) 

- A presentación do exercicio:  orde, claridade, etc. (5%) 

- Valorarase a interpretación razoada e crítica de resultados incoherentes obtidos. 

- Imprescidible para a valoración: Un resultado correcto só se terá en conta se 

reflicte suficientemente o procedemento co que se obtivo. 

• Prácticas de laboratorio: Nas materias onde se realizan, as ferramentas que se utilizarán 

para a avaliación do aprendizaxe do alumnado serán fundamentalmente: 

- A observación directa do traballo non laboratorio: rutina de laboratorio que inclúe orde e 

limpeza, constancia e interese non traballo, utilización dos instrumentos, atención ás 

medidas de seguridade... 

- Informe do alumnado sobre a práctica realizada: caderno de laboratorio. 

- Cuestións relativas as prácticas que poden aparecer nas probas escritas. 
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8.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 2º ESO-FQ 

Nota de cada avaliación para todos os niveis e materias  

A nota final do boletín obtenderase da cifra completa resultado da suma das 

porcentaxes recollidos nos apartados descritos a continuación para cada nivel e materia, 

truncada pola parte enteira sen redondeo. 

Para aprobar a avaliación é necesaria a cualificación mínima total de 5/10. 

No caso de ter un ensino totalmente non presencial o mecanismo de cualificación será a 

través da realización de traballos recollidos e/o cuestionarios realizados na aula virtual. 

 

NIVEL E MATERIA:  2ºESO-FQ  

A cualificación de cada avaliación realizarase considerando: 

A.- Probas escritas obxectivas. (85% da nota final da avaliación) 

Realizaranse dúas probas escritas por avaliación, na segunda das probas entrará toda a 

materia impartida no trimestre.  A nota final será a media ponderada das cualificacións 

obtidas, dando un peso do 60% ao último exame. 

B.- Probas e traballos rexistradas na aula virtual: (15% da nota final da avaliación) 

Realizaranse un número indeterminado (a lo menos dúas) durante todo o período do 

trimestre, tanto na clase como de traballo na casa. A nota final deste apartado será a media 

aritmética. 

C.- Rexistro de participación activa 

Realizaranse anotacións no caderno do profesor sobre estos aspectos por observación 

directa durante os períodos de clase.  

 

Probas extraordinarias de avaliación  

Rematada a primeira e a segunda avaliación, farase una proba escrita que versará sobre 

a materia desenrolada non período de tempo correspondente á avaliación. Esta proba será 

voluntaria para o alumnado e terá carácter de recuperación para os que non houberan acadado 

a nota de 5 na avaliación. Se o alumno aproba o exame de recuperación, esta considerarase 

recuperada. A nota final de avaliación resultará de facer media aritmética entre a 

recuperación e a nota que obtivera na avaliación. En ningún caso se fará redondeo, é dicir se 

a media entre a nota da avaliación suspensa e a recuperación é de 6,8 a nota resultante será 

de 6. No caso de que no examen de recuperación obteña un 5 e a media coa nota de 

avaliación suspensa non chegue ao 5, darase igual por recuperada a avaliación e manterase 

o 5 para facer media coas demáis avaliacións para obter a nota de xuño. 
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Nota avaliación ordinaria de xuño.  

A nota final de xuño resultará de facer a media ponderada entre a nota resultante das 

tres avaliacións, dando un peso do 75% á media aritmética da 1ª e 2ª avaliación e un 25% á 

nota da 3ª evaluación. 

Poderase aplicar o redondeo na cualificación a partir do 4,8 ao 5, do 5,8 ao 6 e así 

sucesivamente. Pero para isto teranse en conta seguintes premisas: 

1º Rexistro de participación activa positivo 

2º Que non teña ningunha avaliación suspensa. 

3º Que non tivese que recuperar ningunha avaliación. 

4º Que non exista ningunha incidencia fraudulanta no traballo de aula nin nas probas. 

5º Que o alumno/a mostre unha evolución positiva ao longo do curso ou trimestre para o 

que se terá en conta que todos os tareas sexan presentadas a tempo e non exista 

ningunha incidencia negativa no traballo de aula. 

Nota avaliación extraordinaria de xuño. 

Para aquel alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria de xuño, 

realizarase unha proba extraordinaria, a proba versará sobre os contidos impartidos durante 

todo o curso. Esta terá a mesma estrutura que a das probas escritas obxectivas. Para aprobar a 

materia é necesaria a cualificación mínima total de 5/10 e non haberá redondeo en ningún 

caso. 

 

Reforzo 

O alumnado dispón de unha gran variedade de actividades para poder seleccionar en 

función do nivel e tamén actividades de reforzo e outras de ampliación segundo se acaden os 

obxectivos propostos. 

No caso de alumnos con moitas dificultades, procuraremos colaborar co Titor e co 

Xefe do Departamento de Orientación para elaboración dunha proposta de adaptación 

curricular. 

 

Promoción 

O Departamento adoptará os criterios de promoción que estén establecidos polo centro, 

conforme a lexislación educativa vixente 
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8.5. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 3º ESO-FQ 

Nota de cada avaliación para todos os niveis e materias  

A nota final do boletín obtenderase da cifra completa resultado da suma das 

porcentaxes recollidos nos apartados descritos a continuación para cada nivel e materia, 

truncada pola parte enteira sen redondeo. 

Para aprobar a avaliación é necesaria a cualificación mínima total de 5/10. 

No caso de ter un ensino totalmente non presencial o mecanismo de cualificación será a 

través da realización de traballos recollidos e/o cuestionarios realizados na aula virtual. 

 

NIVEL E MATERIA:  3ºESO-FQ  

A cualificación de cada avaliación realizarase considerando: 

A.- Probas escritas obxectivas. (90% da nota final da avaliación) 

Realizaranse dúas probas escritas por avaliación, na segunda das probas entrará toda a 

materia impartida no trimestre.  A nota final será a media ponderada das cualificacións 

obtidas, dando un peso do 60% ao último exame. 

B.- Probas e traballos rexistradas na aula virtual: (10% da nota final da avaliación) 

Realizaranse un número indeterminado (a lo menos dúas) durante todo o período do 

trimestre, tanto na clase como de traballo na casa. A nota final deste apartado será a media 

aritmética. 

C.- Rexistro de participación activa: 

Realizaranse anotacións numéricas no caderno do profesor sobre estos aspectos por 

observación directa durante os períodos de clase. A nota final deste apartado será a media 

aritmética. 

Probas extraordinarias de avaliación  

Rematada a primeira e a segunda avaliación, farase una proba escrita que versará sobre 

a materia desenrolada non período de tempo correspondente á avaliación. Esta proba será 

voluntaria para o alumnado e terá carácter de recuperación para os que non houberan acadado 

a nota de 5 na avaliación. Se o alumno aproba o exame de recuperación, esta considerarase 

recuperada. A nota final de avaliación resultará de facer media aritmética entre a 

recuperación e a nota que obtivera na avaliación. En ningún caso se fará redondeo, é dicir se 

a media entre a nota da avaliación suspensa e a recuperación é de 6,8 a nota resultante será 

de 6. No caso de que no examen de recuperación obteña un 5 e a media coa nota de 

avaliación suspensa non chegue ao 5, darase igual por recuperada a avaliación e manterase 

o 5 para facer media coas demáis avaliacións para obter a nota de xuño. 
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Nota avaliación ordinaria de xuño.  

A nota final de xuño resultará de facer a media ponderada entre a nota resultante das 

tres avaliacións, dando un peso do 75% á media aritmética da 1ª e 2ª avaliación e un 25% á 

nota da 3ª evaluación. 

Poderase aplicar o redondeo na cualificación a partir do 4,8 ao 5, do 5,8 ao 6 e así 

sucesivamente. Pero para isto teranse en conta seguintes premisas: 

1º Rexistro de participación activa positivo 

2º Que non teña ningunha avaliación suspensa. 

3º Que non tivese que recuperar ningunha avaliación. 

4º Que non exista ningunha incidencia fraudulanta no traballo de aula nin nas probas. 

5º Que o alumno/a mostre unha evolución positiva ao longo do curso ou trimestre para o 

que se terá en conta que todos os tareas sexan presentadas a tempo e non exista 

ningunha incidencia negativa no traballo de aula. 

 

Nota avaliación extraordinaria de xuño. 

Para aquel alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria de xuño, 

realizarase unha proba extraordinaria, a proba versará sobre os contidos impartidos durante 

todo o curso. Esta terá a mesma estrutura que a das probas escritas obxectivas. Para aprobar a 

materia é necesaria a cualificación mínima total de 5/10 e non haberá redondeo en ningún 

caso. 

Reforzo 

O alumnado dispón de unha gran variedade de actividades para poder seleccionar en 

función do nivel e tamén actividades de reforzo e outras de ampliación segundo se acaden os 

obxectivos propostos. 

No caso de alumnos con moitas dificultades, procuraremos colaborar co Titor e co Xefe do 

Departamento de Orientación para elaboración dunha proposta de adaptación curricular. 

 

Promoción 

O Departamento adoptará os criterios de promoción que estén establecidos polo centro, 

conforme a lexislación educativa vixente 
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8.6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  4º ESO-FQ 

Nota de cada avaliación para todos os niveis e materias  

A nota final do boletín obtenderase da cifra completa resultado da suma das 

porcentaxes recollidos nos apartados descritos a continuación para cada nivel e materia, 

truncada pola parte enteira sen redondeo. 

Para aprobar a avaliación é necesaria a cualificación mínima total de 5/10. 

No caso de ter un ensino totalmente non presencial o mecanismo de cualificación será a 

través da realización de traballos recollidos e/o cuestionarios realizados na aula virtual. 

 

NIVEL E MATERIA:  4ºESO-FQ  

A cualificación de cada avaliación realizarase considerando: 

A.- Probas escritas obxectivas. (90% da nota final da avaliación) 

Realizaranse dúas probas escritas por avaliación, na segunda das probas entrará toda a 

materia impartida no trimestre.  A nota final será a media ponderada de todas as 

cualificacións obtidas, dando un peso do 60% ao último exame. 

B.- Rexistro de participación activa: (10% da nota final da avaliación) 

Realizaranse rúbrica e/ou anotacións numéricas no caderno do profesor sobre estos 

aspectos por observación directa durante os períodos de clase da que se sacará a nota 

numérica. 

 

Probas extraordinarias de avaliación  

Rematada a primeira e a segunda avaliación, farase una proba escrita que versará sobre 

a materia desenrolada non período de tempo correspondente á avaliación. Esta proba será 

voluntaria para o alumnado e terá carácter de recuperación para os que non houberan acadado 

a nota de 5 na avaliación. Se o alumno aproba o exame de recuperación, esta considerarase 

recuperada. A nota final de avaliación resultará de facer media aritmética entre a 

recuperación e a nota que obtivera na avaliación. En ningún caso se fará redondeo, é dicir se 

a media entre a nota da avaliación suspensa e a recuperación é de 6,8 a nota resultante será 

de 6. No caso de que no examen de recuperación obteña un 5 e a media coa nota de 

avaliación suspensa non chegue ao 5, darase igual por recuperada a avaliación e manterase 

o 5 para facer media coas demáis avaliacións para obter a nota de xuño. 
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Nota avaliación ordinaria de xuño.  

A nota final de xuño resultará de facer a media ponderada entre a nota resultante das 

tres avaliacións, dando un peso do 75% á media aritmética da 1ª e 2ª avaliación e un 25% á 

nota da 3ª evaluación. 

Poderase aplicar o redondeo na cualificación a partir do 4,8 ao 5, do 5,8 ao 6 e así 

sucesivamente. Pero para isto teranse en conta seguintes premisas: 

1º Rexistro de participación activa positivo 

2º Que non teña ningunha avaliación suspensa. 

3º Que non tivese que recuperar ningunha avaliación. 

4º Que non exista ningunha incidencia fraudulanta no traballo de aula nin nas probas. 

5º Que o alumno/a mostre unha evolución positiva ao longo do curso ou trimestre para o 

que se terá en conta que todos os tareas sexan presentadas a tempo e non exista 

ningunha incidencia negativa no traballo de aula. 

 

Nota avaliación extraordinaria de xuño. 

Para aquel alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria de xuño, 

realizarase unha proba extraordinaria, a proba versará sobre os contidos impartidos durante 

todo o curso. Esta terá a mesma estrutura que a das probas escritas obxectivas. Para aprobar a 

materia é necesaria a cualificación mínima total de 5/10 e non haberá redondeo en ningún 

caso. 

 

Reforzo 

O alumnado dispón de unha gran variedade de actividades para poder seleccionar en 

función do nivel e tamén actividades de reforzo e outras de ampliación segundo se acaden os 

obxectivos propostos. 

No caso de alumnos con moitas dificultades, procuraremos colaborar co Titor e co Xefe do 

Departamento de Orientación para elaboración dunha proposta de adaptación curricular. 

 

Titulación 

O Departamento adoptará os criterios de titulación que estén establecidos polo centro, 

conforme a lexislación educativa vixente. 
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8.7. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 4º ESO-CAAP 

Nota de cada avaliación para todos os niveis e materias  

A nota final do boletín obtenderase da cifra completa resultado da suma das 

porcentaxes recollidos nos apartados descritos a continuación para cada nivel e materia, 

truncada pola parte enteira sen redondeo. 

Para aprobar a avaliación é necesaria a cualificación mínima total de 5/10. 

No caso de ter un ensino totalmente non presencial o mecanismo de cualificación será a 

través da realización de traballos recollidos e/o cuestionarios realizados na aula virtual. 

NIVEL E MATERIA:  4ºESO-CAAP  

A cualificación de cada avaliación realizarase considerando: 

A.- Probas escritas obxectivas. (30% da nota final da avaliación) 

Realizaranse a lo menos dúas probas por avaliación que poden ser en formato cuestionaro 

aula-virtual ou probas escritas na clase. A nota final deste apartado será a media aritmética 

das probas. 

B.- Elaboración de traballos, informes científicos e prácticas de laboratorio (60% da nota 

final da avaliación)  

A nota será a media aritmética dos entregados en prazo durante o trimestre. 

C.- Rexistro de participación activa do traballo no laboratorio: (10% da nota final da 

avaliación) 

Realizaranse rubrica e/ou anotacións numéricas no caderno do profesor sobre estos 

aspectos por observación directa durante os períodos de clase. 

 

Nota avaliación ordinaria de xuño.  

A nota final de xuño resultará de facer a media aritmética entre a nota resultante das tres 

avaliacións. Poderase aplicar o redondeo na cualificación a partir do 4,8 ao 5, do 5,8 ao 6 e así 

sucesivamente. Pero para isto son imprescindibles as seguintes premisas: 

1º Que non teña ningunha avaliación suspensa. 

2º Que non tivese que recuperar ningunha avaliación. 

3º Que non exista ningunha incidencia fraudulanta no traballo de aula nin nas probas. 

4º Que o alumno/a mostre unha evolución positiva ao longo do curso ou trimestre para 

o que se terá en conta que todos os tareas sexan presentadas a tempo e non exista 

ningunha incidencia negativa no traballo de aula. 
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Nota avaliación extraordinaria de xuño.  

Para aquel alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria de xuño, 

realizarase unha proba extraordinaria, a proba versará sobre os contidos impartidos durante 

todo o curso. Esta terá a mesma estrutura que a das probas escritas obxectivas. Para aprobar a 

materia é necesaria a cualificación mínima total de 5/10 e non haberá redondeo en ningún 

caso. 

 

Reforzo 

O alumnado dispón de unha gran variedade de actividades para poder seleccionar en 

función do nivel e tamén actividades de reforzo e outras de ampliación segundo se acaden os 

obxectivos propostos. 

No caso de alumnos con moitas dificultades, procuraremos colaborar co Titor e co Xefe do 

Departamento de Orientación para elaboración dunha proposta de adaptación curricular. 

 

Titulación 

O Departamento adoptará os criterios de titulación que estén establecidos polo centro, 

conforme a lexislación educativa vixente. 
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Resumo Dos Criterios De Cualificación Na Modalidade Presencial  

 

Modalidade presencial  
CADRO RESUMO DAS PORCENTAXES DE CADA NIVEL E MATERIA de cada avaliación 

 2ºESO-FQ 3ºESO-FQ 
4ºESO-

FQ 
4ºESO-
CAAP 

Probas escritas obxectivas 
40% primeira proba + 60% proba global trimestral 

85% 90% 90% 
30% 

Probas e traballos rexistradas na aula virtual 15% 10%  

Rexistro de participación activa   10% 10% 

Realización de Prácticas de laboratorio e 
informes científicos 

------ ------ ----- 60% 

Total  100% 100% 100% 100% 

PORCENTAXES APLICADOS PARA OBTER A NOTA FINAL DE XUÑO para  2º, 3º,4º de  FQ 

Nota final xuño = 70% (media aritmética 1ª e 2ª avaliación) + 25%  (3ª avaliación) 

PORCENTAXES APLICADOS PARA OBTER A NOTA FINAL DE XUÑO para  4º de CAAP 

Nota final xuño = media aritmética das tres avaliacións 

Nota final extraordinaria xuño = nota da proba final  

 

Resumo Dos Criterios De Cualificación Na Modalidade No Presencial 

 

A única diferencia coas avaliacións presencial e non-presencial establecerase nas porcentaxes: 

Modalidade non presencial (debido á COVID-19) 
CADRO RESUMO DAS PORCENTAXES DE CADA NIVEL E MATERIA de cada avaliación 

 
2º ESO-

FQ 
3º ESO-

FQ 
4º ESO-

FQ 
4º ESO-
CAAP 

Probas escritas na aula virtual 60% 70% 70% 40% 

Traballos rexistradas na aula virtual 40% 30% 30% 60% 

Rexistro de participación activa ----- ----- ----- ----- 

Elaboración de Informes científicos  ------ ------ -----  

Realización de Prácticas de 
laboratorio 

------ ----- ------- ----- 

Total  100% 100% 100% 100% 

 

• Cando un alumno non se presente ás probas ou non presente as tarefas sen ter unha 

xustificación acreditada, supoñerá un 0 na nota de esa proba ou tarefa. 
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9. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E 

PRÁCTICA DOCENTE 

Avaliación da práctica do proceso de ensino  

Os aspectos a avaliar no proceso de ensino poden ser:  

• Control da evolución da temporalización prevista dos diferentes estándares e a posible 

modificación segundo os resultados obtidos. 

• Valorar cales son as causas das posibles desviacións e problemas atopados con 

respecto á planificación inicial. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de logro do proceso de ensino. Escala 

 
1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.         

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.         

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.         

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.         

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.         

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.         

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.         

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.         

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.         

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.         

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.         

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.         
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Avaliación da práctica docente  

Os aspectos a avaliar na nosa práctica docente poden ser:  

• Exposición clara en cada clase dos contidos máis importantes que deben aprender en 

cada sesión.  

• Aplicación dos criterios de avaliación e cualificación recollidos na programación  

• Realización dunha avaliación inicial a principio de curso.  

• Utilización de diferentes medios para informar a pais, profesores e alumnos (sesións 

de avaliación, reunións co titor/a, entrevistas cos pais/nais...) dos resultados da 

avaliación.  

Estes aspectos serán tratados de forma periódica nas reunións do departamento para ver se é 

necesario algún cambio na nosa metodoloxía docente.  

 
 

 
Indicadores de logro da práctica docente Escala 
 1 2 3 4 
1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.         
2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.         
3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.         
4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.         
5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.         
6. Combínase o traballo individual e en equipo.         
7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.          
8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.     
9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.         
10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.         
11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.         
12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da corrección 
das probas, traballos, etc.         
13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.         
14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.         
15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.         
16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.         
17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…         
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10. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES  

Corresponden ao xefe de departamento didáctico a coordinación do seguimento e 

avaliación das materias pendentes, coa colaboración do resto dos membros dos departamentos 

na forma que se establezan en cada un deles. 

O procedemento de seguimento, recuperación e avaliación de pendentes terá os 

seguintes pasos: 

• No mes de outubro, e conforme o calendario establecido pola xefatura de estudos, o 

departamento elaborá un caderno/guía co material, actividades e indicacións que permita o 

seguimento e recuperación das materias pendentes. Este caderno será entregado ao 

alumnado xunto co calendario elaborado pola xefatura de estudos que recolla as datas de 

entrega de caderno e de probas de avaliación.  

• A materia será dividida en dúas partes polos departamento. Haberá un caderno/guía para 

cada parte que será entregado polo alumno ao xefe do departamento á volta das vacacións 

de Nadal e Semana Santa, conforme o calendario establecido por xefatura de estudos. Este 

caderno revisado polo departamento supoñerá o 20% da nota final en cada unha das dúas 

partes da materia. 

• De cada parte convocaranse unha proba ou exame, unha en Xaneiro-Febreiro, e outra en 

abril. Cada proba supoñerá o 80% da nota final de cada unha das partes. 

• Se un alumno/a ten unha avaliación positiva en cada unha das partes, terá recuperada a 

materia pendente. 

• Cando un alumno/a teña unha das partes ou as dúas cunha avaliación negativa, poderá 

recuperala na convocatoria de pendentes de Maio coa superación da proba escrita/exame.  

• O alumnado que non recupere a materia pendente na convocatoria de Maio, deberá 

presentarse á convocatoria extraordinaria de Setembro con toda a materia. 

• Os alumnado do PMAR recuperarán as materias pendentes de cursos anteriores coa 

avaliación positiva no ámbito socio-lingüístico (materias de lingua castelá, galego e 

xeografía e historia), científico-matemático (matemáticas, bioloxía, física e química) e o 

ámbito de linguas estranxeiras (inglés). No resto das materias realizarán as actividades de 

seguimento e recuperación de materias pendentes como o resto do alumnado. Nestes 

casos, debido as características deste alumnado, os departamentos correspondentes, 

poderán deseñar un caderno/guía con material e actividades específicas e adaptadas a este 

tipo de alumnado.  
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11. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS 

SEUS RESULTADOS  

Ademais de consultar o expediente do alumno, nas primeiras semanas do curso 

realizarase, por parte do departamento, unha proba de avaliación inicial de contidos, 

constará de exercicios escritos que poden conter preguntas tipo test, interpretación de gráficas, 

asociación preguntas-respostas relacionadas con los estándares ... tamén se utilizarán 

preguntas orais para coñecer o nivel do alumnado e detectar posibles casos singulares que 

requiran a nosa especial atención e se é o caso poñeríanse en coñecemento do profesor titor e 

do departamento de orientación para tomar as medidas que fosen precisas o que permitirá 

adaptarnos mellor ás características e posibilidades do alumnado.  

O centro convocará unha reunión de avaliación inicial na que se adoptarán as medidas 

que se precisen consensuadas entre o profesorado implicado. 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por 

déficit de atención e hiperactividade (TDAH), polas súas altas capacidades intelectuais, por se 

incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, 

estableceranse as medidas curriculares e organizativas necesarias co fin de que poida alcanzar 

o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e competencias 

establecidas en cada etapa para todo o alumnado. 

O profesorado ha favorecer que todos os alumnos progresen no proceso de ensinanza-

aprendizaxe ao ritmo apropiado. Con este fin poderá facer uso continuo de actividades de 

diferente complexidade para facilitar a adecuación do alumnado ao nivel correspondente. A 

inclusión de exemplos, cuestións e exercicios resoltos de dificultade variada pode servir para 

adquirir técnicas de resolución complicadas a aquelas alumnas e alumnos cunha formación 

máis deficiente. Tamén pode ser interesante a elaboración de materiais de forma diversa para 

a súa exposición, así como o uso de medios audiovisuais, tendo en conta alumnas ou alumnos 

con necesidades educativas, como son auditivas, motoras, visuais... 

Outras medidas propostas para a atención á diversidade son: o reforzo educativo e as 

adaptacións curriculares. 

O reforzo educativo é unha medida ordinaria de atención á diversidade que afecta a 

elementos non prescritivos do currículo, é dicir, á secuencia de contidos, ás formas e 
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instrumentos de avaliación, á organización da aula etc. Estas medidas de reforzo serán 

elaboradas e levadas a cabo no contexto escolar polo profesorado que imparte a materia, non 

se necesita autorización para realizalas e os destinatarios serán aquelas alumnas e alumnos 

que coa modificación deses elementos non prescritivos do currículo poden seguir o proceso 

ordinario de ensinanza-aprendizaxe. 

As adaptacións curriculares son modificacións que afectan a elementos prescritivos do 

currículo: obxectivos, contidos e criterios de avaliación. Estas adaptacións teñen como 

destinatarios as alumnas e os alumnos superdotados e os que teñen dificultades graves de 

visión, audición ou motricidade. A realización destas adaptacións faraas a profesora ou 

profesor que imparta a materia coa colaboración do departamento e os profesionais de 

orientación psicopedagóxica. Necesítase a orientación da inspección educativa e terá a 

duración mínima de un curso. 

O apoio que favorezan o acceso ao currículo do alumnado con necesidades educativas 

especiais, e adaptar os instrumentos e, de ser o caso, os tempos e os apoios que aseguren unha 

correcta avaliación deste alumnado. 

Atención ao alumnado con altas capacidades intelectuais a flexibilización poderá 

incluír tanto a impartición de contidos e a adquisición de competencias propias de cursos 

superiores como a ampliación de contidos e competencias do curso corrente, así como outras 

medidas. 

A atención á diversidade aplicaráse en tres situacións: 

Na programación: poñendo uns Mínimos para todos e logo probabilidade de ampliar para os 

que sexan capaces de levar un ritmo maior. 

En traballos complementarios en grupo ou individualmente que oferten unha visión máis 

complexa da ciencia ós que estean capacitados. 

Nas actividades: o traballo individual e en grupo sirve para axudar ós que teñen menos 

coñecementos e consolida ós que teñen máis. A dinámica da clase indicará en cada momento 

e en cada tema cales son os grupos ou as individualizacións que conveñen. 

Xa indicamos no apartado de estratexias de aula as posibilidades de atención á diversidade 

desde o punto de vista metodolóxico. 

Optamos por un libro de consulta do alumno, que dispón de unha gran variedade de 

actividades para poder seleccionar en función do nivel e tamén propor actividades de reforzo 

e outras de ampliación segundo se acaden os obxectivos propostos. 

 Pódese consultar o punto 6 concrecións metodolóxicas. 
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13. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLAN NA 

MATERIA   

É importante promover o desenvolvemento de novas actitudes e valores. Por iso, 

intégranse no programa un conxunto de ensinos e de materias que o atravesan ou impregnan. 

Os obxectivos de etapa   reflicten a preocupación polo tratamento das ensinanzas 

transversais en enunciados como: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de 

autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade 

na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 

conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar 

e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a 

violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade.  

Así pois, comprobamos que respecto aos ensinos transversais que se referían á educación 

en valores de carácter persoal, interpersoal-social (moral e cívica, paz e a convivencia, ambiental, 

do consumidor, igualdade de oportunidades entre os sexos, sexual, educación para a saúde e 

viaria), deuse unha ampliación relacionada coas necesidades que o contexto sociocultural e 

económico-laboral demanda. A ampliación reflíctese en contidos aos que hoxe se concede un 

gran valor e teñen un carácter instrumental: a comprensión e expresión oral e escrita, a 

comunicación audiovisual e as tecnoloxías da información e comunicación. 

Entre os elementos transversais consideramos especialmente destacables na área que 

estamos tratando a educación cívica e social, o aprecio e respecto polo medio ambiente, a 

educación do consumidor e a introdución das tecnoloxías da información e comunicación. 

Durante este curso procuramos desenvolver propostas de contidos e de actividades 

diversificadas que permitan aos alumnos e alumnas, ademais dunha "inmersión clara e 

secuencial nestes temas", un apoio de interese que proxecte unha verdadeira educación en 

adquirir unha conciencia cívica, consolidar unha madureza persoal e social, fomentar a igualdade 

efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, educación para ou consumo, ou 

coidado do medio ambiente e ou coidado dá saúde persoal e colectiva, traballar valores de 
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carácter persoal, interpersoal-social (moral e cívica, paz e a convivencia, ambiental, do 

consumidor, igualdade de oportunidades entre os sexos, sexual, educación para a saúde e viaria) 

etc. 

Todos estes temas trataranse en diferentes exemplos que propoñemos ao desenvolver os 

estándares de aprendizaxe de cada curso, como queda reflectido no apartado 4 desta 

programación, que en termos xerais se expoñen a continuación: 

 En 2º e 3º de ESO Física e Química: 

- Comprender a toxicidade e perigo de moitos dos produtos químicos, uso racional dos mesmos e 

eliminalos correctamente. 

 - Empregar adecuada e correctamente unidades de medidas usuais, cos múltiplos e submúltiplos 

para interpretar por exemplo recibos da auga ou a electricidade. 

 - Interpretación correcta de táboas de valores e gráficos para coñecer mellor distintos produtos 

de consumo. 

 - Comprender as propiedades e utilidade dalgúns produtos químicos comúns (lixivia, amoníaco, 

xeso, etc.) sen obviar os seus perigos para a saúde ou o medioambiente.  

- Relacionar fenómenos físicos como a difusión para explicar por que o fume do tabaco 

procedente dun só fumador pode «contaminar» unha estancia.  

- Realizar cálculos sinxelos de concentración de disolucións que serán de utilidade na 

dosificación de medicamentos, no emprego de abonos para as plantas, etc.  

- Comprensión a concentración de disolucións permitirá aos alumnos entender informes sobre 

contaminación da auga ou o aire, sobre a composición da atmosfera, sobre a composición do 

sangue, que lles permita ser mellores consumidores, tender maior conciencia ambiental ou 

coñecer mellor o propio corpo. 

- Comentar aos alumnos as substancias tóxicas que hai nos fogares: lixivia, amoníaco, laca, 

Explicarlles que se debe ter coidado ao manipular estas substancias.  

- Explicar aos alumnos que no mercado existen moitas bebidas que posúen moito alcol (ron, 

xenebra). Facer entender aos alumnos os prexuízos do alcohol. 

- Comprender e valorar os efectos que ten a radioactividade sobre os seres vivos e sobre o 

medioambiente pero tamén a súa utilidade na loita contra algunhas enfermidades, na industria ou 

na investigación. Ensinar aos alumnos para respectar os carteis con símbolos que nos indican 

“zona con radioactividade”.  

- Valorar o uso da fisión e a fusión nuclear para producir armas atómicas e o seu efecto sobre a 

paz mundial.  
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- Comprender e valorar o uso da fisión nuclear na produción de enerxía e os seus efectos sobre o 

medioambiente  

- Comprender as aplicacións dalgunhas substancia químicas correntes (cemento, yeso, óxidos de 

ferro para obter aceiro, sílice e cerámicas, óxidos de xofre e acedo sulfúrico, amoníaco e nitratos, 

etc.) e a súa contribución ao benestar da sociedade considerando tamén os problemas que poden 

xeneral para o medioambiente ou a saúde das persoas.  

- Reflexionar sobre o consumo abusivo da auga e as graves carencias e enfermidades que 

soportan algúns países debido á súa escaseza. 

- Comprender e valorar que ao noso ao redor teñen lugar moitas reaccións químicas que afectan 

á nosa saúde (respiración, dixestión, putrefacción, substancias tóxicas, medicinas que provocan 

determinadas reaccións químicas no noso organismo, etc.), ao noso benestar (combustión do 

butano, fraguado do cemento, etc.), ao medioambiente (choiva aceda, combustións, etc.), á 

deterioración das nosas ferramentas (corrosión). 

- Analizar a conduta dalgúns científicos que mostre os seus valores cívicos e morais e a súa 

contribución ao ben da humanidade (Lavoisier, etc.) 

- Comprender que a obtención de medicamentos faise fundamentalmente por procedementos 

químicos e que produtos se relacionan directamente coa nosa saúde.  

- Comprender o concepto de forza e facer un uso responsable da mesma, evitando as agresións 

favorecendo o respecto polos máis débiles.  

En 4º de ESO Física e Química: 

- Coñecer e respectar a distancia mínima de seguridade entre vehículos en circulación, as normas 

de circulación trabállanse desde a cinemática.  

- Uso racional dos vehículos a motor, usar o transporte público cando sexa posible; sendo 

conscientes que os combustibles fósiles son un ben escaso.  

- Comprender o concepto de forza e facer un uso responsable da mesma, evitando as agresións 

favorecendo o respecto polos máis débiles.  

- Coñecer a biografía dalgúns científicos relevantes (Galileo, Kepler, Newton, etc.) e a súa 

contribución ao ben da humanidade sen obviar os aspectos máis escuros das súas vidas.  

 - Favorecer a realización dalgún deporte para manter unha vida saudable.  

- Flotabilidad e perigo do medio acuático, contaminación de barcos.  

- Comprender a importancia para as comunicacións e o coñecemento da terra e outros mundos 

que supón o envío de satélites artificiais, sen esquecer a contaminación que se produce no 

momento do lanzamento e cando finaliza a súa vida útil, e como en órbita ao redor da Terra non 

utilizan ningún combustible.  
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- Coñecer os efectos que produce a ingravidez na saúde dos astronautas, valorando a súa 

contribución ao coñecemento (experimentos que se fan) e ás comunicacións (posta en órbita de 

satélites).  

 - Comprender que as máquinas térmicas que utilizamos na nosa vida cotiá para o transporte 

(automóbiles, avións, barcos, etc.) inflúen na nosa calidade de vida, pero xeran problemas 

ambientais que hai que minimizar. 

- Profundar na comprensión das aplicacións dalgunhas substancia químicas correntes (cemento, e 

iso, óxidos de ferro para obter aceiro, sílice e cerámicas, óxidos de xofre e acedo sulfúrico, 

amoníaco e nitratos, etc.) e a súa contribución ao benestar da sociedade considerando tamén os 

problemas que poden xerar para o medioambiente ou a saúde das persoas  

 - Comprender e valorar que ao noso ao redor teñen lugar moitas reaccións químicas que afectan 

á nosa saúde (respiración, dixestión, putrefacción, substancias tóxicas, medicinas que provocan 

determinadas reaccións químicas no noso organismo, etc.), ao noso benestar (combustión do 

butano, fraguado do cemento, etc.), ao medioambiente (choiva aceda, combustións, etc.), á 

deterioración das nosas ferramentas (corrosión).  

- Comprender que a obtención de medicamentos faise fundamentalmente por procedementos 

químicos e que produtos se relacionan directamente coa nosa saúde.  

- Comprender o uso de catalizadores biolóxicos (conservantes e antioxidantes) para conservar os 

alimentos en bo estado durante máis tempo.  

 - Comprender que se debe evitar o uso desproporcionado de produtos químicos, e eliminar 

correctamente os residuos xerados por eles.  

- Coñecer e aplicar as normas seguridade e hixiene no laboratorio, comprendendo a toxicidade e 

perigo de moitos dos produtos químicos (educación para a saúde), facendo un uso racional dos 

mesmos evitando o seu mal emprego e eliminándoos correctamente.  

- Coñecer a gran variedade de produtos derivados do carbono (plásticos, medicamentos, xabóns, 

deterxentes, gasolinas, cauchos, fibras artificiais, insecticidas, herbicidas, etc.), moitos deles 

derivados do petróleo; ser conscientes dos problemas que xera o seu consumo desproporcionado. 

13.1. Os contidos comúns-transversais 

O presente documento mostra integrados os contidos comúns-transversais nos 

obxectivos, nas competencias específicas, nos diferentes bloques de contido e nos criterios de 

avaliación.  

Deste xeito, entendemos que o fomento da lectura, o impulso á expresión oral e escrita, as 

tecnoloxías da información e a comunicación e a educación en valores son obxectos de ensino-

aprendizaxe a cuxo impulso deberemos contribuír. Constitúen exemplos disto os seguintes: 
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▪Procura e selección de información de carácter científico empregando fontes diversas, entre 

elas, as tecnoloxías da información e da comunicación. 

▪Interpretación de información de carácter científico para formarse unha opinión propia, 

expresarse con precisión e argumentar sobre problemas relacionados coa natureza. 

▪Valoración das achegas das ciencias da natureza para dar resposta ás necesidades dos seres 

humanos e mellorar as condicións da súa existencia. 

▪Aprecio e goce da diversidade natural e cultural, e participación na súa conservación, protección 

e mellora. 

▪Utilización correcta dos materiais, substancias e instrumentos básicos dun laboratorio, e 

respecto polas normas de seguridade nel. 

▪Valoración das repercusións da fabricación e do uso de materiais e substancias frecuentes na 

vida cotiá. 

▪Sensibilidade cara a racionalización no uso dos recursos naturais. 

13.2. Competencias básicas e o seu carácter transversal 

Pola súa mesma natureza as competencias básicas teñen un carácter transversal; xa que, 

cada unha das competencias básicas alcanzarase a partir do traballo nas diferentes materias da 

etapa. 

A contribución da Física e Química na consecución das competencias básicas da 

Educación Obrigatoria é esencial. Materialízase nos vínculos concretos que mostramos a 

continuación. 

Competencia en ciencia e tecnoloxía. A maior parte dos contidos de Física e Química 

teñen unha incidencia directa na adquisición da competencia que implica determinar relacións de 

causalidade ou influencia, cualitativas ou cuantitativas; que require analizar sistemas complexos, 

nos que interveñen varios factores. A materia implica a familiarización co traballo científico para 

o tratamento de situacións de interese, a discusión acerca do sentido das situacións propostas, a 

análise cualitativa significativa destas, a formulación de conxecturas e inferencias 

fundamentadas, a elaboración de estratexias para obter conclusións, incluíndo, no seu caso, 

deseños experimentais, e a análise dos resultados. 

A competencia matemática está intimamente asociada ás aprendizaxes que se abordarán. 

A utilización da linguaxe matemática para cuantificar os fenómenos e expresar datos e ideas 

sobre a natureza proporciona contextos numerosos e variados para poñer en xogo os contidos, 

procedementos e formas de expresión acordes co contexto, coa precisión requirida e coa 

finalidade que se persiga. No traballo científico preséntanse acotío situacións de resolución de 
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problemas de formulación e solución máis ou menos abertas, que esixen poñer en xogo 

estratexias asociadas a esta competencia. 

Competencia dixital e para aprender a aprender. Son competencias que se desenvolven 

por medio da utilización de recursos como os esquemas, os mapas conceptuais, a produción e 

presentación de memorias, textos, etc. Na faceta de competencia dixital contribúese a través da 

utilización das tecnoloxías da información e da comunicación na aprendizaxe das ciencias para 

comunicarse, obter información, retroalimentala, simular e visualizar situacións, obtención e 

tratamento de datos, etc. Trátase dun recurso útil no campo das ciencias da natureza e que 

contribúe a mostrar unha visión actualizada da actividade científica.  

Competencia social e cívica. Está ligada ao papel da ciencia na preparación de futuros 

cidadáns dunha sociedade democrática para a súa participación na toma fundamentada de 

decisións. A alfabetización científica constitúe unha dimensión fundamental da cultura cidadá, 

garantía de aplicación do principio de precaución, que se apoia nunha crecente sensibilidade 

social fronte ás implicacións do desenvolvemento tecnocientífico que poidan implicar riscos para 

as persoas ou para o medio natural.  

Comunicación lingüística. A materia esixe a configuración e a transmisión das ideas e 

informacións. O coidado na precisión dos termos utilizados, no encadeamento adecuado das 

ideas ou na expresión verbal das relacións fará efectiva esta contribución. O dominio da 

terminoloxía específica permitirá ademais comprender suficientemente o que outros expresan 

sobre ela.  

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. Competencia que se estimula a partir da 

formación dun espírito crítico, capaz de cuestionar dogmas e desafiar prexuízos, desde a 

aventura que supón enfrontarse a problemas abertos e participar na construción tentativa de 

solucións; desde a aventura que constitúe facer ciencia. 

 

14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS   

Todas as actividades están sometidas á situación pandémica pola Covid-19 é seguirán as 

recomendacións das autoridades sanitarias. En principio non están previstas actividades 

programadas fora do centro, debido á situación sanitaria e a falta de tempo material para explicar 

toda a materia. Poderá organizarse algunha actividade que se considere importante e poida xurdir 

ao longo do curso, e sempre en función das necesidades de docencia do departamento, como as 

citadas:  

• Participación na Semana da Ciencia no centro educativo.  

• Asistencia a xornadas, conferencias, etc., interesantes dende o punto de vista da área.  
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• Participación en talleres organizados polo Concello ou otros organismos, relacionados con 

aspectos científicos e medioambientais.  

• Visita a empresas, institutos de investigación e centros oficiais nos que se desenvolvan labores 

relacionadas cos contidos da área.  

• Visita a exposicións temporais relacionadas cos temas estudados.  

 

15. APLICACIÓN DOS PLANS E PROXECTOS DO CENTRO   

15.1. Programación da educación en valores 

Dende a materia de física e química fomentaremos os seguintes valores: 

• Interese pola interpretación científica dos fenómenos físicos e químicos utilizando as leis 

e conceptos da física e da química. 

• Valoración das aplicacións tecnolóxicas da física e a química, así como da súa repercusión 

sobre a calidade de vida e o desenvolvemento económico. 

• Actitude reflexiva diante de fenómenos tidos por obvios e disposición á análise crítica de 

distintas informacións sobre un mesmo feito proporcionadas por diferentes fontes. 

• Interese pola realización correcta de experiencias, confección de informes, representación 

de datos, etcétera. 

• Coidado do material e instrumentos do laboratorio, respecto polas súas normas de 

utilización, así como polas normas de seguridade no laboratorio 

• Cooperación no traballo en equipo, respecto polas persoas e tolerancia coas peculiaridades 

individuais 

15.2. Accións de contribución ó plan lector 

Un dos grandes problemas atopados no alumnado de Física e Química e, por 

extensión, en todas as materias científicas, é a de que cústalles moito entender os textos 

científicos. Desde este apartado de Fomento da lectura pretendemos que se cumpran os 

seguintes obxectivos para o noso alumnado: 

• Ler de maneira comprensiva textos científicos de Física e Química acordes co nivel de 

ensino onde se atopa. 

• Elaborar resumos de textos científicos sinxelos extraendo a idea principal dos mesmos. 

• Adquirir unha linguaxe científica o máis clara posible, sendo capaz de incorporala a súa 

linguaxe habitual. 

• Promover entre o alumnado a lectura sen prexuízos, sen medo ao ridículo, participando e 

preguntando o que non se entenda. 
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Para cumprir con estes obxectivos propoñemos unha serie de actividades que 

desenvolveremos durante todo o curso académico. Estas actividades son as seguintes: 

ü No inicio do curso dedicaremos unha sesión lectiva á lectura, en voz alta, dun texto 

científico sobre Física e Química. O texto empregado pódese coller tanto dun libro de 

divulgación científica como de periódicos, revistas, etc. 

ü Ao longo do curso, durante o desenvolvemento de cada tema, dedicarase un tempo á 

lectura dun texto que teña relación co tema tratado. Da lectura dos textos anteriormente 

citados faremos reflexións e intervencións orais entre o grupo-clase, onde se debatirá o 

tema que se trata, así como a idea principal do texto. 

ü  Propoñerase lecturas de biografías de científicos e científicas relevantes na historia da 

ciencia en xeral e da Física e Química en particular. 

ü Propoñerase facer un glosario de termos científicos encontrados no texto e que requiran 

dunha mellor comprensión. Valorando a utilización do dicionario, así como recorrer a 

outras fontes de información para entender ditos termos. 

 

15.3. Accións de contribución ó plan TIC 

Partimos da base de que para a sociedade actual o coñecemento das TIC é unha das 

competencias básicas, a competencia dixital. Os tres camiños polos que hai que dirixir o 

coñecemento das TIC son: 

Uso dos sistemas informáticos: Os alumnos deben ser capaces de distinguir entre software 

e hardware, de instalar e desinstalar programas informáticos, utilizar distintos soportes para 

gardar e recuperar información, etc. 

Uso de internet: Como principal fonte de información na actualidade, os alumnos deben 

ser capaces de moverse con soltura pola rede, buscando, recuperando e almacenando toda a 

información necesaria. Deben coñecer e utilizar as canles de relación a través da rede como 

correo electrónico, chat, foros, así como o traballo colaborativo (nos wikis, por exemplo). Por 

último, deben posuír o sentido ético e crítico suficiente para recoller ou rexeitar a información 

que pasa polas súas mans. 

Uso dos programas informáticos necesarios para tratar toda a información recollida. Os 

programas iniciais serían o procesador de textos, folla de cálculo, programa de tratamento de 

imaxes, base de datos, programas de presentacións, etc. 

Para fomentar o uso das TIC, o noso departamento de Física e Química propón o seguinte: 
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• Ofertar aos alumnos unha serie de actividades en liña a través da Aula Virtual da páxina 

web do centro, baseada na plataforma moodle. Ditas actividades están realizadas nos 

coñecidos programas Hotpotatoes, JClic e Edilim. 

• Na  páxina web do centro ofertamos recursos de páxinas web con actividades en liña, 

applets, simuladores de prácticas, etc., para tratar aspectos do programa de materia de 

Física e Química. 

• Utilizar a pizarra dixital tanto para exposicións públicas aos alumnos como para 

actividades e recursos interactivos sobre aspectos do temario e para exposicións de 

traballos dos alumnos. 

• Utilizar o canón e a pantalla da aula para exposicións tanto do profesor como dos 

alumnos, para actividades e para traballar cos recursos. 

• Utilizar algunha das aulas de informática para desenvolver cos alumnos actividades en 

liña. 

15.4. Accións de contribución ó plan de convivencia 

Contribuiremos o plan de convivencia educando ó alumnado para a convivencia 

democrática, incorporando na práctica docente contidos relacionados coa convivencia escolar 

e a resolución pacífica de conflitos.  

• Fomentando o respeto á liberdade de conciencia e conviccións relixiosas e morais, así 

como a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da comunidade 

educativa. 

• Cumprindo e facendo cumprir as normas de convivencia do centro no ámbito da súa 

competencia. 

• Fomentando un clima positivo de convivencia no centro e no aula, e durante as 

actividades complementarias e extraescolares..  

• Mantendo a orde e procurando un axeitado comportamento do alumnado no centro, tanto 

no aula como fóra dela, corrixindo e poñendo en coñecemento dos órganos competentes 

as condutas que alteren a convivencia.  

• Informando ás familias das cuestións que puidesen afectarlles, dos incumprimentos das 

normas de convivencia por parte dos seus fillos e das medidas disciplinarias adoptadas 

respecto diso.  

• Controlando as faltas de asistencia así como os atrasos dos alumnos e informar aos titores. 
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16. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA   

 

16.1. Información ao alumnado 

Para que o alumnado esté perfectamente informado da programación do Departamento 

seguiranse diferentes accións:  

• Na primeira sesión de clase (presentación) o profesor/a da materia fará una presentación 

na que se explicará brevemente cales van ser os obxectivos e contidos a estudar este novo 

curso académico. De xeito máis pormenorizado explicaráse ao alumnado como van ser os 

criterios e os procedementos de avaliación (número de probas escritas, criterios de 

cualificación das probas, cánto inflúen os contidos actitudinais…etc).  

• En calquera momento, o alumnado pode solicitar a información que necesita, relacionada 

coa programación, ao Xefe/a do Departamento, ben nos períodos de lecer, ou en calquera 

outro momento que teña disponible.  

• Así mesmo, poderase divulgar parte ou a totalidade da Programación do Departamento na 

páxina web do centro. 

16.2. Procedementos para avaliar a programación.  

A avaliación da programación didáctica do departamento levarase a cabo en tres etapas.  

1. Ao principio de curso, facilitaráse a programación aos membros que formen parte do 

departamento para a súa lectura e para recoller as aportacións que se fagan.  

2. De forma periódica nas reunións de seminarios trataremos aqueles temas da programación 

nos que se detecten problemas, facendo especial fincapé nos seguintes aspectos:  

-Temporalización e secuenciación dos contidos: Estudarase se as sesións previstas para o 

tratamento das unidades didácticas son suficientes e analizando as posibles causas de que 

non sexa así.  

-Resultados obtidos polo alumnado nas probas parciais e nas observación diarias na clase.  

-Procedementos de avaliación. Estudaremos se os instrumentos propostos son suficientes 

para a avaliación do alumnado ou non.  

- Valoración do traballo e dos resultados do alumnado con materias pendentes.  

3. Finalmente, na memoria final do curso, avaliaremos de novo todos estes aspectos de 

maneira máis global, propoñendo as posibles modificacións ou melloras para o vindeiro 

curso. 
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Neste cadro vemos algúns aspectos que podemos analizar na avaliación da programación 

 
Axuste entre a Programación Didáctica e os resultados 

Adecuación da programación didáctica Resultados 
académicos 

Propostas de 
mellora 

Preparación da clase e os 
materiais didácticos.  

Hai coherencia entre o programado e o desenvolvemento das 
clases  

  

Existe una distribución temporal equilibrada.  
Adecúase o desenvolvemento da clase coas características 
del grupo.  

Utilización dunha metodoloxía 
axeitada  

Tivéronse en conta aprendizaxes significativos.  

Considérase a interdisciplinariedade (en actividades, 
tratamento dos contidos, etc.).  
A metodoloxía fomenta a motivación e o desenvolvemento das 
capacidades do alumno/a.  
A metodoloxía inclúe o traballo de competencias e intelixencias 
múltiples.  

Regularización da práctica 
docente.  

Grao de seguimento dos alumnos.  

Validez dos recursos utilizados na clase para os aprendizaxes.  

Os criterios de promoción están consensuados entre os 
profesores.  

Avalación dos aprendizaxes e 
información que de eles dase 
aos alumnos e ás familias.  

Os estándares de aprendizaxe avaliables encóntranse 
vinculados ás competencias, contidos e criterios de avaliación.  

Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar numerosas 
variables do aprendizaxe.  

Os criterios de calificación están axustados á tipoloxía das 
actividades planificadas.  

Os criterios de avalación e os criterios de calificación déronse 
a coñecer:  
- aos alumnos  
- ás familias  

Utilización de medidas para a 
atención á diversidade.  

Adotáronse medidas con antelación para coñecer as 
dificultades de aprendizaxe.  
Ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e ritmos de 
aprendizaxe.  
As medidas e recursos ofrecidos foron suficientes.  

Aplicáronse medidas extraordinarias recomendadas polo 
equipo docente atendendo a os informes psicopedagóxicos.  
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16.3.  Indicadores de logro da programación a valorar:  

 

Indicadores de logro da programación a valorar: Escala 

 1 2 3 4 
1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do currículo.         
2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos.         
3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.         
4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos.         
5. Adecuación do grao Mínimo de consecución fixado para cada estándar.         
6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.         
7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.         
8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.         
9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento.[Só para ESO e bach.].         
10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.         
11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.         
12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).         
13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.         
14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.         
15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para determinadas materias de 
2º de bacharelato].         
16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc.         
17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación.         
18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.[Só para ESO e bacharelato].         
19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. [Só para ESO e bach].         
20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes. [Só para ESO e 
bacharelato]         
21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes. [Só para ESO e 
bacharelato]         
22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.         
23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.         
24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.         
25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.         
26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e 
instrumentos.         
27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.         
28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.         
29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.         
30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.         
Observacións: 
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17. BIBLIOGRAFÍA EMPREGADA PARA A ELABORACIÓN DESTA 

PROGRAMACIÓN 

 

• Empregouse a seguinte lexislación vixente da LOMCE 

DOG 01-08-16 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2016, de la Dirección General de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se dictan instrucciones para la 

implantación, en el curso académico 2016/17, del currículo establecido en el Decreto 

86/2015, de 25 de junio, de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

BOE 30-07-16  Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

• Sitio web  www.edu.xunta.es 

 

18. SINATURAS DE CONFORMIDADE DOS MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

Miño, a 15 de setembro de 2021 

 


