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 1. Introdución e contextualización 

 O  coñecemento  científico  permítelles  ás  persoas  comprenderen  e  valoraren  a  súa  realidade  e  a  do  seu 

 contorno,  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  .  Para  chegar  a  este  nivel  de  comprensión  cómpre  coñecer  e  aplicar  os  métodos  da  ciencia  para 

 identificar  os  problemas  nos  diversos  campos  do  coñecemento  e  da  experiencia,  e  valorar  criticamente  os  hábitos 

 sociais  en  distintos  ámbitos.  Como  un  saber  integrado  que  é,  o  coñecemento  científico  estrutúrase  en  distintas 

 disciplinas como son as materias de  Física e Química  ou  Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional  . 

 Para  que  estas  expectativas  se  concreten,  na  procura  dun  desenvolvemento  integral  do  alumnado,  o  ensino 

 destas  materias  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. 

 O  departamento  do  CPI  Plurilingüe  o  Cruce  estará  integrado,  no  presente  curso  2022/23,  pola  profesora 

 Raquel  Veira  Díaz  con  destino  definitivo  no  centro  que  exercerá  as  funcións  de  xefa  de  departamento  e  impartirá  as 

 seguintes materias: 

 ●  Física e química 2º ESO (1 grupo, 18 alumnos/as) 

 ●  Física e química 3º ESO (2 grupos, 16 e 15 alumnos/as) 

 ●  Física e química 4º ESO (1 grupo, 20 alumnos/as) 

 ●  Ciencias aplicadas á actividade profesional 4º ESO (1 grupo, 11 alumnos/as) 

 Contará  coa  colaboración  da  profesora  Catuxa  Rey  Parrado,  do  departamento  de  Matemáticas,  que  imparte  a 

 materia de física e química como afín: 

 ●  Física e química 2º ESO (1 grupo, 16 alumnos/as) 

 Neste  ano  de  transición  entre  leis  educativas  ,  o  presente  documento  contén  as  programacións  didácticas  da 

 materias  de  Ciencias  aplicadas  á  actividade  profesional  e  Física  e  química  de  2º  e  4º  ESO.  A  programación  didáctica  de 

 física  e  química  de  3º  ESO  elaborarase  a  través  da  aplicación  PROENS,  creada  a  tal  efecto,  sendo  que  no  presente 

 ano académico a LOMLOE a nivel curricular será de aplicación unicamente nos cursos impares. 
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 2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

 As  materias  de  Física  e  Química  e  Ciencias  Aplicadas  á  Actividade  Profesional  deben  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 naturais e relacionalos cos avances tecnolóxicos. 

 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  das  materias  de  ciencias  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  deben  ser  recoñecidos  e 

 valorados como actores principais da construción da nosa cultura. 

 A  física  a  química  e  as  ciencias  aplicadas  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  destas  materias.  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. 
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 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,  as  materias  de  ciencias  achegan  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  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. 

 Nas  seguintes  táboas,  de  perfís  competenciais,  exponse  de  xeito  pormenorizado  a  relación  dos  estándares  de 

 aprendizaxe  ,  de  cada  unha  das  materias,  coas  sete  competencias  clave  .  Indicando  o  peso  porcentual  que  a 

 cualificación de cada estándar terá á hora de avaliar a ou as competencias clave que lle corresponden. 

 PERFIL COMPETENCIAL                                               FÍSICA E QUÍMICA                                                    2º ESO 

 (56)     ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 COMPETENCIAS CLAVE 

 CCL  CMCCT  CD  CAA  CSC  CSIEE  CCEC 

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

 5%  3%  10% 

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

 10%  3% 

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

 0,5%  30% 

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

 9% 

 5  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. 

 3%  10% 

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

 5%  1,5% 

 7  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. 

 9% 

 8  FQB1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada información 
 relevante nun texto de divulgación científica, e transmite as conclusións 

 10%  3%  10% 
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 obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade. 

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

 1,5%  20%  10%  30% 

 10  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. 

 25%  9%  35%  25%  30%  70% 

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

 25%  30%  30% 

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

 1,5% 

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

 0,5% 

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

 3% 

 15  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. 

 1,5% 

 16  FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos.  0,5% 

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

 1,5% 

 18  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. 

 3% 

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

 0,5% 

 20  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. 

 0,5%  5% 

 21  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. 

 1,5% 

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

 0,5% 

 23  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. 

 10%  3% 

 24  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. 

 0,5%  5%  10% 

 25  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. 

 3% 

 26  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. 

 5%  1,5% 

 27  FQB3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas.  0,5% 
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 28  FQB3.2.1. Identifica os reactivos e os produtos de reaccións químicas 
 sinxelas interpretando a representación esquemática dunha reacción 
 química. 

 3% 

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

 0,5% 

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

 0,5%  10% 

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

 0,5%  10%  10% 

 32  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. 

 3% 

 33  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. 

 1,5% 

 34  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. 

 0,5% 

 35  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. 

 3% 

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

 0,5%  10%  5% 

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

 1,5% 

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

 1,5% 

 39  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. 

 1,5% 

 40  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. 

 1,5% 

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

 1,5% 

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

 1,5% 

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

 3% 

 44  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. 

 1,5% 

 45  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. 

 0,5% 

 46  FQB4.8.1. Realiza un informe, empregando as tecnoloxías da  25%  1,5%  35%  10% 
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 información e da comunicación, a partir de observacións ou da procura 
 guiada de información sobre a forza gravitatoria e os fenómenos 
 asociados a ela. 

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

 0,5% 

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

 0,5% 

 49  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. 

 1,5% 

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

 0,5% 

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

 0,5% 

 52  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. 

 0,5%  5%  10% 

 53  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. 

 0,5% 

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

 0,5% 

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

 0,5% 

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

 5%  0,5%  10% 

 PERFIL COMPETENCIAL                                               FÍSICA E QUÍMICA                                                    4º ESO 

 (89)    ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 COMPETENCIAS CLAVE 

 CCL  CMCCT  CD  CAA  CSC  CSIEE  CCEC 

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

 12,5%  2,5%  12,5%  12,5% 

 2  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. 

 12,5%  2,5%  10%  10%  10% 

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

 1%  5% 

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

 1% 

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

 1% 

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

 1% 
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 7  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. 

 1% 

 8  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. 

 1% 

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

 25%  5,5%  20%  25%  12,5%  30%  30% 

 10  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. 

 25%  5,5%  10%  25%  25%  30%  30% 

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

 5%  5,5%  20%  10%  25%  10%  12,5% 

 12  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. 

 1%  5% 

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

 0,5%  20% 

 14  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. 

 1% 

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

 0,5% 

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

 1% 

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

 1% 

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

 1% 

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

 1% 

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

 0,5% 

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

 1%  5%  5% 

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

 5%  2,5% 

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

 0,5% 

 24  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. 

 0,5% 

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

 0,5% 
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 26  FQB2.8.2. Analiza as formas alotrópicas do carbono, relacionando a 
 estrutura coas propiedades. 

 0,5% 

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

 2,5% 

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

 0,5% 

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

 0,5% 

 30  FQB2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a partir 
 da fórmula de alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, 
 ésteres e aminas. 

 0,5% 

 31  FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría 
 de colisións, e deduce a lei de conservación da masa. 

 1% 

 32  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. 

 0,5% 

 33  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. 

 0,5%  4% 

 34  FQB3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha 
 reacción química analizando o signo da calor de reacción asociada. 

 0,5% 

 35  FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de 
 substancia, a masa atómica ou molecular e a constante do número 
 de Avogadro. 

 1% 

 36  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. 

 1% 

 37  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. 

 2,5% 

 38  FQB3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o 
 comportamento químico de ácidos e bases. 

 0,5% 

 39  FQB3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha 
 disolución utilizando a escala de pH. 

 0,5% 

 40  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. 

 2,5%  5% 

 41  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. 

 0,5%  5% 

 42  FQB3.7.3. Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas que 
 teñan lugar reaccións de síntese, combustión ou neutralización. 

 1%  5% 

 43  FQB3.8.1. Describe as reaccións de síntese industrial do amoníaco e 
 do ácido sulfúrico, así como os usos destas substancias na industria 
 química. 

 0,5% 

 44  FQB3.8.2. Valora a importancia das reaccións de combustión na 
 xeración de electricidade en centrais térmicas, na automoción e na 
 respiración celular. 

 0,5%  5% 

 45  FQB3.8.3. Describe casos concretos de reaccións de neutralización  0,5% 
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 de importancia biolóxica e industrial. 

 46  FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, 
 desprazamento e velocidade en distintos tipos de movemento, 
 utilizando un sistema de referencia. 

 2,5% 

 47  FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa 
 traxectoria e a súa velocidade. 

 1% 

 48  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. 

 0,5% 

 49  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. 

 0,5% 

 50  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 Sistema Internacional. 

 2,5% 

 51  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. 

 0,5%  5% 

 52  FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en calquera 
 movemento curvilíneo e calcula o seu valor no caso do movemento 
 circular uniforme. 

 0,5% 

 53  FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir 
 de gráficas posición-tempo e velocidade-tempo en movementos 
 rectilíneos. 

 0,5% 

 54  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. 

 5%  1%  4%  5%  5%  5% 

 55  FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos 
 que hai cambios na velocidade dun corpo. 

 1% 

 56  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. 

 0,5% 

 57  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. 

 0,5% 

 58  FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de 
 Newton. 

 1% 

 59  FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia do 
 enunciado da segunda lei. 

 0,5% 

 60  FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en 
 situacións de interacción entre obxectos. 

 0,5% 

 61  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. 

 1% 

 62  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. 

 0,5% 

 CPI Plurilingüe O Cruce  10 



 Física e química  2022/23 

 63  FQB4.10.1. Razoa o motivo polo que as forzas gravitatorias 
 producen nalgúns casos movementos de caída libre e noutros casos 
 movementos orbitais. 

 1% 

 64  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. 

 0,5%  5% 

 65  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. 

 0,5% 

 66  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. 

 0,5% 

 67  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. 

 0,5% 

 68  FQB4.13.2. Explica o abastecemento de auga potable, o deseño 
 dunha presa e as aplicacións do sifón, utilizando o principio 
 fundamental da hidrostática. 

 0,5% 

 69  FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados coa presión no interior 
 dun fluído aplicando o principio fundamental da hidrostática. 

 0,5% 

 70  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. 

 1% 

 71  FQB4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade de obxectos 
 utilizando a expresión matemática do principio de Arquímedes, e 
 verifícaa experimentalmente nalgún caso. 

 2,5% 

 72  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. 

 1%  4% 

 73  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. 

 0,5%  5% 

 74  FQB4.14.3. Describe o funcionamento básico de barómetros e 
 manómetros, e xustifica a súa utilidade en diversas aplicacións 
 prácticas. 

 0,5% 

 75  FQB4.15.1. Relaciona os fenómenos atmosféricos do vento e a 
 formación de frontes coa diferenza de presións atmosféricas entre 
 distintas zonas. 

 0,5% 

 76  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. 

 0,5% 

 77  FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía 
 cinética e potencial gravitatoria, aplicando o principio de 
 conservación da enerxía mecánica. 

 2,5% 

 78  FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en 
 situacións onde diminúe a enerxía mecánica. 

 0,5% 

 79  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. 

 1% 
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 80  FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia 
 enerxía en forma de calor ou en forma de traballo. 

 0,5% 

 81  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. 

 1% 

 82  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. 

 1% 

 83  FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta 
 temperatura e o valor da temperatura final aplicando o concepto de 
 equilibrio térmico. 

 2,5% 

 84  FQB5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun obxecto coa 
 variación da súa temperatura utilizando o coeficiente de dilatación 
 lineal correspondente. 

 0,5% 

 85  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. 

 2,5%  5% 

 86  FQB5.5.1. Explica ou interpreta, mediante ilustracións ou a partir 
 delas, o fundamento do funcionamento do motor de explosión. 

 0,5% 

 87  FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor 
 de explosión e preséntao empregando as TIC. 

 5%  2,5%  4%  5%  5%  5% 

 88  FQB5.6.1. Utiliza o concepto da degradación da enerxía para 
 relacionar a enerxía absorbida e o traballo realizado por unha 
 máquina térmica. 

 0,5% 

 89  FQB5.6.2. Emprega simulacións virtuais interactivas para determinar 
 a degradación da enerxía en diferentes máquinas, e expón os 
 resultados empregando as TIC. 

 5%  1%  4% 

 PERFIL COMPETENCIAL                         CIENCIAS APLICADAS Á ACTIVIDADE PROFESIONAL                                                    4º ESO 

 (36)    ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 COMPETENCIAS CLAVE 

 CCL  CMCCT  CD  CAA  CSC  CSIEE  CCEC 

 1  CAAB1.1.1. Determina o tipo de instrumental de laboratorio 
 necesario segundo o tipo de traballo que vaia realizar 

 12%  14% 

 2  CAAB1.2.1. Recoñece e cumpre as normas de seguridade e hixiene 
 que rexen nos traballos de laboratorio. 

 12%  14% 

 3  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 

 27%  4%  12% 

 4  CAAB1.4.1. Determina e identifica medidas de volume, masa ou 
 temperatura utilizando ensaios de tipo físico ou químico. 

 4%  4% 

 5  CAAB1.5.1. Decide que tipo de estratexia práctica cómpre aplicar 
 para a preparación dunha disolución concreta. 

 4%  4% 

 6  CAAB1.6.1. Establece que tipo de técnicas de separación e 
 purificación de substancias se debe utilizar nalgún caso concreto. 

 2%  1% 

 7  CAAB1.7.1. Discrimina que tipos de alimentos conteñen diferentes  1%  1% 
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 biomoléculas. 

 8  CAAB1.8.1. Describe técnicas e determina o instrumental axeitado 
 para os procesos cotiáns de desinfección. 

 1%  1% 

 9  CAAB1.9.1. Resolve acerca de medidas de desinfección de materiais 
 de uso cotián en distintos tipos de industrias ou de medios 
 profesionais. 

 1%  1%  3% 

 10  CAAB1.10.1. Relaciona procedementos instrumentais coa súa 
 aplicación no campo industrial ou no de servizos. 

 1%  1% 

 11  CAAB1.11.1. Sinala aplicacións científicas con campos da actividade 
 profesional do seu contorno. 

 2%  100% 

 12  CAAB2.1.1. Utiliza o concepto de contaminación aplicado a casos 
 concretos. 

 1%  2% 

 13  CAAB2.2.1. Discrimina os tipos de contaminación da atmosfera, a 
 súa orixe e os seus efectos. 

 1%  2% 

 14  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. 

 2%  6% 

 15  CAAB2.3.1. Relaciona os efectos contaminantes da actividade 
 industrial e agrícola sobre o solo. 

 1%  2% 

 16  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. 

 4%  4%  6%  8% 

 17  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. 

 2%  6% 

 18  CAAB2.6.1. Recoñece e distingue os efectos da contaminación 
 radioactiva sobre o ambiente e a vida en xeral. 

 1%  2% 

 19  CAAB2.7.1. Determina os procesos de tratamento de residuos e 
 valora criticamente a súa recollida selectiva. 

 2%  6% 

 20  CAAB2.8.1. Argumenta os proles e os contras da recollida, da 
 reciclaxe e da reutilización de residuos. 

 2%  6% 

 21  CAAB2.9.1. Formula ensaios de laboratorio para coñecer aspectos 
 relacionados coa conservación ambiental. 

 2%  8% 

 22  CAAB2.10.1. Identifica e describe o concepto de desenvolvemento 
 sustentable, e enumera posibles solucións ao problema da 
 degradación ambiental. 

 2%  1%  6% 

 23  CAAB2.11.1. Aplica, xunto cos/coas compañeiros/as, medidas de 
 control da utilización dos recursos, e implica niso o propio centro 
 docente. 

 5%  7%  8,5%  8% 

 24  CAAB2.12.1. Formula estratexias de sustentabilidade no contorno do 
 centro docente. 

 10%  7%  4%  6% 

 25  CAAB3.1.1. Relaciona os conceptos de investigación, 
 desenvolvemento e innovación. Contrasta as tres etapas do ciclo 
 I+D+i. 

 6%  3% 

 26  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. 

 2%  3% 

 27  CAAB3.2.2. Enumera os organismos e as administracións que 
 fomentan a I+D+i a nivel estatal e autonómico. 

 2%  3% 
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 28  CAAB3.3.1. Precisa, analiza e argumenta como a innovación é ou 
 pode ser un factor de recuperación económica dun país. 

 10%  2%  3% 

 29  CAAB3.3.2. Enumera algunhas liñas de I+D+i actuais para as 
 industrias químicas, farmacéuticas, alimentarias e enerxéticas. 

 3% 

 30  CAAB3.4.1. Recoñece a importancia das tecnoloxías da información 
 e da comunicación no ciclo de investigación e desenvolvemento. 

 13%  1%  2%  3% 

 31  CAAB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da 
 ciencia. 

 12%  14%  17% 

 32  CAAB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que 
 propón. 

 15%  4%  8,5% 

 33  CAAB4.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas tecnoloxías 
 da información e da comunicación, para a elaboración e a 
 presentación das súas investigacións. 

 20%  12%  27%  14% 

 34  CAAB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en 
 grupo. 

 14%  14%  17% 

 35  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. 

 20%  12%  19%  17% 

 36  CAAB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das 
 súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

 20% 

 3. Concreción dos obxectivos. 

 Nestas  materias  traballaranse  os  seguintes  obxectivos  da  etapa  de  entre  os  establecidos  no  artigo  10  do 

 Decreto 86/2015: 

 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. 
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 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  estruturen  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 

 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. 

 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. 

 4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: temporalización, grao 

 mínimo de consecución e procedementos e instrumentos de avaliación. 

 Os  procedementos  e  instrumentos  empregados,  en  xeral,  para  a  avaliación  do  alumnado  serán  variados;  nas 

 ocasións  nas  que  sexa  factible,  e  de  cara  a  obter  a  maior  validez  e  confiabilidade  posibles,  empregaranse 

 procedementos ou instrumentos de avaliación complementarios. 

 Procedementos de avaliación:  OD - Observación directa na aula (física ou 
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 virtual). 

 CA - Cadernos de aula (física ou virtual). 

 PE - Proba escrita. 

 IL - Informe de laboratorio. 

 TEO - Traballo escrito ou oral. 

 P - Proxecto. 

 Instrumentos de avaliación: 

 LC - Listas de cotexo. 

 RA - Rexistros anecdóticos. 

 RPE - Rúbrica da proba escrita. 

 RIL - Rúbrica do informe de laboratorio. 

 RTEO - Rúbricas do traballo escrito ou oral. 

 RP - Rúbrica do proxecto. 

 Todos  os  instrumentos  de  avaliación  nomeados  estarán  deseñados  en  base  ás  rúbricas  dos  estándares  de 

 aprendizaxe  que  teñamos  previsto  avaliar  cos  procedementos  que  lles  corresponden.  Os  diferentes  procedementos  e 

 instrumentos  de  avaliación  a  empregar  para  cada  estándar  indícanse,  por  compacidade,  na  mesma  táboa  que  explicita 

 a  rúbrica  para  cada  estándar  de  aprendizaxe  dentro  de  cada  unidade  didáctica,  aludindo  a  eles  mediante  as 

 abreviaturas  anteriormente  indicadas.  En  xeral,  fanse  explícitos  para  cada  estándar  diferentes  procedementos  e 

 instrumentos  de  avaliación;  isto  non  quere  dicir  que  se  vaian  empregar  todos  eles  para  avalialo,  senón  que  o  profesor 

 optará  por  aqueles  que  resulten  máis  convenientes  en  función  dos  exercicios,  actividades  ou  tarefas  de  que  se  trate, 

 tendo  en  conta  que  en  xeral  deberá  empregarse  máis  dun  para  cada  estándar,  en  función  da  súa  complementariedade, 

 para garantir as suficientes validez e confiabilidade. 

 As  rúbricas  para  cada  estándar  definíronse  en  termos  xerais  con  catro  niveis,  denominados  “Baixo”, 

 “Normal”,  “Bo”  e  “Excelente”,  agás  para  o  caso  dalgún  estándar  de  aprendizaxe  que  é  claramente  "dicotómico"  (é 

 dicir,  que  se  pode  avaliar  respondendo  SI  ou  NON  a  un  único  indicador  de  logro  moi  concreto),  no  que  só  se  consideran 

 dous  niveis.  No  primeiro  caso,  o  grao  mínimo  de  consecución  de  cada  estándar  identifícase  co  nivel  “Normal”  (o 

 segundo  máis  baixo  dos  catro);  no  segundo  caso,  o  nivel  mínimo  non  se  pode  graduar,  e  corresponde  por  tanto  á 

 superación  do  estándar.  Os  indicadores  de  logro  que  concretan  os  niveis  de  desempeño  correspondentes  a  cada  un 

 dos catro niveis de adquisición do estándar explicítanse en táboas que se achegan con cada unidade didáctica. 

 Calquera  alumno  ou  alumna  cun  grao  de  consecución  do  estándar  inferior  ao  explicitado  no  Nivel  1  será 

 cualificado  con  este  nivel  dado  que  é  o  mínimo  recollido  na  rúbrica;  por  tanto,  a  clasificación  neste  nivel  para  un 

 determinado  estándar  non  supón  que  efectivamente  o  alumno  ou  alumna  acadase  todos  os  indicadores  de  logro 

 descritos  nese  nivel.  A  excepción  a  esta  regra  é  o  caso  no  que  a  rúbrica  non  sexa  aplicable  por  non  ter  realizado, 

 desenvolvido  ou  entregado  o  alumno  as  tarefas  correspondentes;  neste  caso  non  se  considerará  acadado  o  Nivel  1 

 expresado na rúbrica. 
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 FÍSICA E QUÍMICA  - 2º ESO 

 1º TRIMESTRE  UD. 1 “A materia e a a medida” (9  sesións) (34%) 

 Elementos do currículo  Rúbrica  Avaliación 

 Obx.  Cont.  Crit. de 
 aval. 

 Est. de 
 aprendizaxe. 

 Nivel 1 
 (Baixo) 

 Nivel 2 (Grao 
 mín.) 

 Nivel 3 (Bo)  Nivel 4 
 (Excelente) 

 Peso 
 (%) 

 Proc. 
 de 
 aval. 

 Instr. 
 de 
 aval. 

 Bloque 1. A actividade científica 

 f, h  B1.1. 
 B1.2. 

 B1.1.  FQB1.1.2. 
 Rexistra 
 observacións e 
 datos de maneira 
 organizada e 
 rigorosa, e 
 comunícaos 
 oralmente e por 
 escrito utilizando 
 esquemas, 
 gráficos e táboas. 

 Non rexistra 
 observacións e 
 datos de maneira 
 organizada ou non 
 os comunica 
 oralmente ou por 
 escrito utilizando 
 esquemas e 
 táboas. 

 Rexistra 
 observacións e 
 datos de maneira 
 organizada e 
 comunícaos 
 oralmente e por 
 escrito utilizando 
 esquemas e táboas. 

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

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

 27%  OD 
 CA 
 IL 

 RA 
 LC 
 RIL 

 b, f  B1.4.  B1.3.  FQB1.3.1. 
 Establece 
 relacións entre 
 magnitudes e 
 unidades 
 utilizando, 
 preferentemente, 
 o Sistema 
 Internacional de 
 Unidades para 
 expresar os 
 resultados. 

 Non coñece as 
 unidades do SI 
 para todas as 
 magnitudes 
 fundamentais e as 
 principais 
 magnitudes 
 derivadas, ou as 
 unidades non SI 
 de emprego máis 
 común. 

 Coñece as unidades 
 do SI para as 
 magnitudes 
 fundamentais e as 
 principais 
 magnitudes 
 derivadas. 

 Coñece as 
 unidades do SI 
 para as 
 magnitudes 
 fundamentais e 
 as principais 
 magnitudes 
 derivadas, e as 
 unidades non SI 
 de emprego máis 
 común. 

 Coñece as 
 unidades do SI 
 para as 
 magnitudes 
 fundamentais e 
 todas as 
 magnitudes 
 derivadas, así 
 como todas as 
 unidades non SI, 
 vistas no curso. 

 11%  OD 
 CA 
 PE 
 IL 

 RA 
 LC 
 RPE 
 RIL 

 f  B1.5.  B1.4.  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. 

 Non é quen de 
 identificar ou 
 empregar na 
 realización de 
 experiencias o 
 principal material e 
 instrumentos 
 básicos de 
 laboratorio, ou a 
 miúdo non 
 respecta algunha 
 norma de 
 seguridade 
 elemental. 

 Identifica e emprega 
 na realización de 
 experiencias o 
 principal material e 
 instrumentos 
 básicos de 
 laboratorio, e 
 respecta 
 habitualmente as 
 normas de 
 seguridade 
 elementais. 

 Identifica e 
 emprega na 
 realización de 
 experiencias case 
 todo o material e 
 instrumentos 
 básicos de 
 laboratorio, 
 respecta 
 habitualmente as 
 normas de 
 seguridade, e 
 identifica 
 habitualmente 
 actitudes e 
 medidas de 
 actuación 
 preventivas. 

 Identifica e 
 emprega na 
 realización de 
 experiencias todo o 
 material e 
 instrumentos 
 básicos de 
 laboratorio, 
 respecta sempre 
 as normas de 
 seguridade, e 
 identifica 
 habitualmente 
 actitudes e 
 medidas de 
 actuación 
 preventivas. 

 11%  OD 
 CA 
 PE 
 IL 

 RA 
 LC 
 RPE 
 RIL 

 h, j  B1.5.  B1.6.  FQB1.6.2. 
 Participa, valora, 
 xestiona e 
 respecta o 
 traballo individual 
 e en equipo. 

 Participa do 
 traballo en equipo 
 de xeito pasivo ou 
 insuficiente, ou 
 non o respecta, ou 
 non participa 
 activamente no 
 seu traballo 
 individual, ou non 
 o xestiona de xeito 
 suficientemente 
 eficaz. 

 Participa 
 eficazmente do 
 traballo en equipo, 
 respéctao e 
 participa 
 activamente e 
 xestiona 
 suficientemente o 
 traballo individual. 

 Participa 
 eficazmente do 
 traballo en equipo 
 e da súa xestión, 
 respéctao e 
 participa 
 activamente e 
 xestiona de xeito 
 notable o traballo 
 individual. 

 Participa 
 eficazmente do 
 traballo en equipo, 
 lidera a súa 
 xestión, respéctao 
 e participa 
 activamente e 
 xestiona 
 notablemente e o 
 traballo individual. 

 27%  OD  RA 
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 Bloque 2. A materia 

 b, f  B2.1. 
 B2.2. 

 B2.1.  FQB2.1.1. 
 Distingue entre 
 propiedades 
 xerais e 
 propiedades 
 características da 
 materia, e utiliza 
 estas últimas 
 para a 
 caracterización 
 de substancias. 

 Non distingue 
 entre propiedades 
 xerais e 
 específicas, ou 
 non define con 
 suficiente 
 corrección as 
 principais 
 propiedades 
 específicas, ou 
 non é quen de 
 caracterizar 
 substancias 
 empregando unha 
 propiedade 
 específica a partir 
 de datos 

 Distingue entre 
 propiedades xerais 
 e específicas, define 
 con suficiente 
 corrección as 
 principais 
 propiedades 
 específicas e 
 caracteriza ou 
 diferencia 
 substancias 
 empregando unha 
 propiedade 
 específica a partir 
 de datos facilitados. 

 Distingue entre 
 propiedades 
 xerais e 
 específicas, 
 define con 
 corrección as 
 principais 
 propiedades 
 específicas e 
 caracteriza ou 
 diferencia 
 substancias 
 empregando 
 unha ou varias 
 propiedades 
 específicas a 
 partir de datos 

 Distingue entre 
 propiedades xerais 
 e específicas, 
 define con 
 corrección as 
 principais 
 propiedades 
 específicas e 
 caracteriza ou 
 diferencia 
 substancias 
 empregando varias 
 propiedades 
 específicas a partir 
 de datos obtidos 
 polo alumno en 
 diferentes tipos de 

 8%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 
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 facilitados.  facilitados e 
 obtidos polo 
 alumno. 

 fontes. 

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

 Non é quen de 
 indicar as 
 principais 
 propiedades de 2 
 materiais do 
 contorno, ou non 
 as relaciona con 
 diferentes 
 aplicacións de 
 cada un deles. 

 Indica as principais 
 propiedades de polo 
 menos 2 materiais 
 do contorno e 
 relaciónaas con 
 diferentes 
 aplicacións de cada 
 un deles. 

 Indica numerosas 
 propiedades de 
 varios materiais 
 do contorno e 
 relaciónaas con 
 diferentes 
 aplicacións de 
 cada un deles. 

 Indica e 
 contextualiza 
 numerosas 
 propiedades de 
 varios materiais do 
 contorno e 
 relaciónaas con 
 diversas 
 aplicacións de 
 cada un deles. 

 5%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

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

 Non describe coa 
 suficiente 
 concreción ou 
 corrección a 
 determinación do 
 volume e a masa 
 dun sólido, ou non 
 coñece o material 
 básico necesario 
 para facelo, ou 
 non realiza as 
 medidas 
 correspondentes. 

 Describe 
 empregando 
 vocabulario técnico 
 con suficiente 
 corrección a 
 determinación do 
 volume e a masa 
 dun sólido, 
 nomeando o 
 material básico 
 necesario para 
 facelo, e realiza as 
 medidas 
 correspondentes, 
 organizándoas en 
 táboas e obtendo 
 valores coherentes 
 da densidade. 

 Describe 
 empregando 
 vocabulario 
 técnico con 
 corrección a 
 determinación do 
 volume e a masa 
 dun sólido, 
 nomeando todo o 
 material 
 necesario para 
 facelo, e realiza 
 as medidas 
 correspondentes, 
 organizándoas en 
 táboas e obtendo 
 valores 
 coherentes da 
 densidade. 

 Describe 
 empregando 
 vocabulario técnico 
 con gran 
 corrección a 
 determinación do 
 volume e a masa 
 dun sólido, 
 nomeando todo o 
 material necesario 
 para facelo, e 
 realiza con rigor e 
 precisión as 
 medidas 
 correspondentes, 
 organizándoas en 
 táboas e obtendo 
 valores coherentes 
 da densidade. 

 11%  OD 
 IL 

 RA 
 RIL 

 1º TRIMESTRE  UD. 2 “Estados da materia”  (9 sesións) (33%) 

 Elementos do currículo  Rúbrica  Avaliación 

 Obx.  Cont.  Crit. de 
 aval. 

 Est. de 
 aprendizaxe. 

 Nivel 1 
 (Baixo) 

 Nivel 2 (Grao 
 mín.) 

 Nivel 3 (Bo)  Nivel 4 
 (Excelente) 

 Peso 
 (%) 

 Proc. 
 de 
 aval. 

 Instr. 
 de 
 aval. 

 Bloque 1. A actividade científica 

 f, h  B1.1. 
 B1.2. 

 B1.1.  FQB1.1.1. 
 Formula, de 
 forma guiada, 
 hipóteses para 
 explicar 
 fenómenos 
 cotiáns, 
 utilizando teorías 
 e modelos 
 científicos 
 sinxelos. 

 Non é quen de 
 formular de forma 
 guiada unha 
 hipótese 
 coherente que 
 empregue ou 
 verifique os 
 elementos básicos 
 dunha teoría ou 
 modelo para 
 explicar os 
 aspectos 
 fundamentais dun 
 fenómeno cotián. 

 Emprega os 
 elementos esenciais 
 dunha teoría ou 
 modelo científico 
 para formular de 
 xeito guiado unha 
 hipótese coherente 
 que explique os 
 aspectos 
 fundamentais dun 
 fenómeno cotián. 

 Emprega os 
 elementos 
 esenciais dunha 
 teoría ou modelo 
 científico para 
 formular de forma 
 guiada varias 
 hipóteses 
 coherentes que 
 expliquen 
 diferentes 
 aspectos dun 
 fenómeno cotián. 

 Emprega con rigor 
 os elementos 
 dunha teoría ou 
 modelo científico 
 para formular de 
 forma guiada 
 diferentes 
 hipóteses 
 coherentes que 
 expliquen todos os 
 aspectos dun 
 fenómeno cotián. 

 22,7%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 

 e, f, 
 h, i 

 B1.6. 
 B1.2. 

 B1.5.  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 de 
 forma incompleta 
 a información 
 principal contida 
 nun texto de 
 divulgación 
 científica, ou non é 
 quen de transmitir 
 ningunha 
 conclusión 
 coherente 
 empregando con 
 mínima 
 propiedade a 
 linguaxe oral nin 
 escrita. 

 Selecciona a 
 información principal 
 contida nun texto de 
 divulgación 
 científica, 
 transmitindo 
 algunhas 
 conclusións 
 empregando con 
 propiedade a 
 linguaxe oral ou 
 escrita, amosando a 
 comprensión básica 
 da información. 

 Selecciona a 
 información 
 salientable 
 contida nun texto 
 de divulgación 
 científica, 
 transmite varias 
 conclusións 
 relevantes 
 utilizando a 
 linguaxe oral e 
 escrita con 
 propiedade e 
 amosa unha 
 comprensión 
 global da 
 información. 

 Selecciona a 
 información 
 salientable contida 
 nun texto de 
 divulgación 
 científica e 
 transmite varias 
 conclusións 
 relevantes 
 utilizando a 
 linguaxe oral e 
 escrita con gran 
 propiedade. 

 9,2%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 
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 h, i  B1.5.  B1.6.  FQB1.6.2. 
 Participa, valora, 
 xestiona e 
 respecta o 
 traballo individual 
 e en equipo. 

 Participa do 
 traballo en equipo 
 de xeito pasivo ou 
 insuficiente, ou 
 non o respecta, ou 
 non participa 
 activamente no 
 seu traballo 
 individual, ou non 
 o xestiona de xeito 
 suficientemente 
 eficaz. 

 Participa 
 eficazmente do 
 traballo en equipo, 
 respéctao e 
 participa 
 activamente e 
 xestiona 
 suficientemente o 
 traballo individual. 

 Participa 
 eficazmente do 
 traballo en equipo 
 e da súa xestión, 
 respéctao e 
 participa 
 activamente e 
 xestiona de xeito 
 notable o traballo 
 individual. 

 Participa 
 eficazmente do 
 traballo en equipo, 
 lidera a súa 
 xestión, respéctao 
 e participa 
 activamente e 
 xestiona 
 notablemente e o 
 traballo individual. 

 22,7%  OD  RA 

 Bloque 2. A materia 

 b, f  B2.3.  B2.2.  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. 

 Non é quen de 
 xustificar 
 cualitativamente 
 nin de xeito 
 elemental a 
 influencia que a 
 presión e a 
 temperatura teñen 
 no estado de 
 agregación das 
 substancias. 

 Xustifica 
 cualitativamente de 
 xeito elemental a 
 influencia que a 
 presión e a 
 temperatura teñen 
 no estado de 
 agregación das 
 substancias. 

 Xustifica 
 empregando o 
 modelo cinético 
 de xeito 
 elemental a 
 influencia que a 
 presión e a 
 temperatura 
 teñen no estado 
 de agregación 
 das substancias. 

 Xustifica con rigor, 
 empregando o 
 modelo cinético, a 
 influencia que a 
 presión e a 
 temperatura teñen 
 no estado de 
 agregación das 
 substancias. 

 6,8%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

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

 Non coñece as 
 propiedades 
 básicas dos 
 gases, líquidos e 
 sólidos ou non é 
 quen de explícaas 
 cualitativamente 
 de xeito elemental. 

 Enumera as 
 propiedades básicas 
 dos gases, líquidos 
 e sólidos e 
 explícaas 
 cualitativamente de 
 xeito elemental. 

 Enumera as 
 propiedades 
 básicas dos 
 gases, líquidos e 
 sólidos e 
 explícaas 
 empregando o 
 modelo cinético 
 de xeito 
 elemental. 

 Enumera 
 numerosas 
 propiedades dos 
 gases, líquidos e 
 sólidos e explícaas 
 con rigor 
 empregando o 
 modelo cinético. 

 9,1%  OD 
 PE 

 RA 
 RPE 

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

 Non coñece todos 
 os cambios de 
 estado ou non os 
 nomea, non é 
 quen de 
 describilos nin 
 cualitativamente 
 de xeito elemental 
 ou non interpreta 
 ningún fenómeno 
 cotián a partir 
 deles. 

 Coñece os cambios 
 de estado, noméaos 
 correctamente, 
 descríbeos 
 cualitativamente de 
 xeito elemental e 
 interpreta algún 
 fenómeno cotián a 
 partir deles. 

 Coñece os 
 cambios de 
 estado, noméaos 
 correctamente, 
 descríbeos de 
 xeito elemental 
 empregando o 
 modelo cinético e 
 interpreta varios 
 fenómenos 
 cotiáns a partir 
 deles. 

 Coñece os 
 cambios de estado, 
 noméaos 
 correctamente, 
 descríbeos con 
 rigor empregando o 
 modelo cinético e 
 interpreta 
 numerosos 
 fenómenos cotiáns 
 a partir deles. 

 6,8%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 

 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. 

 Non identifica 
 correctamente nas 
 gráficas de 
 quecemento das 
 substancias puras 
 os cambios de 
 estado, ou non 
 obtén con 
 suficiente 
 precisión os 
 valores de 
 temperatura 
 correspondentes 
 ou non identifica 
 as substancias de 
 que se trata a 
 partir de táboas de 
 datos facilitadas. 

 Identifica en gráficas 
 de quecemento de 
 substancias puras 
 os cambios de 
 estado, obtén con 
 suficiente precisión 
 os valores de 
 temperatura 
 correspondentes e 
 identifica as 
 substancias a partir 
 de táboas de datos 
 facilitadas. 

 Identifica en 
 gráficas de 
 quecemento os 
 cambios de 
 estado, obtén con 
 suficiente 
 precisión os 
 valores 
 correspondentes 
 da temperatura e 
 identifica as 
 substancias a 
 partir de táboas 
 de datos 
 facilitadas. 

 Identifica en 
 gráficas de 
 quecemento os 
 cambios de estado, 
 obtén con elevada 
 precisión os 
 valores 
 correspondentes 
 da temperatura e 
 identifica as 
 substancias a partir 
 de táboas de datos 
 facilitadas e 
 procuradas. 

 6,8%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 f  B2.4.  B2.3.  FQB2.3.1. 
 Xustifica o 
 comportamento 
 dos gases en 
 situacións cotiás, 
 en relación co 

 Non é quen de 
 xustificar as 
 características 
 elementais do 
 comportamento 
 dos gases en 
 situacións cotiás 
 sinxelas 

 Xustifica as 
 principais 
 características do 
 comportamento dos 
 gases en situacións 
 cotiás sinxelas e 
 relaciona este 
 comportamento cos 

 Xustifica 
 amplamente o 
 comportamento 
 dos gases en 
 situacións cotiás 
 sinxelas e 
 relaciona este 
 comportamento 

 Xustifica 
 amplamente o 
 comportamento 
 dos gases en 
 situacións cotiás 
 diversas e 
 relaciona este 
 comportamento 

 6,8%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 
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 modelo 
 cinético-molecula 
 r. 

 relacionándoas 
 cos elementos 
 básicos do modelo 
 cinético-molecular. 

 elementos básicos 
 do modelo 
 cinético-molecular. 

 cos elementos 
 básicos do 
 modelo 
 cinético-molecular 
 . 

 cos elementos 
 básicos do modelo 
 cinético-molecular. 

 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-molecula 
 r e as leis dos 
 gases. 

 Non é quen de 
 empregar nin 
 cualitativamente 
 as leis dos gases 
 ou os aspectos 
 elementais do 
 modelo 
 cinético-molecular 
 para interpretar de 
 xeito básico as 
 relacións entre a 
 presión, o volume 
 e a temperatura 
 dun gas a través 
 de gráficas e 
 táboas de 
 resultados 
 facilitadas e de 
 experiencias 
 guiadas. 

 Interpreta de xeito 
 básico as relacións 
 entre a presión, o 
 volume e a 
 temperatura dun gas 
 a través de gráficas 
 e táboas de 
 resultados 
 facilitadas e de 
 experiencias 
 guiadas, 
 empregando 
 cualitativamente as 
 leis dos gases e os 
 aspectos elementais 
 do modelo 
 cinético-molecular. 

 Interpreta con 
 amplitude as 
 relacións entre a 
 presión, o volume 
 e a temperatura 
 dun gas a través 
 de gráficas e 
 táboas de 
 resultados 
 facilitadas e de 
 experiencias 
 guiadas, 
 empregando 
 cualitativa e 
 numericamente 
 as leis dos gases 
 e os aspectos 
 elementais do 
 modelo 
 cinético-molecular 
 . 

 Interpreta con 
 amplitude as 
 relacións entre a 
 presión, o volume e 
 a temperatura dun 
 gas a través de 
 gráficas e táboas 
 de resultados 
 facilitadas e 
 procuradas e de 
 experiencias 
 guiadas e 
 autónomas, 
 empregando 
 cualitativa e 
 numericamente as 
 leis dos gases e os 
 aspectos 
 elementais do 
 modelo 
 cinético-molecular. 

 9,1%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 1º TRIMESTRE  UD. 3 “Diversidade da materia”  (9 sesións) (33%) 

 Elementos do currículo  Rúbrica  Avaliación 

 Obx.  Cont.  Crit. de 
 aval. 

 Est. de 
 aprendizaxe. 

 Nivel 1 
 (Baixo) 

 Nivel 2 (Grao 
 mín.) 

 Nivel 3 (Bo)  Nivel 4 
 (Excelente) 

 Peso 
 (%) 

 Proc. 
 de 
 aval. 

 Instr. 
 de 
 aval. 

 Bloque 1. A actividade científica 

 f  B1.5.  B1.4.  FQB1.4.1. 
 Recoñece e 
 identifica os 
 símbolos máis 
 frecuentes 
 utilizados na 
 etiquetaxe de 
 produtos 
 químicos e 
 instalacións, 
 interpretando o 
 seu significado. 

 Non recoñece ou 
 identifica os 
 símbolos 
 imprescindibles 
 empregados na 
 etiquetaxe de 
 produtos químicos 
 e instalacións, ou 
 non os asocia co 
 seu significado 
 básico. 

 Recoñece e 
 identifica os 
 símbolos 
 imprescindibles 
 empregados na 
 etiquetaxe de 
 produtos químicos e 
 instalacións, e 
 asóciaos co seu 
 significado básico. 

 Recoñece e 
 identifica a 
 maioría dos 
 símbolos máis 
 frecuentes 
 empregados na 
 etiquetaxe de 
 produtos 
 químicos e 
 instalacións, e 
 explica o seu 
 significado 
 básico. 

 Recoñece e 
 identifica todos os 
 símbolos máis 
 frecuentes 
 empregados na 
 etiquetaxe de 
 produtos químicos 
 e instalacións, e 
 explica con detalle 
 o seu significado 
 básico. 

 9,7%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 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. 

 Non é quen de 
 identificar ou 
 empregar na 
 preparación de 
 disolucións e na 
 separación de 
 mesturas o 
 principal material e 
 instrumentos 
 básicos de 
 laboratorio, ou a 
 miúdo non 
 respecta algunha 
 norma de 
 seguridade 
 elemental. 

 Identifica e emprega 
 na preparación de 
 disolucións e na 
 separación de 
 mesturas o principal 
 material e 
 instrumentos 
 básicos de 
 laboratorio, e 
 respecta 
 habitualmente as 
 normas de 
 seguridade 
 elementais. 

 Identifica e 
 emprega na 
 preparación de 
 disolucións e na 
 separación de 
 mesturas case 
 todo o material e 
 instrumentos 
 básicos de 
 laboratorio, 
 respecta 
 habitualmente as 
 normas de 
 seguridade, e 
 identifica 
 habitualmente 
 actitudes e 
 medidas de 
 actuación 
 preventivas. 

 Identifica e 
 emprega na 
 preparación de 
 disolucións e na 
 separación de 
 mesturas todo o 
 material e 
 instrumentos 
 básicos de 
 laboratorio, 
 respecta sempre 
 as normas de 
 seguridade, e 
 identifica 
 habitualmente 
 actitudes e 
 medidas de 
 actuación 
 preventivas. 

 12,9%  OD 
 CA 
 IL 
 PE 

 RA 
 LC 
 RIL 
 RPE 

 h, i  B1.5.  B1.6.  FQB1.6.2.  Participa do 
 traballo en equipo 

 Participa 
 eficazmente do 

 Participa 
 eficazmente do 

 Participa 
 eficazmente do 

 32,2%  OD  RA 
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 Participa, valora, 
 xestiona e 
 respecta o 
 traballo individual 
 e en equipo. 

 de xeito pasivo ou 
 insuficiente, ou 
 non o respecta, ou 
 non participa 
 activamente no 
 seu traballo 
 individual, ou non 
 o xestiona de xeito 
 suficientemente 
 eficaz. 

 traballo en equipo, 
 respéctao e 
 participa 
 activamente e 
 xestiona 
 suficientemente o 
 traballo individual. 

 traballo en equipo 
 e da súa xestión, 
 respéctao e 
 participa 
 activamente e 
 xestiona de xeito 
 notable o traballo 
 individual. 

 traballo en equipo, 
 lidera a súa 
 xestión, respéctao 
 e participa 
 activamente e 
 xestiona 
 notablemente e o 
 traballo individual. 

 Bloque 2. A materia 

 f  B2.5. 
 B2.6. 

 B2.4.  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. 

 Non clasifica 
 habitualmente de 
 xeito correcto 
 sistemas materiais 
 de uso cotián en 
 substancias puras 
 e mesturas, ou 
 non distingue 
 nestas últimas na 
 maioría dos casos 
 as mesturas 
 homoxéneas das 
 heteroxéneas. 

 Clasifica 
 habitualmente de 
 xeito correcto 
 sistemas materiais 
 de uso cotián en 
 substancias puras e 
 mesturas, e nestas 
 últimas distingue na 
 maior parte dos 
 casos as mesturas 
 homoxéneas das 
 heteroxéneas. 

 Clasifica case 
 sempre de xeito 
 correcto sistemas 
 materiais de uso 
 cotián en 
 substancias puras 
 e mesturas, e 
 nestas últimas 
 distingue as 
 mesturas 
 homoxéneas das 
 heteroxéneas. 

 Clasifica case 
 sempre de xeito 
 correcto sistemas 
 materiais de uso 
 cotián en 
 substancias puras 
 e mesturas, e 
 nestas últimas 
 distingue as 
 mesturas 
 homoxéneas das 
 heteroxéneas e 
 dos coloides. 

 12,9%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

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

 Non identifica 
 habitualmente de 
 xeito correcto o 
 disolvente e o 
 soluto ao analizar 
 a composición de 
 mesturas 
 homoxéneas de 
 especial interese. 

 Identifica 
 habitualmente de 
 xeito correcto o 
 disolvente e o soluto 
 ao analizar a 
 composición de 
 mesturas 
 homoxéneas de 
 especial interese. 

 X  X 

 9,7%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 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. 

 Non realiza en 
 grupo a partir dun 
 guión facilitado 
 experiencias 
 sinxelas de 
 preparación de 
 disolucións de 2 
 compoñentes, ou 
 non describe con 
 suficiente 
 corrección os 
 pasos esenciais 
 do procedemento, 
 ou non enumera o 
 principal material 
 utilizado xunto coa 
 súa finalidade 
 principal, ou non 
 determina a 
 concentración en 
 g/L con suficiente 
 precisión. 

 Realiza en grupo, a 
 partir dun guión 
 facilitado, 
 experiencias 
 sinxelas de 
 preparación de 
 disolucións de 2 
 compoñentes, 
 describe con 
 suficiente corrección 
 os pasos esenciais 
 do procedemento, 
 enumera o principal 
 material utilizado, 
 indicando a súa 
 finalidade principal, 
 e determina con 
 suficiente precisión 
 a concentración en 
 g/L. 

 Realiza en grupo, 
 a partir dun guión 
 facilitado, 
 experiencias 
 sinxelas de 
 preparación de 
 disolucións de 2 
 compoñentes, 
 describe con 
 suficiente 
 corrección todos 
 os pasos do 
 procedemento, 
 enumera o 
 principal material 
 utilizado, 
 indicando a súa 
 finalidade 
 principal, e 
 determina con 
 precisión a 
 concentración en 
 g/L. 

 Realiza en grupo, a 
 partir dun guión 
 facilitado, 
 experiencias 
 sinxelas de 
 preparación de 
 disolucións de 2 
 compoñentes, 
 describe con 
 elevada corrección 
 todos os pasos do 
 procedemento, 
 enumera todo o 
 material utilizado, 
 indicando a súa 
 finalidade principal, 
 e determina con 
 precisión a 
 concentración en 
 g/L. 

 12,9%  OD 
 IL 

 RA 
 RIL 

 f  B2.7.  B2.5.  FQB2.5.1. 
 Deseña métodos 
 de separación de 
 mesturas 
 segundo as 
 propiedades 
 características 
 das substancias 
 que as 
 compoñen, 
 describe o 
 material de 

 Non deseña, agás 
 ocasionalmente, 
 métodos de 
 separación 
 correctas para 
 mesturas de 
 substancias, ou 
 non describe o 
 material básico de 
 laboratorio 
 necesario ou non 
 leva a cabo o 
 proceso 
 correctamente. 

 Deseña 
 habitualmente 
 métodos 
 esencialmente 
 correctos de 
 separación para 
 mesturas de 
 substancias, 
 describe de xeito 
 básico o principal 
 material de 
 laboratorio 
 necesario e leva a 
 cabo o proceso 
 correctamente. 

 Deseña 
 habitualmente 
 métodos 
 esencialmente 
 correctos de 
 separación de 
 mesturas de 
 substancias, 
 describe con 
 detalle o principal 
 material de 
 laboratorio 
 necesario e leva 
 a cabo o proceso 
 correctamente. 

 Deseña sempre 
 métodos de 
 separación 
 correctos para 
 mesturas de 
 substancias, 
 describe con 
 detalle o principal 
 material de 
 laboratorio 
 necesario e leva a 
 cabo o proceso 
 correctamente. 

 9,7%  OD 
 CA 
 IL 

 RA 
 LC 
 RIL 
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 laboratorio 
 adecuado e leva 
 a cabo o 
 proceso. 

 2º TRIMESTRE  UD. 4 “Cambios na materia”  (9 sesións) (30%) 

 Elementos do currículo  Rúbrica  Avaliación 

 Obx.  Cont.  Crit. de 
 aval. 

 Est. de 
 aprendizaxe. 

 Nivel 1 
 (Baixo) 

 Nivel 2 (Grao 
 mín.) 

 Nivel 3 (Bo)  Nivel 4 
 (Excelente) 

 Peso 
 (%) 

 Proc. 
 de 
 aval. 

 Instr. 
 de 
 aval. 

 Bloque 1.  A actividade científica 

 f, h  B1.1. 
 B1.2. 

 B1.1.  FQB1.1.1. 
 Formula, de 
 forma guiada, 
 hipóteses para 
 explicar 
 fenómenos 
 cotiáns, 
 utilizando teorías 
 e modelos 
 científicos 
 sinxelos. 

 Non é quen de 
 formular de forma 
 guiada unha 
 hipótese 
 coherente que 
 empregue ou 
 verifique os 
 elementos básicos 
 dunha teoría ou 
 modelo para 
 explicar os 
 aspectos 
 fundamentais dun 
 fenómeno cotián. 

 Emprega os 
 elementos esenciais 
 dunha teoría ou 
 modelo científico 
 para formular de 
 xeito guiado unha 
 hipótese coherente 
 que explique os 
 aspectos 
 fundamentais dun 
 fenómeno cotián. 

 Emprega os 
 elementos 
 esenciais dunha 
 teoría ou modelo 
 científico para 
 formular de forma 
 guiada varias 
 hipóteses 
 coherentes que 
 expliquen 
 diferentes 
 aspectos dun 
 fenómeno cotián. 

 Emprega con rigor 
 os elementos 
 dunha teoría ou 
 modelo científico 
 para formular de 
 forma guiada 
 diferentes 
 hipóteses 
 coherentes que 
 expliquen todos os 
 aspectos dun 
 fenómeno cotián. 

 20,4%  OD 
 CA 
 IL 
 PE 

 RA 
 LC 
 RIL 
 RPE 

 f  B1.5.  B1.4.  FQB1.4.1. 
 Recoñece e 
 identifica os 
 símbolos máis 
 frecuentes 
 utilizados na 
 etiquetaxe de 
 produtos 
 químicos e 
 instalacións, 
 interpretando o 
 seu significado. 

 Non recoñece ou 
 identifica os 
 símbolos 
 imprescindibles 
 empregados na 
 etiquetaxe de 
 produtos químicos 
 e instalacións, ou 
 non os asocia co 
 seu significado 
 básico. 

 Recoñece e 
 identifica os 
 símbolos 
 imprescindibles 
 empregados na 
 etiquetaxe de 
 produtos químicos e 
 instalacións, e 
 asóciaos co seu 
 significado básico. 

 Recoñece e 
 identifica a 
 maioría dos 
 símbolos máis 
 frecuentes 
 empregados na 
 etiquetaxe de 
 produtos 
 químicos e 
 instalacións, e 
 explica o seu 
 significado 
 básico. 

 Recoñece e 
 identifica todos os 
 símbolos máis 
 frecuentes 
 empregados na 
 etiquetaxe de 
 produtos químicos 
 e instalacións, e 
 explica con detalle 
 o seu significado 
 básico. 

 6,1%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 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. 

 Non é quen de 
 identificar ou 
 empregar na 
 preparación de 
 disolucións e na 
 separación de 
 mesturas o 
 principal material e 
 instrumentos 
 básicos de 
 laboratorio, ou a 
 miúdo non 
 respecta algunha 
 norma de 
 seguridade 
 elemental. 

 Identifica e emprega 
 na preparación de 
 disolucións e na 
 separación de 
 mesturas o principal 
 material e 
 instrumentos 
 básicos de 
 laboratorio, e 
 respecta 
 habitualmente as 
 normas de 
 seguridade 
 elementais. 

 Identifica e 
 emprega na 
 preparación de 
 disolucións e na 
 separación de 
 mesturas case 
 todo o material e 
 instrumentos 
 básicos de 
 laboratorio, 
 respecta 
 habitualmente as 
 normas de 
 seguridade, e 
 identifica 
 habitualmente 
 actitudes e 
 medidas de 
 actuación 
 preventivas. 

 Identifica e 
 emprega na 
 preparación de 
 disolucións e na 
 separación de 
 mesturas todo o 
 material e 
 instrumentos 
 básicos de 
 laboratorio, 
 respecta sempre 
 as normas de 
 seguridade, e 
 identifica 
 habitualmente 
 actitudes e 
 medidas de 
 actuación 
 preventivas. 

 8,2%  OD 
 CA 
 IL 
 PE 

 RA 
 LC 
 RIL 
 RPE 

 h,i  B1.5.  B1.6.  FQB1.6.2. 
 Participa, valora, 
 xestiona e 
 respecta o 
 traballo individual 
 e en equipo. 

 Participa do 
 traballo en equipo 
 de xeito pasivo ou 
 insuficiente, ou 
 non o respecta, ou 
 non participa 
 activamente no 
 seu traballo 
 individual, ou non 

 Participa 
 eficazmente do 
 traballo en equipo, 
 respéctao e 
 participa 
 activamente e 
 xestiona 
 suficientemente o 
 traballo individual. 

 Participa 
 eficazmente do 
 traballo en equipo 
 e da súa xestión, 
 respéctao e 
 participa 
 activamente e 
 xestiona de xeito 
 notable o traballo 

 Participa 
 eficazmente do 
 traballo en equipo, 
 lidera a súa 
 xestión, respéctao 
 e participa 
 activamente e 
 xestiona 
 notablemente e o 

 20,4%  OD  LC 
 RA 
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 o xestiona de xeito 
 suficientemente 
 eficaz. 

 individual.  traballo individual. 

 Bloque 3. Os cambios 

 f,h  B3.1. 
 B3.2. 

 B3.1.  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. 

 Non distingue 
 habitualmente os 
 cambios físicos 
 dos cambios 
 químicos en 
 accións sinxelas 
 da vida cotiá 
 recoñecendo os 
 principais 
 indicadores de 
 cambio químico ou 
 non os asocia coa 
 formación de 
 novas 
 substancias. 

 Distingue 
 habitualmente os 
 cambios físicos dos 
 cambios químicos 
 en accións sinxelas 
 da vida cotiá 
 recoñecendo os 
 principais 
 indicadores de 
 cambio químico e 
 asociándoos coa 
 formación de novas 
 substancias. 

 Distingue 
 habitualmente os 
 cambios físicos 
 dos cambios 
 químicos en 
 accións diversas 
 da vida cotiá 
 recoñecendo a 
 maioría dos 
 indicadores de 
 cambio químico e 
 asociándoos coa 
 formación de 
 novas 
 substancias. 

 Distingue sempre 
 os cambios físicos 
 dos cambios 
 químicos en 
 accións diversas 
 da vida cotiá 
 recoñecendo a 
 maioría dos 
 indicadores de 
 cambio químico e 
 asociándoos coa 
 formación de novas 
 substancias. 

 6,1%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 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. 

 Non describe nin 
 de xeito elemental 
 os pasos básicos 
 do procedemento 
 de realización de 
 experimentos 
 sinxelos nos que 
 se poña de 
 manifesto a 
 formación de 
 novas substancias 
 ou non recoñece 
 ningún indicador 
 dos cambios 
 químicos. 

 Describe de xeito 
 elemental os pasos 
 básicos do 
 procedemento de 
 realización de 
 experimentos 
 sinxelos nos que se 
 poña de manifesto a 
 formación de novas 
 substancias e 
 recoñece algún 
 indicador dos 
 cambios químicos. 

 Describe de xeito 
 detallado os 
 pasos básicos do 
 procedemento de 
 realización de 
 experimentos 
 sinxelos nos que 
 se poña de 
 manifesto a 
 formación de 
 novas 
 substancias e 
 recoñece 
 diversos 
 indicadores dos 
 cambios 
 químicos. 

 Describe de xeito 
 detallado todos os 
 pasos do 
 procedemento de 
 realización de 
 experimentos 
 sinxelos nos que 
 se poña de 
 manifesto a 
 formación de novas 
 substancias e 
 recoñece diversos 
 indicadores dos 
 cambios químicos. 

 6,1%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

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

 Non leva a cabo 
 en grupo de forma 
 guiada reaccións 
 químicas sinxelas 
 coa suficiente 
 corrección. 

 Leva a cabo en 
 grupo de forma 
 guiada e con 
 suficiente corrección 
 reaccións químicas 
 sinxelas. 

 Leva a cabo en 
 grupo con certa 
 autonomía e con 
 elevada 
 corrección 
 reaccións 
 químicas 
 sinxelas. 

 Leva a cabo en 
 grupo con gran 
 autonomía e con 
 elevada corrección 
 reaccións químicas 
 sinxelas. 

 8,2%  OD 
 IL 

 RA 
 RIL 

 f  B3.2.  B3.2.  FQB3.2.1. 
 Identifica os 
 reactivos e os 
 produtos de 
 reaccións 
 químicas sinxelas 
 interpretando a 
 representación 
 esquemática 
 dunha reacción 
 química. 

 Non identifica 
 correctamente os 
 reactivos e os 
 produtos na 
 representación de 
 reaccións 
 químicas. 

 Identifica 
 correctamente os 
 reactivos e os 
 produtos na 
 representación de 
 reaccións químicas. 

 X  X 

 6,1%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 

 f,m  B3.3.  B3.3.  FQB3.3.1. 
 Clasifica algúns 
 produtos de uso 
 cotián en función 
 da súa 
 procedencia 
 natural ou 
 sintética. 

 Non clasifica 
 habitualmente de 
 xeito correcto 
 produtos de uso 
 cotián como 
 naturais ou 
 sintéticos en 
 función da súa 
 procedencia. 

 Clasifica 
 habitualmente de 
 xeito correcto 
 produtos de uso 
 cotián como naturais 
 ou sintéticos en 
 función da súa 
 procedencia. 

 X  X 

 6,1%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 FQB3.3.2. 
 Identifica e 
 asocia produtos 
 procedentes da 
 industria química 

 Non identifica 
 agás 
 ocasionalmente 
 produtos 
 procedentes da 
 industria química 
 ou non asocia con 

 Identifica 
 habitualmente 
 produtos básicos 
 procedentes da 
 industria química e 
 asocia cada un coa 
 principal 

 Identifica 
 habitualmente 
 produtos diversos 
 procedentes da 
 industria química 
 e asocia cada un 
 con diferentes 

 Identifica 
 habitualmente 
 produtos moi 
 diversos 
 procedentes da 
 industria química e 
 asocia cada un, de 

 6,1%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 
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 coa súa 
 contribución á 
 mellora da 
 calidade de vida 
 das persoas. 

 cada un a principal 
 contribución á 
 mellora da 
 calidade de vida. 

 contribución á 
 mellora da calidade 
 de vida. 

 contribucións á 
 mellora da 
 calidade de vida. 

 xeito razoado, con 
 diferentes 
 contribucións á 
 mellora da calidade 
 de vida. 

 f,m  B3.3.  B3.4.  FQB3.4.1. 
 Propón medidas 
 e actitudes, a 
 nivel individual e 
 colectivo, para 
 mitigar os 
 problemas 
 ambientais de 
 importancia 
 global. 

 Non propón 
 medidas e 
 actitudes 
 significativas, a 
 nivel individual e 
 colectivo, para 
 mitigar o 
 quecemento global 
 e o efecto 
 invernadoiro. 

 Propón varias 
 medidas e actitudes 
 significativas, a nivel 
 individual e 
 colectivo, para 
 mitigar o 
 quecemento global 
 e o efecto 
 invernadoiro. 

 Propón varias 
 medidas e 
 actitudes 
 significativas, a 
 nivel individual e 
 colectivo, para 
 mitigar diversos 
 problemas 
 ambientais 
 globais. 

 Propón de forma 
 razoada diversas 
 medidas e 
 actitudes 
 significativas, a 
 nivel individual e 
 colectivo, para 
 mitigar os 
 principais 
 problemas 
 ambientais globais. 

 6,1%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 2º TRIMESTRE  UD. 5 “Forzas e movementos” (11 sesións) (40%) 

 Elementos do currículo  Rúbrica  Avaliación 

 Obx.  Cont.  Crit. de 
 aval. 

 Est. de 
 aprendizaxe. 

 Nivel 1 
 (Baixo) 

 Nivel 2 (Grao 
 mín.) 

 Nivel 3 (Bo)  Nivel 4 
 (Excelente) 

 Peso 
 (%) 

 Proc. 
 de 
 aval. 

 Instr. 
 de 
 aval. 

 Bloque 1. A actividade científica 

 f, h  B1.1. 
 B1.2. 

 B1.1.  FQB1.1.2. 
 Rexistra 
 observacións e 
 datos de maneira 
 organizada e 
 rigorosa, e 
 comunícaos 
 oralmente e por 
 escrito utilizando 
 esquemas, 
 gráficos e táboas. 

 Non rexistra 
 observacións e 
 datos de maneira 
 organizada ou non 
 os comunica 
 oralmente ou por 
 escrito utilizando 
 esquemas e 
 táboas. 

 Rexistra 
 observacións e 
 datos de maneira 
 organizada e 
 comunícaos 
 oralmente e por 
 escrito utilizando 
 esquemas e táboas. 

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

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

 14,1%  OD 
 IL 

 RA 
 RIL 

 b,f  B1.4.  B1.3.  FQB1.3.1. 
 Establece 
 relacións entre 
 magnitudes e 
 unidades 
 utilizando, 
 preferentemente, 
 o Sistema 
 Internacional de 
 Unidades para 
 expresar os 
 resultados. 

 Non coñece as 
 unidades do SI 
 para todas as 
 magnitudes 
 fundamentais e as 
 principais 
 magnitudes 
 derivadas, ou as 
 unidades non SI 
 de emprego máis 
 común. 

 Coñece as unidades 
 do SI para as 
 magnitudes 
 fundamentais e as 
 principais 
 magnitudes 
 derivadas. 

 Coñece as 
 unidades do SI 
 para as 
 magnitudes 
 fundamentais e 
 as principais 
 magnitudes 
 derivadas, e as 
 unidades non SI 
 de emprego máis 
 común. 

 Coñece as 
 unidades do SI 
 para as 
 magnitudes 
 fundamentais e 
 todas as 
 magnitudes 
 derivadas, así 
 como todas as 
 unidades non SI, 
 vistas no curso. 

 5,6%  CA 
 IL 
 PE 

 LC 
 RIL 
 RPE 

 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 

 Non realiza con 
 suficiente 
 corrección 
 medicións 
 prácticas de 
 magnitudes físicas 
 da vida cotiá, ou 
 non emprega 
 correctamente o 
 material e 
 instrumentos 
 apropiados, ou 
 non expresa con 
 suficiente 
 precisión os 
 resultados 
 empregando 
 unidades SI 

 Realiza con 
 suficiente corrección 
 medicións prácticas 
 de magnitudes 
 físicas da vida cotiá, 
 empregando 
 correctamente o 
 material e 
 instrumentos 
 apropiados, e 
 expresa con 
 suficiente precisión 
 os resultados 
 empregando 
 unidades SI 

 Realiza con gran 
 corrección 
 medicións 
 prácticas de 
 magnitudes 
 físicas da vida 
 cotiá, 
 empregando 
 correctamente o 
 material e 
 instrumentos 
 apropiados, e 
 expresa con 
 suficiente 
 precisión os 
 resultados 
 empregando 
 unidades SI 

 Realiza con gran 
 corrección 
 medicións 
 prácticas de 
 magnitudes físicas 
 da vida cotiá, 
 empregando 
 correctamente o 
 material e 
 instrumentos 
 apropiados, e 
 expresa con 
 elevada precisión 
 os resultados 
 empregando 
 unidades SI 

 14,1%  OD 
 IL 

 RA 
 RIL 
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 Sistema 
 Internacional de 
 Unidades. 

 h, i  B1.5.  B1.6.  FQB1.6.2. 
 Participa, valora, 
 xestiona e 
 respecta o 
 traballo individual 
 e en equipo. 

 Participa do 
 traballo en equipo 
 de xeito pasivo ou 
 insuficiente, ou 
 non o respecta, ou 
 non participa 
 activamente no 
 seu traballo 
 individual, ou non 
 o xestiona de xeito 
 suficientemente 
 eficaz. 

 Participa 
 eficazmente do 
 traballo en equipo, 
 respéctao e 
 participa 
 activamente e 
 xestiona 
 suficientemente o 
 traballo individual. 

 Participa 
 eficazmente do 
 traballo en equipo 
 e da súa xestión, 
 respéctao e 
 participa 
 activamente e 
 xestiona de xeito 
 notable o traballo 
 individual. 

 Participa 
 eficazmente do 
 traballo en equipo, 
 lidera a súa 
 xestión, respéctao 
 e participa 
 activamente e 
 xestiona 
 notablemente e o 
 traballo individual. 

 14,1%  OD  LC 
 RA 

 Bloque 4. O movemento e as forzas 

 f  B4.1. 
 B4.2. 

 B4.1.  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. 

 En situacións 
 sinxelas da vida 
 cotiá, non 
 identifica 
 habitualmente as 
 principais forzas 
 que interveñen ou 
 non as relaciona 
 nin de xeito 
 elemental cos 
 efectos básicos 
 que teñen na 
 deformación ou na 
 alteración do 
 estado de 
 movemento dun 
 corpo. 

 En situacións 
 sinxelas da vida 
 cotiá, identifica 
 habitualmente as 
 principais forzas que 
 interveñen e 
 relaciónaas de xeito 
 elemental cos 
 efectos básicos que 
 teñen na 
 deformación ou na 
 alteración do estado 
 de movemento dun 
 corpo. 

 En situacións 
 sinxelas da vida 
 cotiá, identifica 
 habitualmente 
 todas as forzas 
 que interveñen e 
 relaciónaas de 
 xeito razoado cos 
 efectos básicos 
 que teñen na 
 deformación ou 
 na alteración do 
 estado de 
 movemento dun 
 corpo. 

 En situacións 
 diversas da vida 
 cotiá, identifica 
 habitualmente 
 todas as forzas que 
 interveñen e 
 relaciónaas 
 razoando con rigor 
 cos efectos que 
 teñen na 
 deformación ou na 
 alteración do 
 estado de 
 movemento dun 
 corpo. 

 5,6%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 

 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. 

 Non establece nin 
 de forma 
 cualitativa a 
 relación entre a 
 forza exercida nun 
 resorte e o 
 alongamento ou 
 non describe de 
 xeito básico o 
 material 
 fundamental e o 
 procedemento 
 para a súa 
 comprobación 
 experimental. 

 Establece 
 cualitativamente a 
 relación entre a 
 forza exercida nun 
 resorte e o 
 alongamento e 
 describe de xeito 
 básico o material 
 fundamental e o 
 procedemento para 
 a súa comprobación 
 experimental. 

 Establece 
 cualitativamente a 
 relación entre a 
 forza exercida 
 nun resorte e o 
 alongamento e 
 describe de xeito 
 básico o material 
 fundamental e o 
 procedemento 
 para a súa 
 comprobación 
 experimental. 

 Establece 
 cualitativamente a 
 relación entre a 
 forza exercida nun 
 resorte e o 
 alongamento e 
 describe de xeito 
 básico o material 
 fundamental e o 
 procedemento para 
 a súa 
 comprobación 
 experimental. 

 5,6%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 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. 

 Non relaciona nin 
 de xeito elemental 
 unha forza cos 
 efectos básicos 
 que ten na 
 deformación ou na 
 alteración do 
 estado de 
 movemento dun 
 corpo. 

 Relaciona de xeito 
 elemental unha 
 forza cos efectos 
 básicos que ten na 
 deformación ou na 
 alteración do estado 
 de movemento dun 
 corpo. 

 Relaciona de 
 xeito razoado 
 unha forza cos 
 efectos básicos 
 que ten na 
 deformación ou 
 na alteración do 
 estado de 
 movemento dun 
 corpo. 

 Relaciona de xeito 
 razoado unha forza 
 cos efectos que ten 
 na deformación ou 
 na alteración do 
 estado de 
 movemento dun 
 corpo. 

 5,6%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 FQB4.1.4. 
 Describe a 
 utilidade do 
 dinamómetro 

 Non describe nin 
 cualitativamente a 
 utilidade do 
 dinamómetro para 
 medir a forza 

 Describe 
 cualitativamente a 
 utilidade do 
 dinamómetro para 
 medir a forza 

 Describe 
 empregando 
 conceptos físicos 
 a utilidade do 
 dinamómetro 

 Describe de forma 
 razoada, 
 empregando 
 conceptos físicos, 
 a utilidade do 

 4,3%  OD 
 IL 

 RA 
 RIL 
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 para medir a 
 forza elástica e 
 rexistra os 
 resultados en 
 táboas e 
 representacións 
 gráficas, 
 expresando o 
 resultado 
 experimental en 
 unidades do 
 Sistema 
 Internacional. 

 elástica ou non 
 rexistra con 
 suficiente 
 corrección os 
 resultados 
 experimentais, 
 expresados en 
 unidades SI, en 
 táboas e 
 representacións 
 gráficas. 

 elástica e rexistra 
 con suficiente 
 corrección os 
 resultados 
 experimentais, 
 expresados en 
 unidades SI, en 
 táboas e 
 representacións 
 gráficas. 

 para medir a 
 forza elástica e 
 rexistra con 
 corrección os 
 resultados 
 experimentais, 
 expresados en 
 unidades SI, en 
 táboas e 
 representacións 
 gráficas. 

 dinamómetro para 
 medir a forza 
 elástica e rexistra 
 con gran 
 corrección os 
 resultados 
 experimentais, 
 expresados en 
 unidades SI, en 
 táboas e 
 representacións 
 gráficas. 

 b, f  B4.3.  B4.2.  FQB4.2.1. 
 Determina, 
 experimentalmen 
 te ou a través de 
 aplicacións 
 informáticas, a 
 velocidade media 
 dun corpo, 
 interpretando o 
 resultado. 

 Non determina con 
 suficiente 
 corrección ou 
 precisión, 
 experimentalment 
 e nin a través de 
 aplicacións 
 informáticas, a 
 velocidade media 
 dun corpo ou non 
 interpreta 
 cualitativamente o 
 resultado. 

 Determina con 
 suficiente corrección 
 e precisión, 
 experimentalmente 
 ou a través de 
 aplicacións 
 informáticas, a 
 velocidade media 
 dun corpo, 
 interpretando 
 cualitativamente o 
 resultado. 

 Determina con 
 corrección e 
 precisión, 
 experimentalment 
 e ou a través de 
 aplicacións 
 informáticas, a 
 velocidade media 
 dun corpo, 
 interpretando 
 fisicamente con 
 suficiente rigor o 
 resultado. 

 Determina con 
 elevada corrección 
 e precisión, 
 experimentalmente 
 ou a través de 
 aplicacións 
 informáticas, a 
 velocidade media 
 dun corpo, 
 interpretando 
 fisicamente con 
 rigor o resultado. 

 5,6%  OD  RA 

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

 Non realiza os 
 cálculos 
 necesarios con 
 suficiente 
 precisión para 
 resolver 
 problemas cotiáns 
 sinxelos utilizando 
 nin de xeito básico 
 o concepto de 
 velocidade media. 

 Realiza cálculos con 
 suficiente precisión 
 para resolver 
 problemas cotiáns 
 sinxelos utilizando 
 de xeito básico o 
 concepto de 
 velocidade media. 

 Realiza cálculos 
 con precisión 
 para resolver 
 problemas 
 cotiáns diversos 
 utilizando de xeito 
 básico o concepto 
 de velocidade 
 media. 

 Realiza cálculos 
 con precisión para 
 resolver problemas 
 cotiáns diversos 
 utilizando con rigor 
 o concepto de 
 velocidade media. 

 5,6%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 f  B4.4. 
 B4.5. 

 B4.3.  FQB4.3.1. 
 Deduce a 
 velocidade media 
 e instantánea a 
 partir das 
 representacións 
 gráficas do 
 espazo e da 
 velocidade en 
 función do 
 tempo. 

 Non deduce 
 correctamente 
 realizando os 
 cálculos 
 necesarios a 
 velocidade media, 
 ou non deduce 
 cualitativamente 
 de xeito 
 aproximado a 
 velocidade 
 instantánea, a 
 partir das 
 representacións 
 gráficas s-t e v-t. 

 Deduce 
 correctamente con 
 suficiente precisión 
 realizando os 
 cálculos necesarios 
 a velocidade media, 
 e cualitativamente 
 de xeito aproximado 
 a velocidade 
 instantánea, a partir 
 das representacións 
 gráficas s-t e v-t. 

 Deduce 
 correctamente 
 con precisión, 
 realizando os 
 cálculos 
 necesarios, a 
 velocidade media, 
 e cualitativamente 
 de xeito 
 aproximado a 
 velocidade 
 instantánea, a 
 partir das 
 representacións 
 gráficas s-t e v-t. 

 Deduce 
 correctamente con 
 precisión, 
 realizando os 
 cálculos 
 necesarios, a 
 velocidade media, 
 e cualitativamente 
 e graficamente de 
 xeito aproximado a 
 velocidade 
 instantánea, a 
 partir das 
 representacións 
 gráficas s-t e v-t. 

 5,6%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 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. 

 Non xustifica nin 
 de xeito 
 cualitativo, a partir 
 das 
 representacións 
 s-t e v-t, se un 
 movemento é 
 acelerado ou non. 

 Xustifica 
 cualitativamente, a 
 partir das 
 representacións s-t 
 e v-t, se un 
 movemento é 
 acelerado ou non. 

 Xustifica 
 razoadamente 
 empregando 
 conceptos físicos, 
 a partir das 
 representacións 
 s-t e v-t, se un 
 movemento é 
 acelerado ou non. 

 Xustifica razoando 
 con rigor, 
 empregando 
 conceptos físicos, 
 a partir das 
 representacións s-t 
 e v-t, se un 
 movemento é 
 acelerado ou non. 

 4,3%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 f  B4.6.  B4.4.  FQB4.4.1. 
 Interpreta o 
 funcionamento 
 de máquinas 
 mecánicas 
 simples 
 considerando a 

 Non interpreta nin 
 de xeito elemental 
 o funcionamento 
 de máquinas 
 simples en función 
 da forza e a 
 distancia ao eixe 
 de xiro, ou non 
 realiza con 

 Interpreta de xeito 
 elemental o 
 funcionamento de 
 máquinas simples 
 en función da forza 
 e a distancia ao eixe 
 de xiro, e realiza con 
 suficiente precisión 
 cálculos básicos 

 Interpreta 
 amplamente o 
 funcionamento de 
 máquinas simples 
 en función da 
 forza e a 
 distancia ao eixe 
 de xiro, e realiza 
 con precisión 

 Interpreta con rigor 
 o funcionamento 
 de máquinas 
 simples en función 
 da forza e a 
 distancia ao eixe 
 de xiro, e realiza 
 con elevada 
 precisión cálculos 

 5,6%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 
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 forza e a 
 distancia ao eixe 
 de xiro, e realiza 
 cálculos sinxelos 
 sobre o efecto 
 multiplicador da 
 forza producido 
 por estas 
 máquinas. 

 suficiente 
 precisión cálculos 
 básicos sobre o 
 efecto 
 multiplicador da 
 forza nas mesmas. 

 sobre o efecto 
 multiplicador da 
 forza nas mesmas. 

 cálculos básicos 
 sobre o efecto 
 multiplicador da 
 forza nas 
 mesmas. 

 básicos sobre o 
 efecto multiplicador 
 da forza nas 
 mesmas. 

 f  B4.7.  B4.5.  FQB4.5.1. 
 Analiza os 
 efectos das 
 forzas de 
 rozamento e a 
 súa influencia no 
 movemento dos 
 seres vivos e os 
 vehículos. 

 Non analiza nin de 
 xeito elemental 
 algúns efectos das 
 forzas de 
 rozamento ou a 
 súa influencia no 
 movemento 
 dalgún vehículo ou 
 ser vivo. 

 Analiza de xeito 
 elemental algúns 
 efectos das forzas 
 de rozamento e a 
 súa influencia no 
 movemento dalgún 
 vehículo ou ser vivo. 

 Analiza de xeito 
 razoado 
 diferentes efectos 
 das forzas de 
 rozamento en 
 situacións 
 diversas e a súa 
 influencia no 
 movemento 
 dalgún vehículo 
 ou ser vivo. 

 Analiza de xeito 
 razoado diferentes 
 efectos das forzas 
 de rozamento en 
 situacións diversas 
 e a súa influencia 
 no movemento de 
 distintos vehículos 
 e seres vivos. 

 4,3%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 2º TRIMESTRE  UD. 6 “As forzas na natureza”  (9 sesións) (30%) 

 Elementos do currículo  Rúbrica  Avaliación 

 Obx.  Cont.  Crit. de 
 aval. 

 Est. de 
 aprendizaxe. 

 Nivel 1 
 (Baixo) 

 Nivel 2 (Grao 
 mín.) 

 Nivel 3 (Bo)  Nivel 4 
 (Excelente) 

 Peso 
 (%) 

 Proc. 
 de 
 aval. 

 Instr. 
 de 
 aval. 

 Bloque 1.  A actividade científica 

 f, h  B1.1. 
 B1.2. 

 B1.1.  FQB1.1.1. 
 Formula, de 
 forma guiada, 
 hipóteses para 
 explicar 
 fenómenos 
 cotiáns, 
 utilizando teorías 
 e modelos 
 científicos 
 sinxelos. 

 Non é quen de 
 formular de forma 
 guiada unha 
 hipótese 
 coherente que 
 empregue ou 
 verifique os 
 elementos básicos 
 dunha teoría ou 
 modelo para 
 explicar os 
 aspectos 
 fundamentais dun 
 fenómeno cotián. 

 Emprega os 
 elementos esenciais 
 dunha teoría ou 
 modelo científico 
 para formular de 
 xeito guiado unha 
 hipótese coherente 
 que explique os 
 aspectos 
 fundamentais dun 
 fenómeno cotián. 

 Emprega os 
 elementos 
 esenciais dunha 
 teoría ou modelo 
 científico para 
 formular de forma 
 guiada varias 
 hipóteses 
 coherentes que 
 expliquen 
 diferentes 
 aspectos dun 
 fenómeno cotián. 

 Emprega con rigor 
 os elementos 
 dunha teoría ou 
 modelo científico 
 para formular de 
 forma guiada 
 diferentes 
 hipóteses 
 coherentes que 
 expliquen todos os 
 aspectos dun 
 fenómeno cotián. 

 13,5%  OD 
 CA 
 TEO 
 PE 

 RA 
 LC 
 RTEO 
 RPE 

 e, f, 
 h, i 

 B1.6. 
 B1.2. 

 B1.5.  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 de 
 forma incompleta 
 a información 
 principal contida 
 nun texto de 
 divulgación 
 científica, ou non é 
 quen de transmitir 
 ningunha 
 conclusión 
 coherente 
 empregando con 
 mínima 
 propiedade a 
 linguaxe oral nin 
 escrita. 

 Selecciona a 
 información principal 
 contida nun texto de 
 divulgación 
 científica, 
 transmitindo 
 algunhas 
 conclusións 
 empregando con 
 propiedade a 
 linguaxe oral ou 
 escrita, amosando a 
 comprensión básica 
 da información. 

 Selecciona a 
 información 
 salientable 
 contida nun texto 
 de divulgación 
 científica, 
 transmite varias 
 conclusións 
 relevantes 
 utilizando a 
 linguaxe oral e 
 escrita con 
 propiedade e 
 amosa unha 
 comprensión 
 global da 
 información. 

 Selecciona a 
 información 
 salientable contida 
 nun texto de 
 divulgación 
 científica e 
 transmite varias 
 conclusións 
 relevantes 
 utilizando a 
 linguaxe oral e 
 escrita con gran 
 propiedade. 

 5,5%  OD 
 TEO 

 RA 
 RTEO 

 FQB1.5.2. 
 Identifica as 
 principais 
 características 
 ligadas á 
 fiabilidade e á 
 obxectividade do 
 fluxo de 

 Non identifica 
 ningunha das 
 principais 
 características da 
 fiabilidade ou da 
 obxectividade da 
 información obtida 
 de internet. 

 Identifica algunhas 
 das principais 
 características da 
 fiabilidade e 
 obxectividade da 
 información obtida 
 de internet. 

 Identifica a 
 maioría das 
 principais 
 características da 
 fiabilidade e 
 obxectividade da 
 información 
 obtida de internet. 

 Identifica todas as 
 principais 
 características da 
 fiabilidade e 
 obxectividade da 
 información obtida 
 de internet. 

 4%  OD 
 TEO 

 RA 
 RTEO 
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 información 
 existente en 
 internet e outros 
 medios dixitais. 

 b, e, 
 f, g, 
 h, i 

 B1.1.  B1.6.  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. 

 Realiza pequenos 
 traballos de 
 investigación sen 
 aplicar polo menos 
 varios aspectos do 
 método científico 
 ou sen empregar a 
 nivel suficiente as 
 TIC para a procura 
 de información ou 
 a presentación de 
 conclusións. 

 Realiza pequenos 
 traballos de 
 investigación 
 aplicando algúns 
 aspectos do método 
 científico e 
 empregando a nivel 
 básico as TIC para a 
 procura de 
 información e a 
 presentación de 
 conclusións. 

 Realiza pequenos 
 traballos de 
 investigación 
 aplicando todos 
 os aspectos do 
 método científico 
 e empregando 
 con solvencia as 
 TIC para a 
 procura de 
 información e a 
 presentación de 
 conclusións. 

 Realiza pequenos 
 traballos de 
 investigación 
 aplicando todos os 
 aspectos do 
 método científico e 
 empregando a gran 
 nivel as TIC para a 
 procura e a 
 selección de 
 información e a 
 presentación de 
 conclusións. 

 40,5%  OD 
 TEO 

 RA 
 RTEO 

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

 Participa do 
 traballo en equipo 
 de xeito pasivo ou 
 insuficiente, ou 
 non o respecta, ou 
 non participa 
 activamente no 
 seu traballo 
 individual, ou non 
 o xestiona de xeito 
 suficientemente 
 eficaz. 

 Participa 
 eficazmente do 
 traballo en equipo, 
 respéctao e 
 participa 
 activamente e 
 xestiona 
 suficientemente o 
 traballo individual. 

 Participa 
 eficazmente do 
 traballo en equipo 
 e da súa xestión, 
 respéctao e 
 participa 
 activamente e 
 xestiona de xeito 
 notable o traballo 
 individual. 

 Participa 
 eficazmente do 
 traballo en equipo, 
 lidera a súa 
 xestión, respéctao 
 e participa 
 activamente e 
 xestiona 
 notablemente e o 
 traballo individual. 

 13,5%  OD  RA 

 Bloque 4. O movemento e as forzas 

 f  B4.8.  B4.6.  FQB4.6.1. 
 Relaciona 
 cualitativamente 
 a forza de 
 gravidade que 
 existe entre dous 
 corpos coas súas 
 masas e a 
 distancia que os 
 separa. 

 Non é quen de 
 relacionar nin 
 sequera 
 cualitativamente a 
 forza gravitatoria 
 entre dous corpos 
 coas súas masas 
 e a distancia que 
 os separa. 

 Relaciona 
 cualitativamente en 
 termos de 
 proporcionalidade a 
 forza gravitatoria 
 entre dous corpos 
 coas súas masas e 
 a distancia que os 
 separa. 

 Relaciona 
 cualitativamente 
 en termos de 
 proporcionalidade 
 a forza 
 gravitatoria entre 
 dous corpos coas 
 súas masas e a 
 distancia que os 
 separa e 
 emprega esta 
 relación para 
 deducir de xeito 
 aproximado o 
 valor da forza. 

 Relaciona 
 cualitativamente 
 con rigor en termos 
 de 
 proporcionalidade 
 a forza gravitatoria 
 entre dous corpos 
 coas súas masas e 
 a distancia que os 
 separa e emprega 
 esta relación para 
 deducir con 
 precisión o valor da 
 forza. 

 5,5%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

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

 Non distingue 
 entre masa e peso 
 (forza) como 
 diferentes 
 magnitudes ou 
 non calcula con 
 suficiente 
 precisión o valor 
 de g a partir da 
 relación entre 
 ambos 
 empregando as 
 unidades SI. 

 Distingue entre 
 masa e peso (forza) 
 como diferentes 
 magnitudes e 
 calcula con 
 suficiente precisión 
 o valor de g a partir 
 da relación entre 
 ambos empregando 
 as unidades SI. 

 Distingue entre 
 masa e peso 
 (forza) como 
 diferentes 
 magnitudes e 
 calcula con 
 elevada precisión 
 o valor de g a 
 partir da relación 
 entre ambos 
 empregando as 
 unidades SI. 

 Distingue con rigor 
 entre masa e peso 
 (forza) como 
 diferentes 
 magnitudes e 
 calcula con 
 elevada precisión o 
 valor de g a partir 
 da relación entre 
 ambos 
 empregando as 
 unidades SI. 

 4%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 FQB4.6.3. 
 Recoñece que a 
 forza de 
 gravidade 
 mantén os 
 planetas xirando 
 arredor do Sol, e 
 á Lúa arredor do 

 Non recoñece nin 
 mediante 
 razoamentos 
 elementais que a 
 gravidade mantén 
 xirando aos astros 
 do sistema solar, 
 ou non xustifica 
 nin de xeito básico 
 que esta atracción 

 Recoñece mediante 
 razoamentos 
 elementais que a 
 gravidade mantén 
 xirando aos astros 
 do sistema solar, e 
 xustifica de xeito 
 básico que esta 
 atracción non leva á 
 colisión dos corpos. 

 Recoñece 
 mediante 
 razoamentos 
 elaborados que a 
 gravidade mantén 
 xirando aos 
 astros do sistema 
 solar, e xustifica 
 de xeito básico 
 que esta 

 Recoñece 
 mediante 
 razoamentos 
 elaborados que a 
 gravidade mantén 
 xirando aos astros 
 do sistema solar, e 
 xustifica de con 
 rigor que esta 
 atracción non leva 

 4%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 
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 noso planeta, e 
 xustifica o motivo 
 polo que esta 
 atracción non 
 leva á colisión 
 dos dous corpos. 

 non leva á colisión 
 dos corpos. 

 atracción non 
 leva á colisión 
 dos corpos. 

 á colisión dos 
 corpos. 

 f  B4.9. 
 B4.10. 

 B4.7.  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. 

 Non relaciona 
 cuantitativamente 
 con suficiente 
 precisión a 
 velocidade da luz 
 co tempo de 
 percorrido cara á 
 Terra e a distancia 
 desde obxectos 
 celestes, ou non 
 interpreta 
 suficientemente os 
 valores obtidos. 

 Relaciona 
 cuantitativamente 
 con suficiente 
 precisión a 
 velocidade da luz co 
 tempo de percorrido 
 cara á Terra e a 
 distancia desde 
 varios obxectos 
 celestes, e 
 interpreta de xeito 
 elemental os valores 
 obtidos. 

 Relaciona 
 cuantitativamente 
 con precisión a 
 velocidade da luz 
 co tempo de 
 percorrido cara á 
 Terra e a 
 distancia desde 
 varios obxectos 
 celestes, e 
 interpreta de xeito 
 elemental os 
 valores obtidos. 

 Relaciona 
 cuantitativamente 
 con precisión a 
 velocidade da luz 
 co tempo de 
 percorrido cara á 
 Terra e a distancia 
 desde múltiples 
 obxectos celestes, 
 e interpreta en 
 profundidade os 
 valores obtidos. 

 4%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 b, e, 
 f, g, 
 h, 

 B4.1. 
 B4.8. 

 B4.8.  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 
 que responda nos 
 trazos principais 
 ao esquema 
 pedido, sobre 
 aspectos esenciais 
 da forza 
 gravitatoria e 
 algún fenómeno 
 asociado a ela, a 
 partir de 
 observacións ou 
 da procura guiada 
 de información, 
 empregando de 
 xeito básico as 
 TIC. 

 Realiza un informe 
 que responda nos 
 trazos principais ao 
 esquema pedido, 
 sobre aspectos 
 esenciais da forza 
 gravitatoria e algún 
 fenómeno asociado 
 a ela, a partir de 
 observacións ou da 
 procura guiada de 
 información, 
 empregando de 
 xeito básico as TIC. 

 Realiza un 
 informe que 
 responda con 
 fidelidade ao 
 esquema pedido, 
 sobre os 
 principais 
 aspectos da forza 
 gravitatoria e 
 varios fenómenos 
 asociados a ela, a 
 partir de 
 observacións ou 
 da procura guiada 
 de información, 
 empregando de 
 xeito básico as 
 TIC. 

 Realiza un informe 
 que responda con 
 fidelidade ao 
 esquema pedido, 
 sobre os principais 
 aspectos da forza 
 gravitatoria e varios 
 fenómenos 
 asociados a ela, a 
 partir de 
 observacións ou da 
 procura guiada de 
 información, 
 empregando cun 
 nivel destacable as 
 TIC. 

 5,5%  OD 
 TEO 

 RA 
 RTEO 

 3º TRIMESTRE  UD. 7 “A enerxía”  (9 sesións) (45%) 

 Elementos do currículo  Rúbrica  Avaliación 

 Obx.  Cont.  Crit. de 
 aval. 

 Est. de 
 aprendizaxe. 

 Nivel 1 
 (Baixo) 

 Nivel 2 (Grao 
 mín.) 

 Nivel 3 (Bo)  Nivel 4 
 (Excelente) 

 Peso 
 (%) 

 Proc. 
 de 
 aval. 

 Instr. 
 de 
 aval. 

 Bloque 1.  A actividade científica 

 f, m  B1.3.  B1.2.  FQB1.2.1. 
 Relaciona a 
 investigación 
 científica con 
 algunha 
 aplicación 
 tecnolóxica 
 sinxela na vida 
 cotiá. 

 Non explica nin de 
 xeito elemental, 
 para unha 
 aplicación 
 tecnolóxica de 
 máquinas ou 
 mecanismos da 
 vida cotiá, as 
 contribucións 
 básicas da 
 investigación no 
 eido de forzas e 
 movementos. 

 Explica de xeito 
 elemental, cando 
 menos para unha 
 aplicación 
 tecnolóxica de 
 máquinas ou 
 mecanismos da vida 
 cotiá, as 
 contribucións 
 básicas da 
 investigación no 
 eido de forzas e 
 movementos. 

 Explica de xeito 
 elemental, para 
 varias aplicacións 
 tecnolóxicas de 
 máquinas ou 
 mecanismos da 
 vida cotiá, as 
 contribucións 
 básicas da 
 investigación no 
 eido de forzas e 
 movementos. 

 Explica con detalle, 
 cando menos para 
 unha aplicación 
 tecnolóxica de 
 máquinas ou 
 mecanismos da 
 vida cotiá, as 
 contribucións 
 básicas da 
 investigación no 
 eido de forzas e 
 movementos. 

 25,6%  OD 
 CA 
 TEO 

 RA 
 LC 
 RTEO 

 b, f  B1.4.  B1.3.  FQB1.3.1. 
 Establece 
 relacións entre 
 magnitudes e 

 Non coñece as 
 unidades do SI 
 para todas as 
 magnitudes 
 fundamentais e as 
 principais 

 Coñece as unidades 
 do SI para as 
 magnitudes 
 fundamentais e as 
 principais 
 magnitudes 

 Coñece as 
 unidades do SI 
 para as 
 magnitudes 
 fundamentais e 
 as principais 

 Coñece as 
 unidades do SI 
 para as 
 magnitudes 
 fundamentais e 
 todas as 

 10,3%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 
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 unidades 
 utilizando, 
 preferentemente, 
 o Sistema 
 Internacional de 
 Unidades para 
 expresar os 
 resultados. 

 magnitudes 
 derivadas, ou as 
 unidades non SI 
 de emprego máis 
 común. 

 derivadas.  magnitudes 
 derivadas, e as 
 unidades non SI 
 de emprego máis 
 común. 

 magnitudes 
 derivadas, así 
 como todas as 
 unidades non SI, 
 vistas no curso. 

 h, i  B1.5.  B1.6.  FQB1.6.2. 
 Participa, valora, 
 xestiona e 
 respecta o 
 traballo individual 
 e en equipo. 

 Participa do 
 traballo en equipo 
 de xeito pasivo ou 
 insuficiente, ou 
 non o respecta, ou 
 non participa 
 activamente no 
 seu traballo 
 individual, ou non 
 o xestiona de xeito 
 suficientemente 
 eficaz. 

 Participa 
 eficazmente do 
 traballo en equipo, 
 respéctao e 
 participa 
 activamente e 
 xestiona 
 suficientemente o 
 traballo individual. 

 Participa 
 eficazmente do 
 traballo en equipo 
 e da súa xestión, 
 respéctao e 
 participa 
 activamente e 
 xestiona de xeito 
 notable o traballo 
 individual. 

 Participa 
 eficazmente do 
 traballo en equipo, 
 lidera a súa 
 xestión, respéctao 
 e participa 
 activamente e 
 xestiona 
 notablemente e o 
 traballo individual. 

 25,6%  OD  RA 

 Bloque 5. Enerxía 

 f  B5.1.  B5.1.  FQB5.1.1. 
 Argumenta que a 
 enerxía pode 
 transferirse, 
 almacenarse ou 
 disiparse, pero 
 non crearse nin 
 destruírse, 
 utilizando 
 exemplos. 

 Non expón que a 
 enerxía non pode 
 crearse nin 
 destruírse, ou non 
 argumenta nin de 
 xeito elemental 
 que pode 
 transferirse, 
 almacenarse ou 
 disiparse, 
 empregando algún 
 exemplo. 

 Expón que a enerxía 
 non pode crearse 
 nin destruírse, e 
 argumenta de xeito 
 elemental que pode 
 transferirse, 
 almacenarse ou 
 disiparse, 
 empregando algún 
 exemplo. 

 Expón que a 
 enerxía non pode 
 crearse nin 
 destruírse, e 
 argumenta con 
 profundidade que 
 pode transferirse, 
 almacenarse ou 
 disiparse, 
 empregando 
 diferentes 
 exemplos. 

 Expón que a 
 enerxía non pode 
 crearse nin 
 destruírse, e 
 argumenta con 
 rigor que pode 
 transferirse, 
 almacenarse ou 
 disiparse, 
 empregando 
 múltiples 
 exemplos. 

 10,3%  CA  LC 

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

 Non recoñece a 
 enerxía como 
 unha magnitude, 
 ou non a define 
 correctamente do 
 xeito habitual ou 
 non a expresa 
 empregando a 
 unidade SI 

 Recoñece a enerxía 
 como unha 
 magnitude, defínea 
 correctamente do 
 xeito habitual e 
 exprésaa 
 empregando a 
 unidade SI. 

 X  X 

 7,6%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 f  B5.2. 
 B5.3. 
 B5.4. 

 B5.2.  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. 

 Non relaciona nin 
 a nivel elemental o 
 concepto de 
 enerxía coa 
 capacidade de 
 producir cambios, 
 ou non identifica 
 os tipos de enerxía 
 que se poñen de 
 manifesto en 
 situacións cotiás 
 sinxelas cercanas 
 ao alumnado ou 
 non indica as 
 transformacións 
 dunhas formas 
 noutras. 

 Relaciona a nivel 
 elemental o 
 concepto de enerxía 
 coa capacidade de 
 producir cambios, 
 identifica os tipos de 
 enerxía que se 
 poñen de manifesto 
 en situacións cotiás 
 sinxelas cercanas 
 ao alumnado e 
 indica as 
 transformacións 
 dunhas formas 
 noutras. 

 Relaciona de 
 xeito razoado o 
 concepto de 
 enerxía coa 
 capacidade de 
 producir cambios, 
 identifica os tipos 
 de enerxía que se 
 poñen de 
 manifesto en 
 situacións cotiás 
 cercanas ao 
 alumnado e 
 explica de xeito 
 elemental as 
 transformacións 
 dunhas formas 
 noutras. 

 Relaciona de xeito 
 razoado o 
 concepto de 
 enerxía coa 
 capacidade de 
 producir cambios, 
 identifica os tipos 
 de enerxía que se 
 poñen de 
 manifesto en 
 situacións cotiás e 
 explica 
 razoadamente as 
 transformacións 
 dunhas formas 
 noutras. 

 10,3%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 f, h, 
 m 

 B5.9. 
 B5.10. 

 B5.5.  FQB5.5.1. 
 Recoñece, 
 describe e 
 compara as 
 fontes renovables 
 e non renovables 
 de enerxía, 

 Non recoñece as 
 máis habituais 
 fontes renovables 
 e non renovables 
 de enerxía, ou non 
 describe os seus 
 aspectos 
 elementais ou non 
 analiza 

 Recoñece as fontes 
 renovables e non 
 renovables de 
 enerxía, describe os 
 seus aspectos 
 elementais e analiza 
 basicamente o seu 
 impacto ambiental. 

 Recoñece as 
 fontes renovables 
 e non renovables 
 de enerxía, 
 descríbeas con 
 detalle, 
 compáraas de 
 xeito elemental e 
 analiza 

 Recoñece as 
 fontes renovables e 
 non renovables de 
 enerxía, 
 descríbeas con 
 detalle, compáraas 
 con certa 
 profundidade e 
 analiza en detalle o 

 10,3%  OD 
 TEO 

 RA 
 RTEO 
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 analizando con 
 sentido crítico o 
 seu impacto 
 ambiental. 

 basicamente o seu 
 impacto ambiental. 

 basicamente o 
 seu impacto 
 ambiental. 

 seu impacto 
 ambiental. 

 3º TRIMESTRE  UD. 8 “Calor e temperatura”  (11 sesións) (55%) 

 Elementos do currículo  Rúbrica  Avaliación 

 Obx.  Cont.  Crit. de 
 aval. 

 Est. de 
 aprendizaxe. 

 Nivel 1 
 (Baixo) 

 Nivel 2 (Grao 
 mín.) 

 Nivel 3 (Bo)  Nivel 4 
 (Excelente) 

 Peso 
 (%) 

 Proc. 
 de 
 aval. 

 Instr. 
 de 
 aval. 

 Bloque 1. A actividade científica 

 f, h  B1.1. 
 B1.2. 

 B1.1.  FQB1.1.1. 
 Formula, de 
 forma guiada, 
 hipóteses para 
 explicar 
 fenómenos 
 cotiáns, 
 utilizando teorías 
 e modelos 
 científicos 
 sinxelos. 

 Non é quen de 
 formular de forma 
 guiada unha 
 hipótese 
 coherente que 
 empregue ou 
 verifique os 
 elementos básicos 
 dunha teoría ou 
 modelo para 
 explicar os 
 aspectos 
 fundamentais dun 
 fenómeno cotián. 

 Emprega os 
 elementos esenciais 
 dunha teoría ou 
 modelo científico 
 para formular de 
 xeito guiado unha 
 hipótese coherente 
 que explique os 
 aspectos 
 fundamentais dun 
 fenómeno cotián. 

 Emprega os 
 elementos 
 esenciais dunha 
 teoría ou modelo 
 científico para 
 formular de forma 
 guiada varias 
 hipóteses 
 coherentes que 
 expliquen 
 diferentes 
 aspectos dun 
 fenómeno cotián. 

 Emprega con rigor 
 os elementos 
 dunha teoría ou 
 modelo científico 
 para formular de 
 forma guiada 
 diferentes 
 hipóteses 
 coherentes que 
 expliquen todos os 
 aspectos dun 
 fenómeno cotián. 

 9%  OD 
 CA 
 IL 

 RA 
 LC 
 RIL 

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

 Non rexistra 
 observacións e 
 datos de maneira 
 organizada ou non 
 os comunica 
 oralmente ou por 
 escrito utilizando 
 esquemas e 
 táboas. 

 Rexistra 
 observacións e 
 datos de maneira 
 organizada e 
 comunícaos 
 oralmente e por 
 escrito utilizando 
 esquemas e táboas. 

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

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

 11,1%  OD 
 IL 

 RA 
 RIL 

 b, f  B1.4.  B1.3.  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. 

 Non realiza con 
 suficiente 
 corrección 
 medicións 
 prácticas de 
 magnitudes físicas 
 da vida cotiá, ou 
 non emprega 
 correctamente o 
 material e 
 instrumentos 
 apropiados, ou 
 non expresa con 
 suficiente 
 precisión os 
 resultados 
 empregando 
 unidades SI 

 Realiza con 
 suficiente corrección 
 medicións prácticas 
 de magnitudes 
 físicas da vida cotiá, 
 empregando 
 correctamente o 
 material e 
 instrumentos 
 apropiados, e 
 expresa con 
 suficiente precisión 
 os resultados 
 empregando 
 unidades SI 

 Realiza con gran 
 corrección 
 medicións 
 prácticas de 
 magnitudes 
 físicas da vida 
 cotiá, 
 empregando 
 correctamente o 
 material e 
 instrumentos 
 apropiados, e 
 expresa con 
 suficiente 
 precisión os 
 resultados 
 empregando 
 unidades SI 

 Realiza con gran 
 corrección 
 medicións 
 prácticas de 
 magnitudes físicas 
 da vida cotiá, 
 empregando 
 correctamente o 
 material e 
 instrumentos 
 apropiados, e 
 expresa con 
 elevada precisión 
 os resultados 
 empregando 
 unidades SI 

 11,1%  OD 
 IL 

 RA 
 RIL 

 h, i  B1.5.  B1.6.  FQB1.6.2. 
 Participa, valora, 
 xestiona e 
 respecta o 
 traballo individual 
 e en equipo. 

 Participa do 
 traballo en equipo 
 de xeito pasivo ou 
 insuficiente, ou 
 non o respecta, ou 
 non participa 
 activamente no 
 seu traballo 
 individual, ou non 
 o xestiona de xeito 
 suficientemente 

 Participa 
 eficazmente do 
 traballo en equipo, 
 respéctao e 
 participa 
 activamente e 
 xestiona 
 suficientemente o 
 traballo individual. 

 Participa 
 eficazmente do 
 traballo en equipo 
 e da súa xestión, 
 respéctao e 
 participa 
 activamente e 
 xestiona de xeito 
 notable o traballo 
 individual. 

 Participa 
 eficazmente do 
 traballo en equipo, 
 lidera a súa 
 xestión, respéctao 
 e participa 
 activamente e 
 xestiona 
 notablemente e o 
 traballo individual. 

 23,8%  OD  RA 
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 eficaz. 

 Bloque 5. Enerxía 

 f, h  B5.5. 
 B5.6. 
 B5.7. 

 B5.3.  FQB5.3.1. 
 Explica o 
 concepto de 
 temperatura en 
 termos do 
 modelo 
 cinético-molecula 
 r, e diferencia 
 entre 
 temperatura, 
 enerxía e calor. 

 Non explica nin de 
 xeito cualitativo o 
 concepto de 
 temperatura 
 empregando 
 elementos básicos 
 do modelo 
 cinético-molecular, 
 ou non distingue 
 entre temperatura 
 e calor en 
 exemplos e 
 situacións 
 sinxelos. 

 Explica 
 cualitativamente o 
 concepto de 
 temperatura 
 empregando 
 elementos básicos 
 do modelo 
 cinético-molecular, e 
 distingue entre 
 temperatura e calor 
 en exemplos e 
 situacións sinxelos. 

 Explica 
 cualitativamente o 
 concepto de 
 temperatura 
 empregando os 
 principais 
 aspectos do 
 modelo 
 cinético-molecular 
 , e distingue entre 
 temperatura e 
 calor en 
 exemplos e 
 situacións 
 diversos. 

 Explica con certo 
 rigor o concepto de 
 temperatura 
 empregando os 
 principais aspectos 
 do modelo 
 cinético-molecular, 
 e distingue entre 
 temperatura e calor 
 en exemplos e 
 situacións diversos. 

 9%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

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

 Non recoñece o 
 significado físico 
 elemental da 
 existencia dunha 
 escala absoluta de 
 temperatura ou 
 non relaciona con 
 suficiente 
 precisión, nin 
 mediante 
 ecuacións nin 
 mediante algunha 
 regra de 
 conversión, a 
 escala Kelvin e a 
 escala Celsius. 

 Recoñece o 
 significado físico 
 elemental da 
 existencia dunha 
 escala absoluta de 
 temperatura e 
 relaciona con 
 suficiente precisión, 
 mediante ecuacións 
 ou algunha regra de 
 conversión, a escala 
 Kelvin e a escala 
 Celsius. 

 Recoñece o 
 significado físico 
 elemental da 
 existencia dunha 
 escala absoluta 
 de temperatura e 
 relaciona con 
 elevada precisión, 
 mediante 
 ecuacións ou 
 algunha regra de 
 conversión, a 
 escala Kelvin e a 
 escala Celsius. 

 Recoñece o 
 significado físico 
 elemental da 
 existencia dunha 
 escala absoluta de 
 temperatura e 
 algunha das súas 
 consecuencias 
 principais e 
 relaciona con 
 elevada precisión, 
 mediante 
 ecuacións ou 
 algunha regra de 
 conversión, a 
 escala Kelvin e a 
 escala Celsius. 

 6%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 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. 

 Non identifica polo 
 seu nome os 3 
 mecanismos 
 básicos de 
 transferencia de 
 calor en situacións 
 cotiás sinxelas e 
 fenómenos 
 atmosféricos 
 básicos, ou non 
 xustifica nin de 
 xeito elemental a 
 selección dos 
 materiais máis 
 habituais na 
 construción de 
 edificios e no 
 deseño de 
 sistemas de 
 quecemento. 

 Identifica polo seu 
 nome os 3 
 mecanismos 
 básicos de 
 transferencia de 
 calor en situacións 
 cotiás sinxelas e 
 fenómenos 
 atmosféricos 
 básicos, e xustifica 
 de xeito elemental a 
 selección dos 
 materiais máis 
 habituais na 
 construción de 
 edificios e no 
 deseño de sistemas 
 de quecemento. 

 Identifica os 3 
 mecanismos 
 básicos de 
 transferencia de 
 calor e indica as 
 súas 
 características 
 básicas en 
 situacións cotiás 
 sinxelas e 
 fenómenos 
 atmosféricos 
 básicos, e 
 xustifica 
 razoadamente a 
 selección dos 
 materiais máis 
 habituais na 
 construción de 
 edificios e no 
 deseño de 
 sistemas de 
 quecemento. 

 Identifica os 3 
 mecanismos 
 básicos de 
 transferencia de 
 calor e indica as 
 súas 
 características 
 básicas en 
 situacións cotiás e 
 fenómenos 
 atmosféricos, e 
 xustifica 
 razoadamente a 
 selección de 
 materiais na 
 construción de 
 edificios e no 
 deseño de 
 sistemas de 
 quecemento. 

 9%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 f, h  B5.8.  B5.4.  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. 

 Non explica nin de 
 xeito elemental o 
 fenómeno da 
 dilatación a partir 
 de polo menos 
 unha das súas 
 aplicacións máis 
 habituais. 

 Explica de xeito 
 elemental o 
 fenómeno da 
 dilatación a partir de 
 polo menos unha 
 das súas aplicacións 
 máis habituais. 

 Explica con 
 amplitude o 
 fenómeno da 
 dilatación a partir 
 de varias das 
 súas aplicacións 
 máis habituais. 

 Explica con rigor o 
 fenómeno da 
 dilatación a partir 
 de varias das súas 
 aplicacións máis 
 habituais. 

 6%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 FQB5.4.2. 
 Explica a escala 
 Celsius 
 establecendo os 

 Non explica nin os 
 fundamentos 
 elementais da 
 escala Celsius 
 como escala de 
 dous puntos fixos 

 Explica os 
 fundamentos 
 elementais da 
 escala Celsius como 
 escala de dous 
 puntos fixos a partir 

 X  X 

 6%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 
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 puntos fixos dun 
 termómetro 
 baseado na 
 dilatación dun 
 líquido volátil. 

 a partir dun 
 termómetro de 
 dilatación dun 
 líquido volátil. 

 dun termómetro de 
 dilatación dun 
 líquido volátil. 

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

 Non interpreta 
 cualitativamente 
 fenómenos cotiáns 
 e experiencias 
 manexando de 
 xeito elemental o 
 concepto de 
 equilibrio térmico e 
 asociándoo coa 
 igualación de 
 temperaturas. 

 Interpreta 
 cualitativamente 
 fenómenos cotiáns e 
 experiencias 
 manexando de xeito 
 elemental o 
 concepto de 
 equilibrio térmico e 
 asociándoo coa 
 igualación de 
 temperaturas. 

 X  X 

 9%  OD 
 IL 

 RA 
 RIL 

 FÍSICA E QUÍMICA  - 4º ESO 

 1º TRIMESTRE  UD. 1 “Os modelos atómicos” (6 sesións) (20%) 

 Elementos do currículo  Rúbrica  Avaliación 

 Obx.  Cont.  Crit. de 
 aval. 

 Est. de 
 aprendizaxe. 

 Nivel 1 
 (Baixo) 

 Nivel 2 (Grao 
 mín.) 

 Nivel 3 (Bo)  Nivel 4 
 (Excelente) 

 Peso 
 (%) 

 Proc. 
 de 
 aval. 

 Instr. 
 de 
 aval. 

 Bloque 1. A actividade científica 

 a, f, 
 h, l, 
 ñ 

 B1.1.  B1.1.  FQB1.1.1. 
 Describe feitos 
 históricos 
 relevantes nos 
 que foi definitiva 
 a colaboración de 
 científicos/as de 
 diferentes áreas 
 de coñecemento. 

 Non describe 
 empregando co 
 suficiente rigor o 
 vocabulario 
 científico 
 apropiado os 
 aspectos 
 elementais de polo 
 menos dous feitos 
 entre o 
 experimento dos 
 raios catódicos, o 
 experimento de 
 Rutherford e a 
 estrutura da táboa 
 periódica debida a 
 Mendeléyev. 

 Describe 
 empregando con 
 suficiente rigor o 
 vocabulario 
 científico apropiado 
 os aspectos 
 elementais de polo 
 menos dous dos 
 seguintes feitos: o 
 experimento dos 
 raios catódicos, o 
 experimento de 
 Rutherford e a 
 estrutura da táboa 
 periódica debida a 
 Mendeléyev. 

 Describe 
 empregando con 
 rigor o 
 vocabulario 
 científico 
 apropiado e 
 amosando 
 contribucións aos 
 mesmos de 
 diferentes áreas 
 de coñecemento, 
 os aspectos 
 elementais de 
 polo menos dous 
 dos seguintes 
 feitos: o 
 experimento dos 
 raios catódicos, o 
 experimento de 
 Rutherford e a 
 estrutura da 
 táboa periódica 
 debida a 
 Mendeléyev. 

 Describe con 
 detalle, 
 empregando con 
 rigor o vocabulario 
 científico apropiado 
 e amosando 
 contribucións aos 
 mesmos de 
 diferentes áreas de 
 coñecemento, o 
 experimento dos 
 raios catódicos, o 
 experimento de 
 Rutherford e a 
 estrutura da táboa 
 periódica debida a 
 Mendeléyev. 

 15,2%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 

 f  B1.1.  B1.2.  FQB1.2.1. 
 Distingue entre 
 hipóteses, leis e 
 teorías, e explica 
 os procesos que 
 corroboran unha 
 hipótese e a 
 dotan de valor 
 científico. 

 Non distingue 
 habitualmente 
 entre hipóteses, 
 leis e teorías nin 
 en base ás súas 
 características 
 esenciais, ou non 
 explica nin de 
 xeito elemental os 
 procesos que 
 corroboran unha 
 hipótese e a dotan 
 de valor científico. 

 Distingue 
 habitualmente en 
 situacións propostas 
 entre hipóteses, leis 
 e teorías en base ás 
 súas características 
 esenciais, e explica 
 de xeito elemental 
 os procesos que 
 corroboran unha 
 hipótese e a dotan 
 de valor científico. 

 Distingue 
 habitualmente en 
 situacións 
 propostas entre 
 hipóteses, leis e 
 teorías en base 
 ás súas 
 características 
 principais, e 
 explica con 
 profundidade os 
 procesos que 
 corroboran unha 
 hipótese e a 

 Distingue 
 habitualmente, en 
 situacións 
 propostas e en 
 investigacións, 
 entre hipóteses, 
 leis e teorías en 
 base ás súas 
 características 
 principais, e explica 
 con profundidade 
 os procesos que 
 corroboran unha 
 hipótese e a dotan 

 15,2%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 
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 dotan de valor 
 científico. 

 de valor científico. 

 Bloque 2. A materia 

 f, l  B2.1.  B2.1.  FQB2.1.1.Compa 
 ra os modelos 
 atómicos 
 propostos ao 
 longo da historia 
 para interpretar a 
 natureza íntima 
 da materia, 
 interpretando as 
 evidencias que 
 fixeron necesaria 
 a evolución 
 destes. 

 Non interpreta nin 
 de xeito elemental 
 as principais 
 evidencias que 
 fixeron necesaria a 
 evolución dos 
 modelos atómicos 
 ao longo da 
 historia, ou non 
 compara os 
 modelos de 
 Dalton, Thomson e 
 Rutherford en 
 canto a como 
 incorporan esas 
 evidencias. 

 Interpreta de xeito 
 elemental as 
 principais evidencias 
 que fixeron 
 necesaria a 
 evolución dos 
 modelos atómicos 
 ao longo da historia, 
 e compara os 
 modelos de Dalton, 
 Thomson e 
 Rutherford en canto 
 a como incorporan 
 esas evidencias. 

 Interpreta con 
 amplitude as 
 principais 
 evidencias que 
 fixeron necesaria 
 a evolución dos 
 modelos atómicos 
 ao longo da 
 historia, e 
 compara os 
 modelos de 
 Dalton, Thomson, 
 Rutherford e Bohr 
 en canto a como 
 incorporan esas 
 evidencias. 

 Interpreta con 
 amplitude as 
 evidencias que 
 fixeron necesaria a 
 evolución dos 
 modelos atómicos 
 ao longo da 
 historia, e compara 
 con rigor os 
 modelos de Dalton, 
 Thomson, 
 Rutherford e Bohr 
 en canto a como 
 incorporan esas 
 evidencias. 

 15,2%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 

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

 Non utiliza as TIC 
 ou algunha 
 aplicación 
 interactiva 
 suxerida polo 
 profesor ou 
 profesora para 
 visualizar e 
 representación da 
 estrutura da 
 materia nos 
 modelos atómicos 
 de Rutherford e 
 Bohr. 

 Utiliza as TIC ou 
 algunha aplicación 
 interactiva suxerida 
 polo profesor ou 
 profesora para 
 visualizar e 
 representación da 
 estrutura da materia 
 nos modelos 
 atómicos de 
 Rutherford e Bohr. 

 X  X 

 8,8%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 f  B2.2.  B2.2.  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. 

 Non establece 
 habitualmente a 
 configuración 
 electrónica dos 
 elementos 
 representativos a 
 partir do número 
 atómico ou non 
 deduce o grupo e 
 o período en que 
 se atopan, ou o 
 número de 
 electróns de 
 valencia ou non 
 describe os 
 aspectos básicos 
 do seu 
 comportamento 
 químico. 

 Establece 
 habitualmente a 
 configuración 
 electrónica dos 
 elementos 
 representativos a 
 partir do número 
 atómico e deduce o 
 grupo e o período 
 en que se atopan, o 
 número de electróns 
 de valencia e 
 describe os 
 aspectos básicos do 
 seu comportamento 
 químico. 

 Establece 
 razoadamente a 
 configuración 
 electrónica dos 
 elementos 
 representativos a 
 partir do número 
 atómico e deduce 
 o grupo e o 
 período en que se 
 atopan, o número 
 de electróns de 
 valencia e 
 describe os 
 aspectos básicos 
 do seu 
 comportamento 
 químico. 

 Establece 
 razoadamente a 
 configuración 
 electrónica dos 
 elementos 
 representativos a 
 partir do número 
 atómico e deduce o 
 grupo e o período 
 en que se atopan, 
 o número de 
 electróns de 
 valencia e describe 
 con amplitude o 
 seu 
 comportamento 
 químico. 

 15,2%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

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

 Non obtén a 
 configuración 
 electrónica dun 
 elemento, ou a 
 partir dela non 
 clasifica o 
 elemento como 
 metal, non metal, 
 semimetal ou gas 
 nobre. 

 A partir da 
 configuración 
 electrónica dun 
 elemento, obtida 
 polo alumno, 
 clasifica o elemento 
 como metal, non 
 metal, semimetal ou 
 gas nobre. 

 X  X 

 15,2%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 f  B2.2.  B2.3.  FQB2.3.1. 
 Escribe o nome e 
 o símbolo dos 
 elementos 
 químicos, e 
 sitúaos na táboa 
 periódica. 

 Non escribe 
 habitualmente de 
 xeito correcto o 
 nome e o símbolo 
 dos elementos Li, 
 Na, K, Rb, Cs, Fr, 
 Be, Mg, Ca, Sr, 
 Ba, Ra, B, Al, Ga, 
 In, Tl, C, Si, Ge, 

 Escribe 
 habitualmente de 
 xeito correcto o 
 nome e o símbolo 
 dos elementos Li, 
 Na, K, Rb, Cs, Fr, 
 Be, Mg, Ca, Sr, Ba, 
 Ra, B, Al, Ga, In, Tl, 
 C, Si, Ge, Sn, Pb, N, 

 Escribe 
 habitualmente de 
 xeito correcto, 
 situándoos por 
 orde nos seus 
 grupos da táboa 
 periódica, o nome 
 e o símbolo dos 
 elementos Li, Na, 

 Escribe sempre de 
 xeito correcto, 
 situándoos por 
 orde nos seus 
 grupos da táboa 
 periódica, o nome 
 e o símbolo dos 
 elementos Li, Na, 
 K, Rb, Cs, Fr; Be, 

 15,2%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 
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 Sn, Pb, N, P, As, 
 Sb, Bi, O, S, Se, 
 Te, Po, F, Cl, Br, I, 
 At, He, Ne, Ar, Kr, 
 Xe, Rn, Sc, Ti, V, 
 Ta, Cr, Mo, Mn, 
 Fe, Co, Ni, Pd, Pt, 
 Cu, Ag, Au, Zn, 
 Cd, Hg, e sitúaos 
 na zona 
 correspondente da 
 táboa periódica 
 como metais 
 representativos, 
 metais de 
 transición, 
 semimetais, non 
 metais ou gases 
 nobres. 

 P, As, Sb, Bi, O, S, 
 Se, Te, Po, F, Cl, Br, 
 I, At, He, Ne, Ar, Kr, 
 Xe, Rn, Sc, Ti, V, Ta, 
 Cr, Mo, Mn, Fe, Co, 
 Ni, Pd, Pt, Cu, Ag, 
 Au, Zn, Cd, Hg, e 
 sitúaos na zona 
 correspondente da 
 táboa periódica 
 como metais 
 representativos, 
 metais de transición, 
 semimetais, non 
 metais ou gases 
 nobres. 

 K, Rb, Cs, Fr; Be, 
 Mg, Ca, Sr, Ba, 
 Ra; B, Al, Ga, In, 
 Tl; C, Si, Ge, Sn, 
 Pb; N, P, As, Sb, 
 Bi; O, S, Se, Te, 
 Po; F, Cl, Br, I, At; 
 He, Ne, Ar, Kr, 
 Xe, Rn; e 
 ademais o Sc, Ti, 
 V, Ta, Cr, Mo, Mn, 
 Fe, Co, Ni, Pd, Pt, 
 Cu, Ag, Au, Zn, 
 Cd, Hg, 
 identificándoos 
 todos eles como 
 metais 
 representativos, 
 metais de 
 transición, 
 semimetais, non 
 metais ou gases 
 nobres. 

 Mg, Ca, Sr, Ba, Ra; 
 B, Al, Ga, In, Tl; C, 
 Si, Ge, Sn, Pb; N, 
 P, As, Sb, Bi; O, S, 
 Se, Te, Po; F, Cl, 
 Br, I, At; He, Ne, Ar, 
 Kr, Xe, Rn; e 
 ademais o Sc, Ti, 
 V, Ta, Cr, Mo, Mn, 
 Fe, Co, Ni, Pd, Pt, 
 Cu, Ag, Au, Zn, Cd, 
 Hg, identificándoos 
 todos eles como 
 metais 
 representativos, 
 metais de 
 transición, 
 semimetais, non 
 metais ou gases 
 nobres. 

 1º TRIMESTRE  UD. 2 “Enlace químico” (9 sesións) (30%) 

 Elementos do currículo  Rúbrica  Avaliación 

 Obx.  Cont.  Crit. de 
 aval. 

 Est. de 
 aprendizaxe. 

 Nivel 1 
 (Baixo) 

 Nivel 2 (Grao 
 mín.) 

 Nivel 3 (Bo)  Nivel 4 
 (Excelente) 

 Peso 
 (%) 

 Proc. 
 de 
 aval. 

 Instr. 
 de 
 aval. 

 Bloque 2. A materia 

 f  B2.2. 
 B2.3. 

 B2.4.  FQB2.4.1. Utiliza 
 a regra do octeto 
 e diagramas de 
 Lewis para 
 predicir a 
 estrutura e a 
 fórmula dos 
 compostos 
 iónicos e 
 covalentes. 

 Non emprega a 
 regra do octeto 
 para explicar se un 
 composto é iónico 
 ou covalente, ou 
 para estes non 
 debuxa unha 
 estrutura de Lewis 
 correcta. 

 Explica de xeito 
 razoado, 
 empregando a regra 
 do octeto, se un 
 composto é iónico 
 ou covalente, e para 
 estes últimos 
 debuxa a estrutura 
 de Lewis correcta. 

 Explica de xeito 
 razoado, 
 empregando a 
 regra do octeto, 
 se un composto é 
 iónico ou 
 covalente, e para 
 estes últimos 
 debuxa a 
 estrutura de 
 Lewis correcta e 
 indica os pares 
 de electróns 
 enlazantes e non 
 enlazantes. 

 Explica razoando 
 con rigor, 
 empregando a 
 regra do octeto, se 
 un composto é 
 iónico ou 
 covalente, e para 
 estes últimos 
 debuxa a estrutura 
 de Lewis correcta e 
 indica os pares de 
 electróns 
 enlazantes e non 
 enlazantes, 
 obtendo algunha 
 conclusión acerca 
 da súa estrutura. 

 13,2%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

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

 Non interpreta os 
 subíndices da 
 fórmula dun 
 composto 
 molecular, 
 explicando a 
 composición da 
 molécula, ou os 
 dun composto 
 cristalino, 
 indicando a 
 proporción de 
 átomos na rede, 
 ou non diferencia 
 ambos casos na 
 interpretación. 

 Interpreta os 
 subíndices da 
 fórmula dun 
 composto molecular, 
 explicando a 
 composición da 
 molécula, e os dun 
 composto cristalino, 
 indicando a 
 proporción de 
 átomos na rede. 

 X  X 

 7,9%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 f  B2.3. 
 B2.4. 

 B2.5.  FQB2.5.1. 
 Explica as 
 propiedades de 
 substancias 
 covalentes, 
 iónicas e 
 metálicas en 
 función das 

 Non indica nin as 
 propiedades 
 básicas das 
 substancias 
 covalentes, iónicas 
 ou metálicas, ou 
 non é quen de 
 razoar o tipo de 
 enlace que 
 presentan. 

 Indica as 
 propiedades básicas 
 das substancias 
 covalentes, iónicas 
 e metálicas a partir 
 da dedución acerca 
 do tipo de enlace 
 que presentan. 

 Indica as 
 propiedades 
 principais das 
 substancias 
 covalentes, 
 iónicas e 
 metálicas a partir 
 da dedución 
 acerca do tipo de 
 enlace que 
 presentan, e 

 Indica 
 razoadamente as 
 propiedades 
 principais das 
 substancias 
 covalentes, iónicas 
 e metálicas a partir 
 do razoamento 
 acerca do tipo de 
 enlace que 
 presentan, explica 

 7,9%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 
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 interaccións entre 
 os seus átomos 
 ou as moléculas. 

 explica se 
 presentan 
 interaccións entre 
 as súas 
 moléculas. 

 se presentan 
 interaccións entre 
 as súas moléculas 
 e a influencia das 
 mesmas nas súas 
 propiedades. 

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

 Non emprega nin 
 as ideas básicas 
 da teoría dos 
 electróns libres 
 para explicar a 
 natureza do 
 enlace metálico, 
 ou non relaciona a 
 existencia destes 
 electróns nos 
 metais coas súas 
 propiedades 
 principais. 

 Emprega as ideas 
 básicas da teoría 
 dos electróns libres 
 para explicar a 
 natureza do enlace 
 metálico, e relaciona 
 a existencia destes 
 electróns nos metais 
 coas súas 
 propiedades 
 principais. 

 X  X 

 7,9%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

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

 Non elixe de entre 
 varias 
 posibilidades o 
 ensaio que 
 permita deducir o 
 tipo de enlace 
 presente nunha 
 substancia 
 descoñecida ou 
 realiza o ensaio 
 nin de forma 
 guiada. 

 Elixe de entre varias 
 posibilidades un 
 ensaio que permita 
 deducir o tipo de 
 enlace presente 
 nunha substancia 
 descoñecida e 
 realiza o ensaio de 
 forma guiada. 

 Deseña a partir 
 de información 
 facilitada un 
 ensaio que 
 permita deducir o 
 tipo de enlace 
 presente nunha 
 substancia 
 descoñecida e 
 realiza o ensaio 
 de forma guiada. 

 Deseña a partir de 
 información 
 facilitada ou 
 procurada 
 autonomamente un 
 ensaio que permita 
 deducir o tipo de 
 enlace presente 
 nunha substancia 
 descoñecida e 
 realiza o ensaio 
 con autonomía. 

 7,9%  OD 
 IL 

 RA 
 RIL 

 f  B2.4.  B2.6.  FQB2.6.1. 
 Nomea e formula 
 compostos 
 inorgánicos 
 ternarios, 
 seguindo as 
 normas da 
 IUPAC. 

 Non nomea ou 
 non formula 
 habitualmente de 
 xeito correcto en 
 nomenclatura 
 sistemática 
 compostos 
 inorgánicos 
 ternarios, ou non o 
 fai seguindo as 
 normas da IUPAC. 

 Nomea e formula 
 habitualmente de 
 xeito correcto en 
 nomenclatura 
 sistemática 
 compostos 
 inorgánicos 
 ternarios, seguindo 
 as normas da 
 IUPAC, e recoñece 
 os nomes comúns 
 ou vulgares das 
 substancias máis 
 habituais. 

 Nomea e formula 
 habitualmente de 
 xeito correcto en 
 nomenclatura 
 sistemática 
 compostos 
 inorgánicos 
 ternarios, 
 seguindo as 
 normas da 
 IUPAC, recoñece 
 os nomes 
 comúns ou 
 vulgares das 
 substancias máis 
 habituais e 
 coñece a 
 nomenclatura 
 tradicional para 
 as substancias 
 admitidas pola 
 IUPAC. 

 Nomea e formula 
 habitualmente de 
 xeito correcto en 
 nomenclatura 
 sistemática 
 compostos 
 inorgánicos 
 ternarios, seguindo 
 as normas da 
 IUPAC, recoñece 
 os nomes comúns 
 ou vulgares das 
 substancias máis 
 habituais, coñece a 
 nomenclatura 
 tradicional para as 
 substancias 
 admitidas pola 
 IUPAC e designa 
 cos nomes 
 especiais aquelas 
 substancias que os 
 posúen. 

 39,4%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 f  B2.5.  B2.7.  FQB2.7.1. 
 Xustifica a 
 importancia das 
 forzas 
 intermoleculares 
 en substancias 
 de interese 
 biolóxico. 

 Non explica para 
 ningunha 
 substancia de 
 interese biolóxico 
 ningunha das súas 
 características ou 
 propiedades 
 primordiais para a 
 súa función 
 biolóxica  ou non 
 as relaciona nin de 
 xeito elemental 
 coas forzas 
 intermoleculares 
 que presenta. 

 Para algunha 
 substancia de 
 interese biolóxico, 
 explica algunha das 
 súas características 
 ou propiedades 
 primordiais para a 
 súa función 
 biolóxica e 
 relaciónaa de xeito 
 elemental coas 
 forzas 
 intermoleculares 
 que presenta. 

 Para varias 
 substancias de 
 interese biolóxico, 
 explica algunha 
 das súas 
 características ou 
 propiedades 
 primordiais para a 
 súa función 
 biolóxica e 
 relaciónaas de 
 xeito elemental 
 coas forzas 
 intermoleculares 
 que presenta. 

 Para varias 
 substancias de 
 interese biolóxico, 
 explica algunha 
 das súas 
 características ou 
 propiedades 
 primordiais para a 
 súa función 
 biolóxica e 
 relaciónaas de con 
 rigor coas forzas 
 intermoleculares 
 que presenta. 

 7,9%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 FQB2.7.2. 
 Relaciona a 
 intensidade e o 
 tipo das forzas 
 intermoleculares 
 co estado físico e 

 Para substancias 
 covalentes 
 moleculares 
 habituais non 
 interpreta 
 razoando nin de 
 xeito elemental, a 
 partir da 

 Para substancias 
 covalentes 
 moleculares 
 habituais interpreta 
 razoando de xeito 
 elemental, a partir 
 da intensidade e o 
 tipo de forzas 

 Para substancias 
 covalentes 
 moleculares 
 habituais 
 interpreta 
 razoando con 
 suficiente rigor, a 
 partir da 

 Para substancias 
 covalentes 
 moleculares 
 diversas interpreta 
 razoando con 
 suficiente rigor, a 
 partir da 
 intensidade e o tipo 

 7,9%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 
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 os puntos de 
 fusión e ebulición 
 das substancias 
 covalentes 
 moleculares, 
 interpretando 
 gráficos ou 
 táboas que 
 conteñan os 
 datos necesarios. 

 intensidade e o 
 tipo de forzas 
 intermoleculares 
 que presentan, o 
 seu estado físico 
 ou o valor dos 
 seus puntos de 
 fusión e ebulición, 
 empregando os 
 datos de gráficos 
 ou táboas 
 facilitados. 

 intermoleculares 
 que presentan, o 
 seu estado físico e o 
 valor dos seus 
 puntos de fusión e 
 ebulición, 
 empregando os 
 datos de gráficos ou 
 táboas facilitados. 

 intensidade e o 
 tipo de forzas 
 intermoleculares 
 que presentan, o 
 seu estado físico 
 e o valor dos 
 seus puntos de 
 fusión e ebulición, 
 empregando os 
 datos de gráficos 
 ou táboas 
 facilitados. 

 de forzas 
 intermoleculares 
 que presentan, o 
 seu estado físico e 
 o valor dos seus 
 puntos de fusión e 
 ebulición, 
 empregando os 
 datos de gráficos 
 ou táboas 
 procurados. 

 1º TRIMESTRE  UD. 3  “A química do carbono” (6 sesións) (20%) 

 Elementos do currículo  Rúbrica  Avaliación 

 Obx.  Cont.  Crit. de 
 aval. 

 Est. de 
 aprendizaxe. 

 Nivel 1 
 (Baixo) 

 Nivel 2 (Grao 
 mín.) 

 Nivel 3 (Bo)  Nivel 4 
 (Excelente) 

 Peso 
 (%) 

 Proc. 
 de 
 aval. 

 Instr. 
 de 
 aval. 

 Bloque 1. A actividade científica 

 a, f, 
 h, l, 
 ñ 

 B1.1.  B1.1.  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. 

 Non argumenta 
 con espírito crítico 
 o rigor científico da 
 idea principal dun 
 artigo ou dunha 
 noticia  ou non 
 analiza o método 
 de traballo 
 identificando as 
 características 
 básicas do traballo 
 científico. 

 Argumenta con 
 espírito crítico o 
 rigor científico da 
 idea principal dun 
 artigo ou dunha 
 noticia e analiza o 
 método de traballo 
 identificando as 
 características 
 básicas do traballo 
 científico. 

 Argumenta  con 
 espírito crítico o 
 rigor científico da 
 idea principal e as 
 ideas secundarias 
 dun artigo ou 
 dunha noticia e 
 analiza o método 
 de traballo 
 identificando e 
 comentando as 
 características do 
 traballo científico. 

 Argumenta en 
 profundidade e con 
 espírito crítico o 
 rigor científico da 
 idea principal e as 
 ideas secundarias 
 dun artigo ou 
 dunha noticia e 
 analiza o método 
 de traballo 
 identificando e 
 comentando as 
 características do 
 traballo científico. 

 4,5%  OD 
 TEO 

 RA 
 RTEO 

 b, e, 
 f, g, 
 h, l, 
 ñ. o 

 B1.7. 
 B1.8. 

 B1.8.  FQB1.8.1. 
 Elabora e 
 defende un 
 proxecto de 
 investigación 
 sobre un tema de 
 interese 
 científico, 
 empregando as 
 TIC. 

 Non elabora, 
 individualmente ou 
 en grupo, nin cos 
 elementos 
 mínimos 
 esenciais, un 
 proxecto de 
 investigación 
 sobre un tema de 
 actualidade da 
 física ou da 
 química, ou non fai 
 con suficiente 
 amplitude, 
 concreción e 
 corrección, ou non 
 o defende con 
 dominio, 
 corrección ou 
 capacidade 
 comunicativa 
 suficientes, ou non 
 emprega as TIC a 
 nivel básico de 
 usuario para a 
 procura e 
 selección de 
 información, ou a 
 edición de textos 
 ou a realización 
 dunha 
 presentación. 

 Elabora, 
 individualmente ou 
 en grupo, cos 
 elementos mínimos 
 imprescindibles, un 
 proxecto de 
 investigación sobre 
 un tema de 
 actualidade da física 
 ou da química, con 
 suficiente amplitude, 
 concreción e 
 corrección, e 
 deféndeo, con 
 dominio, corrección 
 e capacidade 
 comunicativa 
 suficientes, 
 utilizando as TIC a 
 nivel usuario cando 
 menos para a 
 procura e selección 
 de información, a 
 edición de textos e a 
 realización dunha 
 presentación. 

 Elabora, 
 individualmente 
 ou en grupo, cos 
 elementos 
 esenciais, un 
 proxecto de 
 investigación 
 sobre un tema de 
 actualidade da 
 física ou da 
 química, con 
 suficiente 
 amplitude, 
 concreción e 
 corrección, e 
 deféndeo, con 
 dominio, 
 corrección e 
 capacidade 
 comunicativa 
 suficientes, 
 utilizando as TIC 
 a nivel destacable 
 cando menos 
 para a procura e 
 selección de 
 información, a 
 edición de textos 
 e a realización 
 dunha 
 presentación. 

 Elabora, 
 individualmente ou 
 en grupo, cos 
 elementos 
 esenciais, un 
 proxecto de 
 investigación sobre 
 un tema de 
 actualidade da 
 física ou da 
 química, con 
 notable amplitude, 
 concreción e 
 corrección, e 
 deféndeo, con 
 amplos dominio, 
 corrección e 
 capacidade 
 comunicativa, 
 utilizando as TIC a 
 nivel destacable 
 cando menos para 
 a procura e 
 selección de 
 información, a 
 edición de textos e 
 a realización dunha 
 presentación. 

 61,8%  OD 
 TEO 

 RA 
 RTEO 

 a, f, 
 c, d, 
 e, f, 
 g 

 B1.1.  B1.9.  FQB1.9.2. 
 Realiza de xeito 
 cooperativo ou 
 colaborativo 

 Non é quen de 
 realizar de xeito 
 cooperativo ou 
 colaborativo, con 
 suficiente 

 Realiza de xeito 
 cooperativo ou 
 colaborativo, con 
 suficiente iniciativa, 
 procura de 

 Realiza de xeito 
 cooperativo ou 
 colaborativo, con 
 notable iniciativa, 
 procura de 

 Realiza de xeito 
 cooperativo ou 
 colaborativo, con 
 notable iniciativa, 
 procura de 

 13,9%  OD 
 TEO 

 RA 
 RTEO 
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 algunhas tarefas 
 propias da 
 investigación 
 científica 
 utilizando as TIC. 

 iniciativa, procura 
 de información 
 suficientemente 
 relevante e 
 rigorosa segundo 
 as instrucións 
 facilitadas a partir 
 de fontes dadas, 
 ou realiza 
 prácticas de 
 laboratorio sen 
 seguir as 
 instrucións ou 
 guións, ou non 
 obtén e representa 
 con suficiente 
 precisión ou rigor 
 os datos ou 
 resultados obtidos, 
 ou non extrae 
 conclusións 
 correctas que 
 concorden cos 
 aspectos básicos 
 dos modelos ou 
 teorías, ou non 
 realiza pequenos 
 proxectos de 
 investigación coa 
 suficiente 
 amplitude, 
 concreción e 
 corrección, ou non 
 emprega para iso 
 as TIC a nivel 
 básico. 

 información 
 suficientemente 
 relevante e rigorosa 
 segundo as 
 instrucións 
 facilitadas a partir de 
 fontes dadas, 
 prácticas de 
 laboratorio seguindo 
 en esencia as 
 instrucións ou 
 guións, obtendo e 
 representado con 
 suficiente precisión 
 e rigor os datos ou 
 resultados obtidos e 
 extraendo algunhas 
 conclusións 
 correctas que 
 concorden cos 
 aspectos básicos 
 dos modelos e 
 teorías aplicables, 
 ou pequenos 
 proxectos de 
 investigación coa 
 suficiente amplitude, 
 concreción e 
 corrección, e 
 empregando as TIC 
 a nivel básico de 
 usuario. 

 información 
 relevante e 
 suficientemente 
 rigorosa en 
 consonancia coas 
 instrucións 
 facilitadas a partir 
 de fontes dadas e 
 procuradas, 
 prácticas de 
 laboratorio 
 seguindo en 
 detalle as 
 instrucións ou 
 guións, obtendo e 
 representado con 
 suficiente 
 precisión e rigor 
 os datos ou 
 resultados 
 obtidos e 
 extraendo 
 algunhas 
 conclusións 
 correctas que 
 concorden cos 
 modelos e teorías 
 aplicables, ou 
 pequenos 
 proxectos de 
 investigación coa 
 suficiente 
 amplitude, 
 concreción e 
 corrección, e 
 empregando as 
 TIC a nivel 
 destacable. 

 información 
 relevante e 
 rigorosa en 
 consonancia coas 
 instrucións 
 facilitadas a partir 
 de fontes dadas e 
 procuradas, 
 prácticas de 
 laboratorio 
 seguindo en detalle 
 as instrucións ou 
 guións, obtendo e 
 representado con 
 precisión e rigor os 
 datos ou resultados 
 obtidos e 
 extraendo múltiples 
 conclusións 
 correctas que 
 concorden cos 
 modelos e teorías 
 aplicables, ou 
 pequenos 
 proxectos de 
 investigación coa 
 notable amplitude, 
 concreción e 
 corrección, cando 
 menos en formato 
 escrito e 
 empregando as 
 TIC a nivel 
 destacable. 

 Bloque 2.  A materia 

 f  B2.6.  B2.8.  FQB2.8.1. 
 Explica os 
 motivos polos 
 que o carbono é 
 o elemento que 
 forma maior 
 número de 
 compostos. 

 Non explica nin de 
 xeito básico as 
 posibilidades de 
 enlace que os 
 átomos de C teñen 
 entre si (enlaces 
 simples, dobres, 
 triples, incluíndo 
 estruturas cíclicas) 
 ou con outras 
 átomos, como O, 
 N e halóxenos, ou 
 non pon polo 
 menos un exemplo 
 de cada tipo. 

 Explica de xeito 
 básico os tipos de 
 enlace que os 
 átomos de C poden 
 formar entre si, 
 diferenciando os 
 enlaces simples, 
 dobres e triples e 
 tendo en conta as 
 estruturas cíclicas, 
 así como con outros 
 átomos, como O, N 
 e halóxenos, 
 poñendo exemplos 
 de cada tipo. 

 X  X 

 2,7%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

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

 Non enumera 
 todas as formas 
 alotrópicas do 
 carbono, ou non 
 indica nin de xeito 
 cualitativo cal é a 
 súa estrutura, ou 
 non diferencia as 
 cristalinas das 
 amorfas, ou ben 
 non asocia con 
 cada unha as súas 
 propiedades máis 
 importantes, ou 
 non as relaciona 
 nin de xeito 
 elemental coa 
 estrutura. 

 Enumera as formas 
 alotrópicas do 
 carbono, indica de 
 xeito cualitativo cal é 
 a súa estrutura, 
 diferenciando as 
 cristalinas das 
 amorfas, e asocia 
 con cada unha as 
 súas propiedades 
 máis importantes, 
 relacionándoas de 
 xeito elemental coa 
 estrutura. 

 X  X 

 2,7%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 f  B2.6.  B2.9.  FQB2.9.1. 
 Identifica e 
 representa 
 hidrocarburos 
 sinxelos 

 Non identifica e 
 representa 
 habitualmente 
 (nomea a partir da 
 fórmula molecular 
 semidesenvolvida 

 Identifica e 
 representa 
 habitualmente 
 (nomea a partir da 
 fórmula molecular 
 semidesenvolvida 

 Identifica e 
 representa 
 habitualmente 
 (nomea a partir 
 da fórmula 
 molecular 

 Identifica e 
 representa 
 habitualmente 
 (nomea a partir da 
 fórmula molecular 
 semidesenvolvida 

 4,5%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 
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 mediante a súa 
 fórmula 
 molecular, 
 semidesenvolvid 
 a e desenvolvida. 

 ou desenvolvida, e 
 escribe a fórmula 
 semidesenvolvida 
 ou desenvolvida 
 correctamente) 
 hidrocarburos de 
 cadea aberta 
 saturados, ou 
 insaturados que 
 conteñan un dobre 
 ou un triple enlace 
 (ou ambos), ou os 
 ramificados dun só 
 radical non cíclico, 
 que 
 eventualmente 
 conteñan un dobre 
 ou un triple enlace 
 (ou ambos), así 
 como o benceno e 
 o naftaleno e os 
 seus derivados 
 que conteñan 
 radicais. 

 ou desenvolvida, e 
 escribe a fórmula 
 semidesenvolvida 
 ou desenvolvida 
 correctamente) 
 hidrocarburos de 
 cadea aberta 
 saturados, 
 insaturados que 
 conteñan un dobre 
 ou un triple enlace 
 (ou ambos), 
 ramificados dun só 
 radical non cíclico, 
 que eventualmente 
 conteñan un dobre 
 ou un triple enlace 
 (ou ambos), así 
 como o benceno e o 
 naftaleno e os seus 
 derivados que 
 conteñan radicais. 

 semidesenvolvida 
 ou desenvolvida, 
 e escribe a 
 fórmula 
 semidesenvolvida 
 ou desenvolvida 
 correctamente) 
 hidrocarburos de 
 cadea aberta 
 saturados, 
 insaturados con 
 calquera número 
 de dobres ou 
 triples enlaces, 
 ramificados de 
 calquera número 
 de radicais non 
 cíclicos, que 
 eventualmente 
 conteñan dobres 
 ou triples enlace 
 (ou ambos), así 
 como o benceno 
 e o naftaleno e os 
 seus derivados 
 que conteñan 
 radicais. 

 e desenvolvida, e 
 escribe a fórmula 
 semidesenvolvida 
 e desenvolvida 
 correctamente) 
 hidrocarburos de 
 cadea aberta 
 saturados, 
 insaturados con 
 calquera número 
 de dobres ou 
 triples enlaces, 
 ramificados de 
 calquera número 
 de radicais cíclicos 
 e non cíclicos, que 
 eventualmente 
 conteñan dobres 
 ou triples enlace 
 (ou ambos), así 
 como o benceno e 
 o naftaleno e os 
 seus derivados que 
 conteñan radicais, 
 e os derivados 
 haloxenados de 
 todos os 
 anteriores. 

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

 A partir da 
 representación 
 facilitada de 
 hidrocarburos 
 mediante modelos 
 moleculares 
 físicos ou virtuais 
 (aplicacións 
 interactivas, 
 recursos web ou 
 outros) non 
 deduce 
 correctamente as 
 fórmulas 
 semidesenvolvida 
 e desenvolvida de 
 hidrocarburos 
 diversos. 

 A partir da 
 representación 
 facilitada de 
 hidrocarburos 
 mediante modelos 
 moleculares físicos 
 ou virtuais 
 (aplicacións 
 interactivas, 
 recursos web ou 
 outros) deduce as 
 fórmulas correctas, 
 semidesenvolvida e 
 desenvolvida, de 
 hidrocarburos 
 diversos. 

 X  X 

 2,7%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

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

 Non describe nin 
 de maneira básica 
 as principais 
 aplicacións de 
 varios 
 hidrocarburos 
 sinxelos de 
 especial interese, 
 ou non emprega 
 con suficiente 
 corrección a 
 terminoloxía 
 científica 
 adecuada para 
 facelo. 

 Describe de maneira 
 básica as principais 
 aplicacións dalgúns 
 hidrocarburos 
 sinxelos de especial 
 interese, 
 empregando con 
 suficiente corrección 
 a terminoloxía 
 científica adecuada. 

 Describe de 
 maneira ampla as 
 principais 
 aplicacións 
 dalgúns 
 hidrocarburos 
 sinxelos de 
 especial interese, 
 empregando con 
 corrección a 
 terminoloxía 
 científica 
 adecuada. 

 Describe de 
 maneira ampla as 
 principais 
 aplicacións de 
 diversos 
 hidrocarburos 
 sinxelos de 
 especial interese, 
 empregando con 
 rigor a terminoloxía 
 científica 
 adecuada. 

 4,5%  OD 
 CA 
 TEO 

 RA 
 LC 
 RTEO 

 f  B2.6.  B2.10.  FQB2.10.1. 
 Recoñece o 
 grupo funcional e 
 a familia orgánica 
 a partir da 
 fórmula de 
 alcohois, 
 aldehidos, 
 cetonas, ácidos 
 carboxílicos, 
 ésteres e aminas. 

 Non recoñece 
 habitualmente o 
 grupo funcional, 
 ou non indica 
 correctamente o 
 nome da familia 
 orgánica, a partir 
 da fórmula 
 facilitada ou 
 procurada de 
 alcohois, 
 aldehidos, 
 cetonas, ácidos 
 carboxílicos, 
 ésteres e aminas 
 cun só grupo 
 funcional. 

 A partir da fórmula 
 facilitada ou 
 procurada de 
 alcohois, aldehidos, 
 cetonas, ácidos 
 carboxílicos, ésteres 
 e aminas cun só 
 grupo funcional, 
 recoñece 
 habitualmente o 
 grupo funcional e 
 indica 
 correctamente o 
 nome da familia 
 orgánica. 

 A partir da 
 fórmula facilitada 
 ou procurada de 
 alcohois, 
 aldehidos, 
 cetonas, ácidos 
 carboxílicos, 
 ésteres e aminas 
 cun ou varios 
 grupos 
 funcionais, 
 recoñece 
 habitualmente os 
 grupos funcionais 
 e indica 
 correctamente o 
 nome da familia 
 orgánica (aplica a 
 prioridade dos 

 A partir da fórmula 
 facilitada ou 
 procurada de 
 alcohois, 
 aldehidos, cetonas, 
 ácidos carboxílicos, 
 ésteres e aminas 
 cun ou varios 
 grupos funcionais, 
 recoñece case 
 sempre os grupos 
 funcionais e indica 
 correctamente o 
 nome da familia 
 orgánica (aplica a 
 prioridade dos 
 grupos funcionais). 

 2,7%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 CPI Plurilingüe O Cruce  40 



 Física e química  2022/23 

 grupos 
 funcionais). 

 1º TRIMESTRE  UD. 4 “As reaccións químicas: estequiometría, cinética e enerxía” (10 sesións) (30 %) 

 Elementos do currículo  Rúbrica  Avaliación 

 Obx.  Cont.  Crit. de 
 aval. 

 Est. de 
 aprendizaxe. 

 Nivel 1 
 (Baixo) 

 Nivel 2 (Grao 
 mín.) 

 Nivel 3 (Bo)  Nivel 4 
 (Excelente) 

 Peso 
 (%) 

 Proc. 
 de 
 aval. 

 Instr. 
 de 
 aval. 

 Bloque 3. Os cambios 

 f  B3.1. 
 B3.2. 

 B3.1.  FQB3.1.1. 
 Interpreta 
 reaccións 
 químicas sinxelas 
 utilizando a teoría 
 de colisións, e 
 deduce a lei de 
 conservación da 
 masa. 

 Non escribe a 
 ecuación química 
 a partir dun 
 esquema que 
 represente a 
 colisión entre as 
 moléculas 
 procedentes para 
 unha reacción 
 química, ou non 
 realiza este 
 esquema a partir 
 da ecuación 
 química facilitada, 
 ou non deduce, 
 nun caso ou no 
 outro, a lei de 
 conservación da 
 masa razoando co 
 tipo e número de 
 átomos en cada 
 membro. 

 Interpreta reaccións 
 químicas sinxelas 
 escribindo a 
 ecuación química a 
 partir dun esquema 
 que represente a 
 colisión entre as 
 moléculas 
 procedentes e 
 realiza este 
 esquema a partir da 
 ecuación química 
 facilitada, deducindo 
 en ambos casos, 
 razoando co tipo e 
 número de átomos 
 en cada membro, a 
 lei de conservación 
 da masa. 

 X  X 

 13,5%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 f  B3.2.  B3.2.  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. 

 Non 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, ou 
 non o razoa nin 
 cualitativamente 
 de xeito básico,. 

 Predí, razoando 
 cualitativamente de 
 xeito básico, 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. 

 Predí, razoando 
 cualitativamente 
 de xeito básico e 
 realizando 
 esquemas 
 elementais para 
 explicalo, 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. 

 Predí, razoando 
 cualitativamente de 
 xeito amplo e 
 realizando 
 esquemas para 
 explicalo, 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. 

 8,1%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 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. 

 Non obtén 
 conclusións 
 válidas acerca da 
 influencia dos 
 factores que 
 afecta a 
 velocidade 
 dalgunha reacción 
 química ao 
 analizala a través 
 de experiencias de 
 laboratorio ou 
 aplicacións virtuais 
 interactivas. 

 A través de 
 experiencias de 
 laboratorio ou 
 aplicacións virtuais 
 interactivas, analiza 
 o efecto dos 
 factores que afectan 
 a velocidade 
 dalgunha reacción 
 química e obtén 
 conclusións válidas 
 acerca da influencia 
 dos mesmos. 

 X  X 

 8,1%  OD 
 CA 
 IL 

 RA 
 LC 
 RIL 

 f  B3.2.  B3.3.  FQB3.3.1.  Non obtén a calor 
 de reacción 

 A partir da calor de 
 reacción asociada a  X  X  8,1%  CA  LC 
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 Determina o 
 carácter 
 endotérmico ou 
 exotérmico 
 dunha reacción 
 química 
 analizando o 
 signo da calor de 
 reacción 
 asociada. 

 asociada a unha 
 reacción química 
 mediante unha 
 procura de 
 información, ou 
 non determina a 
 partir dela o 
 carácter 
 endotérmico ou 
 exotérmico da 
 reacción. 

 unha reacción 
 química, obtido 
 mediante unha 
 procura de 
 información, 
 determina o carácter 
 endotérmico ou 
 exotérmico da 
 mesma. 

 PE  RPE 

 f  B3.3.  B3.4.  FQB3.4.1. 
 Realiza cálculos 
 que relacionen a 
 cantidade de 
 substancia, a 
 masa atómica ou 
 molecular e a 
 constante do 
 número de 
 Avogadro. 

 Non realiza 
 habitualmente, ou 
 non o fai con 
 suficiente 
 precisión, cálculos 
 que relacionen a 
 cantidade de 
 substancia, a 
 masa atómica ou 
 molecular e o 
 número de 
 Avogadro. 

 Realiza 
 habitualmente con 
 suficiente precisión 
 cálculos que 
 relacionen a 
 cantidade de 
 substancia, a masa 
 atómica ou 
 molecular e o 
 número de 
 Avogadro. 

 Realiza a miúdo 
 con precisión, 
 empregando de 
 xeito correcto as 
 regras de 
 redondeo, 
 cálculos que 
 relacionen a 
 cantidade de 
 substancia, a 
 masa atómica ou 
 molecular e o 
 número de 
 Avogadro e 
 utilizando 
 habitualmente a 
 notación científica 
 para expresar os 
 resultados. 

 Realiza case 
 sempre con 
 precisión, 
 empregando de 
 xeito estrito as 
 regras de 
 redondeo, cálculos 
 que relacionen a 
 cantidade de 
 substancia, a masa 
 atómica ou 
 molecular e o 
 número de 
 Avogadro e 
 utilizando case 
 sempre a notación 
 científica. 

 13,5%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 f  B3.4. 
 B3.5. 

 B3.5.  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. 

 Non elabora frases 
 para expresar as 
 proporcións 
 correctas en 
 reaccións 
 químicas en 
 termos de 
 partículas 
 (átomos, 
 moléculas, ións, 
 etc.) e moles (de 
 átomos, 
 moléculas, ións, 
 etc.) e, no caso de 
 reaccións entre 
 gases, en termos 
 de volumes, 
 interpretando os 
 coeficientes da 
 ecuación 
 correspondente. 

 Interpreta, 
 elaborando frases 
 correctas para 
 expresar as 
 proporcións, os 
 coeficientes dunha 
 ecuación química en 
 termos de partículas 
 (átomos, moléculas, 
 ións, etc.) e moles 
 (de átomos, 
 moléculas, ións, 
 etc.) e, no caso de 
 reaccións entre 
 gases, en termos de 
 volumes. 

 X  X 

 8,1%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 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. 

 Non resolve 
 habitualmente 
 problemas 
 sinxelos con 
 reaccións 
 químicas con 
 rendemento 
 completo e 
 reactivos sen 
 impurezas, ben en 
 estado sólido ou 
 en disolución, ou 
 non realiza con 
 suficiente 
 precisión, por 
 medio de 
 proporcións nin de 
 ecuacións, os 
 cálculos 
 estequiométricos 
 necesarios. 

 Resolve 
 habitualmente 
 problemas sinxelos 
 con reaccións 
 químicas con 
 rendemento 
 completo e reactivos 
 sen impurezas, ben 
 en estado sólido ou 
 en disolución, 
 realizando con 
 suficiente precisión, 
 por medio de 
 proporcións ou 
 ecuacións, os 
 cálculos 
 estequiométricos 
 necesarios. 

 Resolve 
 habitualmente 
 problemas 
 diversos con 
 reaccións 
 químicas con 
 rendemento 
 completo e 
 reactivos sen 
 impurezas, ben 
 en estado sólido 
 ou en disolución, 
 realizando con 
 precisión, por 
 medio de 
 proporcións e 
 ecuacións, os 
 cálculos 
 estequiométricos 
 necesarios, 
 empregando a 
 notación científica 
 e as regras de 
 redondeo de xeito 
 correcto. 

 Resolve case 
 sempre problemas 
 diversos con 
 reaccións químicas 
 con rendemento 
 completo e 
 reactivos sen 
 impurezas, ben en 
 estado sólido ou en 
 disolución, 
 realizando con 
 precisión, por 
 medio de 
 proporcións e 
 ecuacións, os 
 cálculos 
 estequiométricos 
 necesarios, 
 empregando a 
 notación científica 
 e as regras de 
 redondeo con rigor. 

 40,5%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 
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 2º TRIMESTRE  UD. 5 “Tipos fundamentais de reaccións químicas: ácidos e bases” (6 sesións) (20%) 

 Elementos do currículo  Rúbrica  Avaliación 

 Obx.  Cont.  Crit. de 
 aval. 

 Est. de 
 aprendizaxe. 

 Nivel 1 
 (Baixo) 

 Nivel 2 (Grao 
 mín.) 

 Nivel 3 (Bo)  Nivel 4 
 (Excelente) 

 Peso 
 (%) 

 Proc. 
 de 
 aval. 

 Instr. 
 de 
 aval. 

 Bloque 3. Os cambios 

 f  B3.6.  B3.6.  FQB3.6.1. Utiliza 
 a teoría de 
 Arrhenius para 
 describir o 
 comportamento 
 químico de 
 ácidos e bases. 

 Non utiliza nin os 
 elementos 
 fundamentais da 
 teoría de 
 Arrhenius para 
 describir nin 
 sequera de 
 maneira elemental 
 o comportamento 
 químico de ácidos 
 e bases. 

 Utiliza os elementos 
 fundamentais da 
 teoría de Arrhenius 
 para describir de 
 maneira elemental o 
 comportamento 
 químico de ácidos e 
 bases. 

 Utiliza os 
 elementos 
 fundamentais da 
 teoría de 
 Arrhenius para 
 describir 
 razoadamente o 
 comportamento 
 químico de ácidos 
 e bases. 

 Utiliza con 
 amplitude da teoría 
 de Arrhenius para 
 describir razoando 
 con rigor o 
 comportamento 
 químico de ácidos 
 e bases. 

 10,7%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 FQB3.6.2. 
 Establece o 
 carácter ácido, 
 básico ou neutro 
 dunha disolución 
 utilizando a 
 escala de pH. 

 Non establece o 
 carácter 
 ácido,básico ou 
 neutro dunha 
 disolución a partir 
 do valor de pH 
 facilitado, 
 procurado ou 
 calculado. 

 A partir do valor de 
 pH facilitado, 
 procurado ou 
 calculado, establece 
 o carácter ácido, 
 básico ou neutro 
 dunha disolución. 

 X  X 

 10,7%  OD 
 CA 
 IL 

 RA 
 LC 
 RIL 

 b, f, 
 h, g 

 B3.6.  B3.7.  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. 

 Non deseña nin de 
 forma guiada o 
 procedemento de 
 realización dunha 
 volumetría de 
 neutralización 
 entre un ácido 
 forte e unha base 
 forte, ou non 
 describe con 
 suficiente 
 amplitude e 
 corrección polo 
 menos os pasos 
 fundamentais do 
 mesmo ou non 
 interpreta nin 
 sequera 
 cualitativamente 
 os resultados. 

 Deseña de forma 
 guiada o 
 procedemento de 
 realización dunha 
 volumetría de 
 neutralización entre 
 un ácido forte e 
 unha base forte, 
 describe con 
 suficiente amplitude 
 e corrección os 
 pasos fundamentais 
 do mesmo e 
 interpreta 
 cualitativamente os 
 resultados. 

 Deseña de forma 
 guiada o 
 procedemento de 
 realización dunha 
 volumetría de 
 neutralización 
 entre un ácido 
 forte e unha base 
 forte, describe 
 con amplitude e 
 corrección todos 
 os pasos do 
 mesmo e 
 interpreta 
 cualitativamente 
 os resultados. 

 Deseña de forma 
 autónoma o 
 procedemento de 
 realización dunha 
 volumetría de 
 neutralización entre 
 un ácido forte e 
 unha base forte, 
 describe con 
 amplitude e 
 corrección todos os 
 pasos do mesmo e 
 interpreta 
 razoadamente os 
 resultados. 

 17,9%  OD 
 IL 

 RA 
 RIL 

 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. 

 Non planifica, nin 
 sequera a partir de 
 información 
 facilitada, unha 
 experiencia de 
 laboratorio para 
 detectar o CO  2 
 como produto 
 nalgunha 
 combustión ou non 
 describe con 
 suficiente 
 amplitude e 
 corrección o 
 procedemento a 
 seguir. 

 A partir de 
 información 
 facilitada, planifica 
 unha experiencia de 
 laboratorio para 
 detectar o CO  2 
 como produto 
 nalgunha 
 combustión e 
 describe con 
 suficiente amplitude 
 e corrección o 
 procedemento a 
 seguir. 

 X  X 

 10,7%  OD 
 IL 

 RA 
 RIL 

 FQB3.7.3. 
 Realiza algunhas 
 experiencias de 
 laboratorio nas 
 que teñan lugar 

 Non realiza con 
 suficiente iniciativa 
 e autonomía, 
 individualmente 
 nin en grupo, 
 experiencias de 
 laboratorio con 

 Realiza con 
 suficiente iniciativa e 
 autonomía, 
 individualmente ou 
 en grupo, 
 experiencias de 
 laboratorio con 

 Realiza con 
 notable iniciativa 
 e autonomía, 
 individualmente 
 ou en grupo, 
 experiencias de 
 laboratorio con 

 Realiza con 
 excelente iniciativa 
 e autonomía, 
 individualmente ou 
 en grupo, 
 experiencias de 
 laboratorio con 

 17,9%  OD 
 IL 

 RA 
 RIL 
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 reaccións de 
 síntese, 
 combustión ou 
 neutralización. 

 reaccións de 
 síntese, 
 combustión ou 
 neutralización, ou 
 non segue os 
 aspectos esenciais 
 das instrucións 
 facilitadas ou non 
 observa 
 habitualmente as 
 normas de 
 seguridade 
 precisas, ou ben 
 non extrae 
 ningunha 
 conclusión 
 correcta das 
 experiencias. 

 reaccións de 
 síntese, combustión 
 ou neutralización, 
 seguindo os 
 aspectos esenciais 
 das instrucións 
 facilitadas e 
 observando 
 habitualmente as 
 normas de 
 seguridade precisas, 
 extraendo algunha 
 conclusión correcta. 

 reaccións de 
 síntese, 
 combustión ou 
 neutralización, 
 seguindo en 
 detalle as 
 instrucións 
 facilitadas e 
 observando 
 habitualmente as 
 normas de 
 seguridade 
 precisas, 
 extraendo 
 diversas 
 conclusións 
 correctas. 

 reaccións de 
 síntese, 
 combustión ou 
 neutralización, 
 seguindo en detalle 
 as instrucións 
 facilitadas e 
 observando 
 escrupulosamente 
 as normas de 
 seguridade 
 precisas, extraendo 
 conclusións 
 correctas de xeito 
 razoado. 

 f  B3.6.  B3.8.  FQB3.8.1. 
 Describe as 
 reaccións de 
 síntese industrial 
 do amoníaco e 
 do ácido 
 sulfúrico, así 
 como os usos 
 destas 
 substancias na 
 industria química. 

 Non nin os pasos 
 fundamentais das 
 reaccións de 
 síntese industrial 
 do amoníaco e do 
 ácido sulfúrico, ou 
 para facelo non 
 emprega con 
 suficiente 
 corrección o 
 vocabulario 
 científico 
 apropiado, ou non 
 describe nin de 
 xeito breve os 
 principais usos 
 destas 
 substancias na 
 industria química. 

 Describe 
 empregando con 
 suficiente corrección 
 vocabulario 
 científico apropiado 
 os pasos 
 fundamentais das 
 reaccións de síntese 
 industrial do 
 amoníaco e do 
 ácido sulfúrico, e 
 describe de xeito 
 breve os principais 
 usos destas 
 substancias na 
 industria química. 

 Describe 
 empregando con 
 gran corrección 
 vocabulario 
 científico 
 apropiado os 
 pasos 
 fundamentais das 
 reaccións de 
 síntese industrial 
 do amoníaco e do 
 ácido sulfúrico, e 
 describe con 
 amplitude os 
 principais usos 
 destas 
 substancias na 
 industria química. 

 Describe 
 empregando con 
 gran corrección 
 vocabulario 
 científico apropiado 
 todos os pasos das 
 reaccións de 
 síntese industrial 
 do amoníaco e do 
 ácido sulfúrico, e 
 describe con 
 amplitude 
 numerosos usos 
 destas substancias 
 na industria 
 química. 

 10,7%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 FQB3.8.2. Valora 
 a importancia das 
 reaccións de 
 combustión na 
 xeración de 
 electricidade en 
 centrais térmicas, 
 na automoción e 
 na respiración 
 celular. 

 Non valora 
 razoadamente,a 
 importancia das 
 reaccións de 
 combustión na 
 xeración de 
 electricidade en 
 centrais térmicas, 
 na automoción e 
 na respiración 
 celular, ou non o 
 fai empregando 
 con suficiente 
 corrección o 
 vocabulario 
 científico 
 apropiado. 

 Valora 
 razoadamente, 
 empregando con 
 suficiente corrección 
 o vocabulario 
 científico apropiado, 
 a importancia das 
 reaccións de 
 combustión na 
 xeración de 
 electricidade en 
 centrais térmicas, na 
 automoción e na 
 respiración celular. 

 X  X 

 10,7%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 FQB3.8.3. 
 Describe casos 
 concretos de 
 reaccións de 
 neutralización de 
 importancia 
 biolóxica e 
 industrial. 

 Non escribe 
 correctamente as 
 reaccións 
 completas 
 axustadas 
 correspondentes a 
 reaccións de 
 neutralización de 
 importancia 
 biolóxica e 
 industrial, ou non 
 explica con 
 suficiente 
 amplitude e 
 empregando o 
 vocabulario 
 científico 
 apropiado, a 
 importancia que 
 teñen. 

 Describe, escribindo 
 correctamente as 
 reaccións completas 
 axustadas, casos 
 concretos de 
 reaccións de 
 neutralización de 
 importancia 
 biolóxica e 
 industrial, e explica 
 con suficiente 
 amplitude e 
 empregando o 
 vocabulario 
 científico apropiado, 
 a importancia que 
 teñen. 

 X  X 

 10,7%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 2º TRIMESTRE  UD. 6 “Movementos rectilíneos e movemento circular uniforme” (11 sesións) (35%) 

 Elementos do currículo  Rúbrica  Avaliación 
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 Obx.  Cont.  Crit. de 
 aval. 

 Est. de 
 aprendizaxe. 

 Nivel 1 
 (Baixo) 

 Nivel 2 (Grao 
 mín.) 

 Nivel 3 (Bo)  Nivel 4 
 (Excelente) 

 Peso 
 (%) 

 Proc. 
 de 
 aval. 

 Instr. 
 de 
 aval. 

 Bloque 1. A actividade científica 

 f  B1.1.  B1.2.  FQB1.2.1. 
 Distingue entre 
 hipóteses, leis e 
 teorías, e explica 
 os procesos que 
 corroboran unha 
 hipótese e a 
 dotan de valor 
 científico. 

 Non distingue 
 habitualmente 
 entre hipóteses, 
 leis e teorías nin 
 en base ás súas 
 características 
 esenciais, ou non 
 explica nin de 
 xeito elemental os 
 procesos que 
 corroboran unha 
 hipótese e a dotan 
 de valor científico. 

 Distingue 
 habitualmente en 
 situacións propostas 
 entre hipóteses, leis 
 e teorías en base ás 
 súas características 
 esenciais, e explica 
 de xeito elemental 
 os procesos que 
 corroboran unha 
 hipótese e a dotan 
 de valor científico. 

 Distingue 
 habitualmente en 
 situacións 
 propostas entre 
 hipóteses, leis e 
 teorías en base 
 ás súas 
 características 
 principais, e 
 explica con 
 profundidade os 
 procesos que 
 corroboran unha 
 hipótese e a 
 dotan de valor 
 científico. 

 Distingue 
 habitualmente, en 
 situacións 
 propostas e en 
 investigacións, 
 entre hipóteses, 
 leis e teorías en 
 base ás súas 
 características 
 principais, e explica 
 con profundidade 
 os procesos que 
 corroboran unha 
 hipótese e a dotan 
 de valor científico. 

 5,3%  OD 
 IL 

 RA 
 RIL 

 f  B1.3.  B1.4  FQB1.4.1. 
 Comproba a 
 homoxeneidade 
 dunha fórmula 
 aplicando a 
 ecuación de 
 dimensións aos 
 dous membros. 

 Non  realiza de 
 xeito correcto, 
 agás 
 ocasionalmente, a 
 análise 
 dimensional das 
 ecuacións básicas 
 que relacionan as 
 magnitudes 
 implicadas nun 
 proceso físico ou 
 químico. 

 Realiza 
 habitualmente de 
 xeito correcto a 
 análise dimensional 
 das ecuacións 
 básicas que 
 relacionan as 
 magnitudes 
 implicadas nun 
 proceso físico ou 
 químico. 

 x  x 

 3,1%  CA  LC 

 f  B1.4. 
 B1.5. 

 B1.6.  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. 

 Non calcula con 
 corrección o valor 
 da medida 
 partindo dun 
 conxunto de 
 valores de medida 
 da mesma 
 magnitude, ou non 
 a expresa en 
 notación científica 
 co seu erro,  ou 
 asígnalle ao erro 
 máis dunha cifra 
 significativa ou 
 non redondea a 
 medida na mesma 
 cifra significativa 
 do erro. 

 Calcula con 
 corrección o valor 
 da medida partindo 
 dun conxunto de 
 valores de medida 
 da mesma 
 magnitude, 
 expresándoa en 
 notación científica 
 co seu erro,  tendo 
 este unha soa cifra 
 significativa e 
 redondeando a 
 medida na mesma 
 cifra significativa do 
 erro. 

 X  X 

 3,1%  CA 
 PE 
 IL 

 LC 
 RPE 
 RIL 

 f  B1.5. 
 B1.6. 

 B1.7.  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 
 proporcionalidad 
 e inversa, e 
 deducindo a 
 fórmula. 

 Elabora sen a 
 suficiente 
 corrección 
 representacións 
 gráficas de 
 procesos físicos 
 ou químicos, a 
 partir de datos 
 facilitados ou 
 obtidos en 
 experiencias de 
 laboratorio ou 
 virtuais, ou non as 
 interpreta nin de 
 xeito básico, ou 
 non é quen de 
 asociar 
 habitualmente as 
 gráficas coas 
 ecuacións de 
 relación lineal, 
 cuadrática ou 
 proporcionalidade 
 inversa. 

 Elabora con 
 suficiente corrección 
 e interpreta de xeito 
 básico 
 representacións 
 gráficas de procesos 
 físicos e químicos a 
 partir de datos 
 facilitados ou 
 obtidos en 
 experiencias de 
 laboratorio ou 
 virtuais, e emparella 
 habitualmente os 
 resultados coas 
 ecuacións de 
 relación lineal, 
 cuadrática ou 
 proporcionalidade 
 inversa. 

 Elabora con 
 notable 
 corrección e 
 interpreta con 
 rigor 
 representacións 
 gráficas de 
 procesos físicos e 
 químicos a partir 
 de datos 
 facilitados ou 
 obtidos en 
 experiencias de 
 laboratorio ou 
 virtuais, e 
 emparella 
 razoadamente os 
 resultados coas 
 ecuacións de 
 relación lineal, 
 cuadrática ou 
 proporcionalidade 
 inversa. 

 Elabora con 
 notable corrección 
 e interpreta con 
 rigor 
 representacións 
 gráficas de 
 procesos físicos e 
 químicos a partir 
 de datos facilitados 
 e obtidos en 
 experiencias de 
 laboratorio ou 
 virtuais, e 
 relaciona, 
 argumentando con 
 rigor, os resultados 
 coas ecuacións de 
 relación lineal, 
 cuadrática ou 
 proporcionalidade 
 inversa. 

 15,6%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 
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 a, b, 
 c, d, 
 e, f, 
 g 

 B1.1.  B1.9.  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. 

 Non é quen de 
 realizar de xeito 
 cooperativo ou 
 colaborativo, con 
 suficiente 
 iniciativa, procura 
 de información 
 suficientemente 
 relevante e 
 rigorosa segundo 
 as instrucións 
 facilitadas a partir 
 de fontes dadas, 
 ou realiza 
 prácticas de 
 laboratorio sen 
 seguir as 
 instrucións ou 
 guións, ou non 
 obtén e representa 
 con suficiente 
 precisión ou rigor 
 os datos ou 
 resultados obtidos, 
 ou non extrae 
 conclusións 
 correctas que 
 concorden cos 
 aspectos básicos 
 dos modelos ou 
 teorías, ou non 
 realiza pequenos 
 proxectos de 
 investigación coa 
 suficiente 
 amplitude, 
 concreción e 
 corrección. 

 Realiza de xeito 
 cooperativo ou 
 colaborativo, con 
 suficiente iniciativa, 
 procura de 
 información 
 suficientemente 
 relevante e rigorosa 
 segundo as 
 instrucións 
 facilitadas a partir de 
 fontes dadas, 
 prácticas de 
 laboratorio seguindo 
 en esencia as 
 instrucións ou 
 guións, obtendo e 
 representado con 
 suficiente precisión 
 e rigor os datos ou 
 resultados obtidos e 
 extraendo algunhas 
 conclusións 
 correctas que 
 concorden cos 
 aspectos básicos 
 dos modelos e 
 teorías aplicables, 
 ou pequenos 
 proxectos de 
 investigación coa 
 suficiente amplitude, 
 concreción e 
 corrección. 

 Realiza de xeito 
 cooperativo ou 
 colaborativo, con 
 notable iniciativa, 
 procura de 
 información 
 relevante e 
 suficientemente 
 rigorosa en 
 consonancia coas 
 instrucións 
 facilitadas a partir 
 de fontes dadas e 
 procuradas, 
 prácticas de 
 laboratorio 
 seguindo en 
 detalle as 
 instrucións ou 
 guións, obtendo e 
 representado con 
 suficiente 
 precisión e rigor 
 os datos ou 
 resultados 
 obtidos e 
 extraendo 
 algunhas 
 conclusións 
 correctas que 
 concorden cos 
 modelos e teorías 
 aplicables, ou 
 pequenos 
 proxectos de 
 investigación coa 
 suficiente 
 amplitude, 
 concreción e 
 corrección. 

 Realiza de xeito 
 cooperativo ou 
 colaborativo, con 
 notable iniciativa, 
 procura de 
 información 
 relevante e 
 rigorosa en 
 consonancia coas 
 instrucións 
 facilitadas a partir 
 de fontes dadas e 
 procuradas, 
 prácticas de 
 laboratorio 
 seguindo en detalle 
 as instrucións ou 
 guións, obtendo e 
 representado con 
 precisión e rigor os 
 datos ou resultados 
 obtidos e 
 extraendo múltiples 
 conclusións 
 correctas que 
 concorden cos 
 modelos e teorías 
 aplicables, ou 
 pequenos 
 proxectos de 
 investigación coa 
 notable amplitude, 
 concreción e 
 corrección, cando 
 menos en formato 
 escrito. 

 15,6%  OD 
 IL 

 RA 
 RIL 

 Bloque 4. O movemento e as forzas 

 f  B4.1.  B4.1.  FQB4.1.1. 
 Representa a 
 traxectoria e os 
 vectores de 
 posición, 
 desprazamento e 
 velocidade en 
 distintos tipos de 
 movemento, 
 utilizando un 
 sistema de 
 referencia. 

 Non representa 
 con suficiente 
 precisión vectores 
 de posición e de 
 velocidade en 
 puntos concretos, 
 ou non representa 
 os vectores 
 desprazamento 
 entre eles, para 
 distintos tipos de 
 movemento 
 utilizando un 
 sistema de 
 referencia dado. 

 Representa con 
 suficiente precisión 
 vectores de posición 
 e de velocidade en 
 puntos concretos, 
 así como vectores 
 desprazamento 
 entre eles, para 
 distintos tipos de 
 movemento 
 utilizando un 
 sistema de 
 referencia dado. 

 Representa con 
 suficiente 
 precisión a 
 traxectoria, 
 vectores de 
 posición e de 
 velocidade en 
 puntos concretos, 
 así como 
 vectores 
 desprazamento 
 entre eles, para 
 distintos tipos de 
 movemento 
 utilizando 
 diferentes 
 sistemas de 
 referencia dados. 

 Representa con 
 elevada precisión a 
 traxectoria, 
 vectores de 
 posición e de 
 velocidade en 
 puntos concretos, 
 así como vectores 
 desprazamento 
 entre eles, para 
 distintos tipos de 
 movemento 
 utilizando 
 diferentes sistemas 
 de referencia 
 dados e definidos 
 polo alumno. 

 5,3%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 f  B4.1.  B4.2.  FQB4.2.1. 
 Clasifica tipos de 
 movementos en 
 función da súa 
 traxectoria e a 
 súa velocidade. 

 Non clasifica 
 correctamente 
 movementos como 
 rectilíneos ou 
 curvilíneos, ou non 
 recoñece dentro 
 destes os 
 circulares, ou non 
 os clasifica como 
 uniformes, 
 acelerados, e 
 dentro destes os 
 uniformemente 
 acelerados e non 
 uniformemente 
 acelerados, a 
 partir do contexto, 
 da representación 
 gráfica do 
 movemento nin 

 Clasifica 
 correctamente 
 movementos como 
 rectilíneos ou 
 curvilíneos, 
 recoñecendo dentro 
 destes os circulares, 
 e como uniformes, 
 acelerados, e dentro 
 destes os 
 uniformemente 
 acelerados e non 
 uniformemente 
 acelerados, a partir 
 do contexto, da 
 representación 
 gráfica do 
 movemento ou das 
 ecuacións de 
 movemento. 

 Clasifica 
 razoadamente 
 movementos 
 como rectilíneos 
 ou curvilíneos, 
 recoñecendo 
 dentro destes os 
 circulares, e 
 como uniformes, 
 acelerados, e 
 dentro destes os 
 uniformemente 
 acelerados e non 
 uniformemente 
 acelerados, a 
 partir do contexto, 
 da representación 
 gráfica do 
 movemento e das 
 ecuacións de 

 Clasifica 
 razoadamente, 
 empregando as 
 compoñentes 
 intrínsecas da 
 aceleración, 
 movementos como 
 rectilíneos ou 
 curvilíneos, 
 recoñecendo 
 dentro destes os 
 circulares, e como 
 uniformes, 
 acelerados, e 
 dentro destes os 
 uniformemente 
 acelerados e non 
 uniformemente 
 acelerados, a partir 
 do contexto, da 

 5,3%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 
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 das ecuacións de 
 movemento. 

 movemento.  representación 
 gráfica do 
 movemento e das 
 ecuacións de 
 movemento. 

 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. 

 Non xustifica a 
 insuficiencia do 
 valor medio da 
 velocidade nun 
 estudo cualitativo 
 do MRUA e non é 
 quen de razoar o 
 concepto de 
 velocidade 
 instantánea. 

 Xustifica a 
 insuficiencia do 
 valor medio da 
 velocidade nun 
 estudo cualitativo do 
 MRUA e razoa de 
 xeito guiado  o 
 concepto de 
 velocidade 
 instantánea. 

 Xustifica a 
 insuficiencia do 
 valor medio da 
 velocidade nun 
 estudo cualitativo 
 do MRUA e razoa 
 con algún 
 argumento simple 
 o concepto de 
 velocidade 
 instantánea. 

 Xustifica a 
 insuficiencia do 
 valor medio da 
 velocidade nun 
 estudo cualitativo 
 do MRUA e razoa 
 con argumentos 
 diversos e 
 rigorosos o 
 concepto de 
 velocidade 
 instantánea. 

 3,1%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 f  B4.1.  B4.3.  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. 

 Non deduce, 
 analiticamente, 
 con argumentos 
 físicos nin 
 mediante análise 
 dimensional, as 
 expresións 
 matemáticas do 
 MRU, MRUA e 
 MCU, así como as 
 relacións entre as 
 magnitudes lineais 
 e angulares. 

 Deduce, 
 analiticamente, con 
 argumentos físicos e 
 mediante análise 
 dimensional, as 
 expresións 
 matemáticas do 
 MRU, MRUA e 
 MCU, así como as 
 relacións entre as 
 magnitudes lineais e 
 angulares. 

 X  X 

 3,1%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 f  B4.1.  B4.4..  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 
 expresa o 
 resultado en 
 unidades do 
 Sistema 
 Internacional. 

 Non resolve 
 correctamente, ou 
 non o fai con 
 suficiente 
 precisión, ou non 
 realiza un 
 esquema básico, 
 ou non expresa os 
 resultados en 
 unidades SI, 
 problemas 
 sinxelos de MRU, 
 MRUA e MCU, 
 incluíndo 
 movemento de 
 graves. 

 Resolve 
 correctamente con 
 suficiente precisión 
 e realizando un 
 esquema básico, 
 expresando os 
 resultados en 
 unidades SI, 
 problemas sinxelos 
 de MRU, MRUA e 
 MCU, incluíndo 
 movemento de 
 graves. 

 Resolve 
 correctamente 
 con precisión e 
 realizando un 
 esquema básico, 
 expresando os 
 resultados en 
 unidades SI, 
 problemas 
 diversos de MRU, 
 MRUA e MCU, 
 incluíndo 
 movemento de 
 graves. 

 Resolve 
 razoadamente, con 
 elevada precisión e 
 realizando un 
 esquema detallado, 
 expresando os 
 resultados en 
 unidades SI, 
 problemas diversos 
 de MRU, MRUA e 
 MCU, incluíndo 
 movemento de 
 graves. 

 15,6%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 FQB4.4.2. 
 Determina 

 Non determina en 
 contextos 
 realistas, ou non o 

 Determina en 
 contextos realistas, 
 con suficiente 

 X  X 
 3,1%  CA 

 PE 
 LC 
 RPE 
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 tempos e 
 distancias de 
 freada de 
 vehículos e 
 xustifica, a partir 
 dos resultados, a 
 importancia de 
 manter a 
 distancia de 
 seguridade na 
 estrada. 

 fai con suficiente 
 precisión ou 
 expresando os 
 resultados en 
 unidades SI, 
 tempos e 
 distancias de 
 freada de 
 vehículos, ou non 
 razoa a partir dos 
 mesmos a 
 importancia de 
 manter a distancia 
 de seguridade. 

 precisión e 
 expresando os 
 resultados en 
 unidades SI, tempos 
 e distancias de 
 freada de vehículos, 
 e razoa a partir dos 
 mesmos a 
 importancia de 
 manter a distancia 
 de seguridade. 

 FQB4.4.3. 
 Argumenta a 
 existencia do 
 vector 
 aceleración en 
 calquera 
 movemento 
 curvilíneo e 
 calcula o seu 
 valor no caso do 
 movemento 
 circular uniforme. 

 Non argumenta a 
 existencia do 
 vector aceleración 
 en calquera 
 movemento 
 curvilíneo a partir 
 do carácter 
 vectorial da 
 velocidade,  ou 
 non calcula o seu 
 valor no MCU a 
 partir das 
 compoñentes 
 intrínsecas. 

 A partir do carácter 
 vectorial da 
 velocidade, 
 argumenta a 
 existencia do vector 
 aceleración en 
 calquera 
 movemento 
 curvilíneo e calcula 
 o seu valor no MCU 
 a partir das 
 compoñentes 
 intrínsecas. 

 X  X 

 3,1%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 f  B4.1.  B4.5.  FQB4.5.1. 
 Determina o valor 
 da velocidade e a 
 aceleración a 
 partir de gráficas 
 posición-tempo e 
 velocidade-tempo 
 en movementos 
 rectilíneos. 

 Non determina, ou 
 non o fai con 
 suficiente 
 precisión, a partir 
 de gráficos s-t e 
 v-t, a velocidade 
 en MRU e a 
 aceleración en 
 MRUA, ou non 
 expresa os 
 resultados en 
 unidades SI ou 
 non emprega a 
 notación científica. 

 Determina con 
 suficiente precisión, 
 a partir de gráficos 
 s-t e v-t, a 
 velocidade en MRU 
 e a aceleración en 
 MRUA, expresando 
 os resultados en 
 unidades SI e en 
 notación científica. 

 Determina con 
 suficiente 
 precisión, a partir 
 de gráficos s-t e 
 v-t, a velocidade 
 e a aceleración 
 en movementos 
 rectilíneos, 
 expresando os 
 resultados en 
 unidades SI e en 
 notación 
 científica. 

 Determina con 
 elevada precisión, 
 a partir de gráficos 
 s-t e v-t, a 
 velocidade e a 
 aceleración en 
 movementos 
 rectilíneos, 
 expresando os 
 resultados en 
 unidades SI e en 
 notación científica. 

 3,1%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 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. 

 Non describe nin 
 os aspectos 
 básicos de 
 experiencias de 
 laboratorio para 
 determinar a 
 variación da 
 posición e a 
 velocidade dun 
 corpo en función 
 do tempo, ou non 
 as realiza en 
 grupo nin de forma 
 guiada, ou non 
 representa polo 
 menos en táboas 
 e gráficos os 
 resultados obtidos, 
 ou non os 
 interpreta nin de 
 xeito básico. 

 Describe os 
 aspectos básicos de 
 experiencias de 
 laboratorio para 
 determinar a 
 variación da 
 posición e a 
 velocidade dun 
 corpo en función do 
 tempo, realiza en 
 grupo de forma 
 guiada as 
 experiencias, 
 representa mediante 
 táboas e gráficos os 
 resultados obtidos, e 
 interprétaos de xeito 
 básico. 

 Describe con 
 detalle 
 experiencias de 
 laboratorio para 
 determinar a 
 variación da 
 posición e a 
 velocidade dun 
 corpo en función 
 do tempo, realiza 
 en grupo de 
 forma guiada as 
 experiencias, 
 representa 
 mediante táboas 
 e gráficos os 
 resultados 
 obtidos, e 
 interprétaos con 
 rigor. 

 Deseña de forma 
 guiada algún 
 aspecto dunha 
 experiencia de 
 laboratorio para 
 determinar a 
 variación da 
 posición e a 
 velocidade dun 
 corpo en función 
 do tempo, describe 
 con detalle 
 diversas 
 experiencias de 
 laboratorio para 
 determinar a 
 variación da 
 posición e a 
 velocidade dun 
 corpo en función 
 do tempo, realiza 
 en grupo de forma 
 guiada as 
 experiencias, 
 representa 
 mediante táboas e 
 gráficos os 
 resultados obtidos, 
 e interprétaos con 
 rigor. 

 15,6%  OD 
 IL 

 RA 
 RIL 

 2º TRIMESTRE  UD. 7 “Dinámica”(9 sesións) (25%) 

 Elementos do currículo  Rúbrica  Avaliación 
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 Obx.  Cont.  Crit. de 
 aval. 

 Est. de 
 aprendizaxe. 

 Nivel 1 
 (Baixo) 

 Nivel 2 (Grao 
 mín.) 

 Nivel 3 (Bo)  Nivel 4 
 (Excelente) 

 Peso 
 (%) 

 Proc. 
 de 
 aval. 

 Instr. 
 de 
 aval. 

 Bloque 1. A actividade científica 

 f  B1.2.  B1.3.  FQB1.3.1. 
 Identifica unha 
 determinada 
 magnitude como 
 escalar ou 
 vectorial e 
 describe os 
 elementos que 
 definen esta 
 última. 

 Non explica as 
 diferenzas 
 esenciais entre 
 escalares e 
 vectores, ou non 
 clasifica a miúdo 
 correctamente as 
 magnitudes dun e 
 outro tipo,. 

 Establece as 
 diferenzas esenciais 
 nas características 
 de escalares e 
 vectores, e identifica 
 habitualmente as 
 principais 
 magnitudes físicas 
 como escalares ou 
 vectoriais. 

 Establece con 
 detalle as 
 diferenzas nas 
 características de 
 escalares e 
 vectores e 
 clasifica razoando 
 de xeito correcto 
 as magnitudes 
 dun e outro tipo. 

 Establece con 
 detalle e con rigor 
 as diferenzas nas 
 características de 
 escalares e 
 vectores e clasifica 
 razoando de xeito 
 correcto todas as 
 magnitudes dun e 
 outro tipo 
 estudadas. 

 12,5%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 f  B1.4.  B1.5.  FQB1.5.1. 
 Calcula e 
 interpreta o erro 
 absoluto e o erro 
 relativo dunha 
 medida coñecido 
 o valor real. 

 Non calcula con 
 suficiente 
 corrección os 
 erros absoluto e 
 relativo coñecido o 
 valor real, ou non 
 emprega para eles 
 as unidades 
 axeitadas ou non 
 interpreta 
 habitualmente os 
 seus valores nin 
 de xeito elemental. 

 Calcula con 
 suficiente corrección 
 os erros absoluto e 
 relativo coñecido o 
 valor real, emprega 
 para eles as 
 unidades axeitadas, 
 e interpreta 
 habitualmente os 
 seus valores de 
 xeito elemental. 

 Calcula con 
 corrección, 
 aplicando as 
 regras de 
 redondeo, os 
 erros absoluto e 
 relativo coñecido 
 o valor real, 
 emprega para 
 eles as unidades 
 axeitadas, e 
 interpreta 
 habitualmente os 
 seus valores de 
 xeito elemental. 

 Calcula con 
 elevada corrección, 
 aplicando 
 estritamente as 
 regras de 
 redondeo, os erros 
 absoluto e relativo 
 coñecido o valor 
 real, emprega para 
 eles as unidades 
 axeitadas, e 
 interpreta 
 razoadamente os 
 seus valores. 

 7,5%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 Bloque 4. O movemento e as forzas 

 f  B4.2. 
 B4.3. 
 B4.4. 

 B4.6.  FQB4.6.1. 
 Identifica as 
 forzas implicadas 
 en fenómenos 
 cotiáns nos que 
 hai cambios na 
 velocidade dun 
 corpo. 

 Non identifica 
 correctamente, ou 
 non nomea 
 adecuadamente 
 empregando o 
 vocabulario 
 científico 
 apropiado, as 
 forzas  implicadas 
 en diversos 
 fenómenos cotiáns 
 nos que hai 
 cambios na 
 velocidade dun 
 corpo. 

 Identifica 
 correctamente, e 
 nomea 
 adecuadamente 
 empregando o 
 vocabulario 
 científico apropiado, 
 as forzas 
 implicadas en 
 diversos fenómenos 
 cotiáns nos que hai 
 cambios na 
 velocidade dun 
 corpo. 

 X  X 

 7,5%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 

 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. 

 Non representa 
 vectorialmente, ou 
 non asigna a 
 dirección e sentido 
 correctos, o peso, 
 a forza normal, a 
 forza de 
 rozamento e a 
 forza centrípeta en 
 movementos 
 rectilíneos e 
 circulares. 

 Representa 
 vectorialmente, coa 
 dirección e sentido 
 correctos, o peso, a 
 forza normal, a forza 
 de rozamento e a 
 forza centrípeta en 
 movementos 
 rectilíneos e 
 circulares. 

 Representa 
 vectorialmente, 
 coa dirección, 
 sentido e 
 magnitude 
 relativa (a escala) 
 correctos, o peso, 
 a forza normal, a 
 forza de 
 rozamento e a 
 forza centrípeta 
 en movementos 
 rectilíneos e 
 circulares, 
 identificando as 
 compoñentes nun 
 sistema de 
 referencia dado. 

 Representa 
 vectorialmente, coa 
 dirección, sentido e 
 magnitude relativa 
 (a escala) 
 correctos, o peso, 
 a forza normal, a 
 forza de rozamento 
 e a forza centrípeta 
 en movementos 
 rectilíneos e 
 circulares, 
 identificando as 
 compoñentes nun 
 sistema de 
 referencia elixido 
 polo alumno. 

 12,5%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 f  B4.3. 
 B4.4. 

 B4.7.  FQB4.7.1. 
 Identifica e 
 representa as 
 forzas que 
 actúan sobre un 
 corpo en 

 Non identifica ou 
 non representa 
 vectorialmente, 
 coa dirección e 
 sentido correctos, 
 as forzas que 
 actúan sobre un 
 corpo en 

 Identifica e 
 representa 
 vectorialmente, coa 
 dirección e sentido 
 correctos, as forzas 
 que actúan sobre un 
 corpo en 
 movemento nun 

 Identifica e 
 representa 
 vectorialmente, 
 coa dirección, 
 sentido e 
 magnitude 
 relativa (a escala) 
 correctos, as 

 Identifica e 
 representa 
 vectorialmente, coa 
 dirección, sentido e 
 magnitude relativa 
 (a escala) 
 correctos, as forzas 
 que actúan sobre 

 37,5%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 
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 movemento nun 
 plano tanto 
 horizontal como 
 inclinado, 
 calculando a 
 forza resultante e 
 a aceleración. 

 movemento nun 
 plano tanto 
 horizontal como 
 inclinado, ou non 
 identifica as 
 compoñentes nun 
 sistema de 
 referencia dado ou 
 non calcula con 
 suficiente 
 precisión a forza 
 resultante ou a 
 aceleración, ou 
 non expresa os 
 resultados en 
 unidades SI ou 
 non emprega a 
 notación científica. 

 plano tanto 
 horizontal como 
 inclinado, 
 identificando as 
 compoñentes nun 
 sistema de 
 referencia dado e 
 calculando con 
 suficiente precisión 
 a forza resultante e 
 a aceleración, 
 expresando os 
 resultados en 
 unidades SI e 
 empregando a 
 notación científica. 

 forzas que actúan 
 sobre un corpo en 
 movemento nun 
 plano tanto 
 horizontal como 
 inclinado, 
 identificando as 
 compoñentes nun 
 sistema de 
 referencia dado e 
 calculando con 
 precisión a forza 
 resultante e a 
 aceleración, 
 expresando os 
 resultados en 
 unidades SI e 
 empregando a 
 notación 
 científica. 

 un corpo en 
 movemento nun 
 plano tanto 
 horizontal como 
 inclinado, 
 identificando 
 razoadamente as 
 compoñentes nun 
 sistema de 
 referencia elixido 
 polo alumno e 
 calculando con 
 precisión a forza 
 resultante e a 
 aceleración, 
 expresando os 
 resultados en 
 unidades SI e 
 empregando a 
 notación científica. 

 f  B4.3. 
 B4.4. 

 B4.8.  FQB4.8.1. 
 Interpreta 
 fenómenos 
 cotiáns en termos 
 das leis de 
 Newton. 

 Non interpreta 
 diferentes 
 fenómenos 
 cotiáns, ou non o 
 fai razoando con 
 suficiente rigor, en 
 termos das leis de 
 Newton. 

 Interpreta diferentes 
 fenómenos cotiáns, 
 razoando con 
 suficiente rigor, en 
 termos das leis de 
 Newton. 

 X  X 

 7,5%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 FQB4.8.2. 
 Deduce a 
 primeira lei de 
 Newton como 
 consecuencia do 
 enunciado da 
 segunda lei. 

 Non deduce, nin 
 analiticamente nin 
 mediante 
 razoamentos con 
 base física, a 
 primeira lei de 
 Newton como 
 consecuencia do 
 enunciado da 
 segunda lei, ou 
 non emprega ao 
 facelo o 
 vocabulario 
 científico 
 apropiado. 

 Deduce, 
 analiticamente ou 
 mediante 
 razoamentos con 
 base física, 
 empregando 
 correctamente o 
 vocabulario 
 científico apropiado, 
 a primeira lei de 
 Newton como 
 consecuencia do 
 enunciado da 
 segunda lei. 

 X  X 

 7,5%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 FQB4.8.3. 
 Representa e 
 interpreta as 
 forzas de acción 
 e reacción en 
 situacións de 
 interacción entre 
 obxectos. 

 Non representa 
 mediante vectores 
 do mesmo 
 módulo, ou non o 
 fai coa dirección e 
 sentidos correctos, 
 as forzas de 
 acción e reacción 
 en situacións 
 cotiáns nin en 
 contextos físicos 
 sinxelos de 
 interacción entre 
 obxectos, ou non 
 interpreta estas 
 forzas en relación 
 co enunciado da III 
 lei de Newton. 

 Representa 
 mediante vectores 
 do mesmo módulo, 
 coa dirección e 
 sentidos correctos, 
 as forzas de acción 
 e reacción en 
 situacións cotiáns 
 ou en contextos 
 físicos sinxelos de 
 interacción entre 
 obxectos, e 
 interpreta estas 
 forzas en relación co 
 enunciado da III lei 
 de Newton. 

 X  X 

 7,5%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 2º TRIMESTRE  UD. 8 “Gravitación” (6 sesións) (20%) 

 Elementos do currículo  Rúbrica  Avaliación 

 Obx.  Cont.  Crit. de 
 aval. 

 Est. de 
 aprendizaxe. 

 Nivel 1 
 (Baixo) 

 Nivel 2 (Grao 
 mín.) 

 Nivel 3 (Bo)  Nivel 4 
 (Excelente) 

 Peso 
 (%) 

 Proc. 
 de 
 aval. 

 Instr. 
 de 
 aval. 

 Bloque 1. A actividade científica 

 a, f, 
 h, l, 
 ñ 

 B1.1.  B1.1.  FQB1.1.2. 
 Argumenta con 
 espírito crítico o 
 grao de rigor 

 Non argumenta 
 con espírito crítico 
 o rigor científico da 
 idea principal dun 
 artigo ou dunha 

 Argumenta con 
 espírito crítico o 
 rigor científico da 
 idea principal dun 
 artigo ou dunha 

 Argumenta  con 
 espírito crítico o 
 rigor científico da 
 idea principal e as 
 ideas secundarias 

 Argumenta en 
 profundidade e con 
 espírito crítico o 
 rigor científico da 
 idea principal e as 

 14,3%  OD 
 TEO 

 RA 
 RTEO 
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 científico dun 
 artigo ou dunha 
 noticia, 
 analizando o 
 método de 
 traballo e 
 identificando as 
 características do 
 traballo científico. 

 noticia  ou non 
 analiza o método 
 de traballo 
 identificando as 
 características 
 básicas do traballo 
 científico. 

 noticia e analiza o 
 método de traballo 
 identificando as 
 características 
 básicas do traballo 
 científico. 

 dun artigo ou 
 dunha noticia e 
 analiza o método 
 de traballo 
 identificando e 
 comentando as 
 características do 
 traballo científico. 

 ideas secundarias 
 dun artigo ou 
 dunha noticia e 
 analiza o método 
 de traballo 
 identificando e 
 comentando as 
 características do 
 traballo científico. 

 f  B1.4. 
 B1.5. 

 B1.6  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. 

 Non calcula con 
 corrección o valor 
 da medida 
 partindo dun 
 conxunto de 
 valores de medida 
 da mesma 
 magnitude, ou non 
 a expresa en 
 notación científica 
 co seu erro,  ou 
 asígnalle ao erro 
 máis dunha cifra 
 significativa ou 
 non redondea a 
 medida na mesma 
 cifra significativa 
 do erro. 

 Calcula con 
 corrección o valor 
 da medida partindo 
 dun conxunto de 
 valores de medida 
 da mesma 
 magnitude, 
 expresándoa en 
 notación científica 
 co seu erro,  tendo 
 este unha soa cifra 
 significativa e 
 redondeando a 
 medida na mesma 
 cifra significativa do 
 erro. 

 X  X 

 8,6%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 a, b, 
 c, d, 
 e, f, 
 g 

 B1.1.  B1.9.  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. 

 Non é quen de 
 realizar de xeito 
 cooperativo ou 
 colaborativo, con 
 suficiente 
 iniciativa, procura 
 de información 
 suficientemente 
 relevante e 
 rigorosa segundo 
 as instrucións 
 facilitadas a partir 
 de fontes dadas, 
 ou realiza 
 prácticas de 
 laboratorio sen 
 seguir as 
 instrucións ou 
 guións, ou non 
 obtén e representa 
 con suficiente 
 precisión ou rigor 
 os datos ou 
 resultados obtidos, 
 ou non extrae 
 conclusións 
 correctas que 
 concorden cos 
 aspectos básicos 
 dos modelos ou 
 teorías, ou non 
 realiza pequenos 
 proxectos de 
 investigación coa 
 suficiente 
 amplitude, 
 concreción e 
 corrección. 

 Realiza de xeito 
 cooperativo ou 
 colaborativo, con 
 suficiente iniciativa, 
 procura de 
 información 
 suficientemente 
 relevante e rigorosa 
 segundo as 
 instrucións 
 facilitadas a partir de 
 fontes dadas, 
 prácticas de 
 laboratorio seguindo 
 en esencia as 
 instrucións ou 
 guións, obtendo e 
 representado con 
 suficiente precisión 
 e rigor os datos ou 
 resultados obtidos e 
 extraendo algunhas 
 conclusións 
 correctas que 
 concorden cos 
 aspectos básicos 
 dos modelos e 
 teorías aplicables, 
 ou pequenos 
 proxectos de 
 investigación coa 
 suficiente amplitude, 
 concreción e 
 corrección. 

 Realiza de xeito 
 cooperativo ou 
 colaborativo, con 
 notable iniciativa, 
 procura de 
 información 
 relevante e 
 suficientemente 
 rigorosa en 
 consonancia coas 
 instrucións 
 facilitadas a partir 
 de fontes dadas e 
 procuradas, 
 prácticas de 
 laboratorio 
 seguindo en 
 detalle as 
 instrucións ou 
 guións, obtendo e 
 representado con 
 suficiente 
 precisión e rigor 
 os datos ou 
 resultados 
 obtidos e 
 extraendo 
 algunhas 
 conclusións 
 correctas que 
 concorden cos 
 modelos e teorías 
 aplicables, ou 
 pequenos 
 proxectos de 
 investigación coa 
 suficiente 
 amplitude, 
 concreción e 
 corrección. 

 Realiza de xeito 
 cooperativo ou 
 colaborativo, con 
 notable iniciativa, 
 procura de 
 información 
 relevante e 
 rigorosa en 
 consonancia coas 
 instrucións 
 facilitadas a partir 
 de fontes dadas e 
 procuradas, 
 prácticas de 
 laboratorio 
 seguindo en detalle 
 as instrucións ou 
 guións, obtendo e 
 representado con 
 precisión e rigor os 
 datos ou resultados 
 obtidos e 
 extraendo múltiples 
 conclusións 
 correctas que 
 concorden cos 
 modelos e teorías 
 aplicables, ou 
 pequenos 
 proxectos de 
 investigación coa 
 notable amplitude, 
 concreción e 
 corrección, cando 
 menos en formato 
 escrito. 

 42,7%  OD 
 TEO 

 RA 
 RTEO 

 Bloque 4. O movemento e as forzas 

 f  B4.4. 
 B4.5. 

 B4.9  FQB4.9.1. 
 Xustifica o motivo 
 polo que as 
 forzas de 

 Non aplica a LGU 
 ao cálculo de 
 forzas entre pares 
 de obxectos de 
 moi diferentes 

 Aplica a LGU ao 
 cálculo de forzas 
 entre pares de 
 obxectos de moi 
 diferentes masas 

 X  X 

 8,6%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 
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 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. 

 masas, ou non 
 obtén resultados 
 con suficiente 
 precisión, 
 expresados en 
 unidades SI e en 
 notación científica, 
 ou non compara 
 estes resultados 
 para xustificar 
 razoadamente por 
 que a forza 
 gravitatoria non se 
 pon de manifesto 
 en obxectos pouco 
 masivos. 

 para obter 
 resultados con 
 suficiente precisión, 
 expresados en 
 unidades SI e en 
 notación científica, e 
 compara estes 
 resultados para 
 xustificar 
 razoadamente por 
 que a forza 
 gravitatoria non se 
 pon de manifesto en 
 obxectos pouco 
 masivos. 

 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. 

 Non deduce 
 correctamente a 
 expresión 
 matemática da 
 aceleración da 
 gravidade a partir 
 das expresións da 
 LGU, aplicada ao 
 caso terrestre e un 
 corpo, e do peso 
 dese corpo na 
 Terra. 

 A partir das 
 expresións da LGU, 
 aplicada ao caso 
 terrestre e un corpo, 
 e do peso dese 
 corpo na Terra, 
 deduce 
 correctamente a 
 expresión 
 matemática da 
 aceleración da 
 gravidade. 

 X  X 

 8,6%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 f  B4.5.  B4.10.  FQB4.10.1. 
 Razoa o motivo 
 polo que as 
 forzas 
 gravitatorias 
 producen 
 nalgúns casos 
 movementos de 
 caída libre e 
 noutros casos 
 movementos 
 orbitais. 

 Non razoa nin de 
 xeito elemental, ou 
 non pon algún 
 exemplo de cada 
 tipo, por que as 
 forzas gravitatorias 
 producen nalgúns 
 casos 
 movementos de 
 caída libre e 
 noutros casos 
 movementos 
 orbitais. 

 Razoa de xeito 
 elemental, poñendo 
 algún exemplo dun 
 e outro tipo, por que 
 as forzas 
 gravitatorias 
 producen nalgúns 
 casos movementos 
 de caída libre e 
 noutros casos 
 movementos 
 orbitais. 

 X  X 

 8,6%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 f  B4.5.  B4.11.  FQB4.11.1. 
 Describe as 
 aplicacións dos 
 satélites artificiais 
 en 
 telecomunicación 
 s, predición 
 meteorolóxica, 
 posicionamento 
 global, 
 astronomía e 
 cartografía, así 
 como os riscos 
 derivados do lixo 
 espacial que 
 xeran. 

 Non describe nin 
 esquematicamente 
 as aplicacións dos 
 satélites artificiais 
 en polo menos 
 dous dos campos 
 das 
 telecomunicacións 
 , predición 
 meteorolóxica, 
 posicionamento 
 global, astronomía 
 ou cartografía, ou 
 non describe os 
 riscos derivados 
 do lixo espacial 
 que xeran. 

 Describe 
 esquematicamente 
 as aplicacións dos 
 satélites artificiais en 
 polo menos dous 
 dos campos das 
 telecomunicacións, 
 predición 
 meteorolóxica, 
 posicionamento 
 global, astronomía 
 ou cartografía, e 
 describe tamén de 
 xeito esquemático 
 os riscos derivados 
 do lixo espacial que 
 xeran. 

 Describe con 
 amplitude as 
 aplicacións dos 
 satélites artificiais 
 en polo menos 
 dous dos campos 
 das 
 telecomunicación 
 s, predición 
 meteorolóxica, 
 posicionamento 
 global, 
 astronomía ou 
 cartografía, e 
 describe tamén 
 con amplitude os 
 riscos derivados 
 do lixo espacial 
 que xeran. 

 Describe con 
 amplitude as 
 aplicacións dos 
 satélites artificiais 
 en polo menos tres 
 dos campos das 
 telecomunicacións, 
 predición 
 meteorolóxica, 
 posicionamento 
 global, astronomía 
 ou cartografía, e 
 describe tamén con 
 amplitude os riscos 
 derivados do lixo 
 espacial que xeran, 
 incluída unha 
 busca de 
 información acerca 
 dun caso real 
 afectado por algún 
 destes riscos. 

 8,6%  OD 
 TEO 

 RA 
 RTEO 

 3º TRIMESTRE  UD. 9 “Fluídos” (8 sesións) (35%) 
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 Elementos do currículo  Rúbrica  Avaliación 

 Obx.  Cont.  Crit. de 
 aval. 

 Est. de 
 aprendizaxe. 

 Nivel 1 
 (Baixo) 

 Nivel 2 (Grao 
 mín.) 

 Nivel 3 (Bo)  Nivel 4 
 (Excelente) 

 Peso 
 (%) 

 Proc. 
 de 
 aval. 

 Instr. 
 de 
 aval. 

 Bloque 1. A actividade científica 

 f  B1.4.  B1.5.  FQB1.5.1. 
 Calcula e 
 interpreta o erro 
 absoluto e o 
 erro relativo 
 dunha medida 
 coñecido o valor 
 real. 

 Non calcula con 
 suficiente 
 corrección os 
 erros absoluto e 
 relativo coñecido o 
 valor real, ou non 
 emprega para eles 
 as unidades 
 axeitadas ou non 
 interpreta 
 habitualmente os 
 seus valores nin 
 de xeito elemental. 

 Calcula con 
 suficiente corrección 
 os erros absoluto e 
 relativo coñecido o 
 valor real, emprega 
 para eles as 
 unidades axeitadas, 
 e interpreta 
 habitualmente os 
 seus valores de 
 xeito elemental. 

 Calcula con 
 corrección, 
 aplicando as 
 regras de 
 redondeo, os 
 erros absoluto e 
 relativo coñecido 
 o valor real, 
 emprega para 
 eles as unidades 
 axeitadas, e 
 interpreta 
 habitualmente os 
 seus valores de 
 xeito elemental. 

 Calcula con 
 elevada corrección, 
 aplicando 
 estritamente as 
 regras de 
 redondeo, os erros 
 absoluto e relativo 
 coñecido o valor 
 real, emprega para 
 eles as unidades 
 axeitadas, e 
 interpreta 
 razoadamente os 
 seus valores. 

 7%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 Bloque 4. O movemento e as forzas 

 f  B4.6.  B4.12.  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. 

 Non interpreta nin 
 sequera de xeito 
 elemental 
 fenómenos 
 sinxelos e algunha 
 aplicación práctica 
 nos que se poña 
 de manifesto a 
 relación entre a 
 superficie de 
 aplicación dunha 
 forza e o efecto 
 resultante. 

 Interpreta de xeito 
 elemental 
 fenómenos sinxelos 
 e algunha aplicación 
 práctica nos que se 
 poña de manifesto a 
 relación entre a 
 superficie de 
 aplicación dunha 
 forza e o efecto 
 resultante. 

 Interpreta 
 razoadamente 
 fenómenos 
 sinxelos e 
 algunha 
 aplicación 
 práctica nos que 
 se poña de 
 manifesto a 
 relación entre a 
 superficie de 
 aplicación dunha 
 forza e o efecto 
 resultante. 

 Interpreta razoando 
 con rigor 
 fenómenos 
 sinxelos e diversas 
 aplicacións 
 prácticas nos que 
 se poña de 
 manifesto a 
 relación entre a 
 superficie de 
 aplicación dunha 
 forza e o efecto 
 resultante. 

 7%  OD 
 CA 

 LC 
 RA 

 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. 

 Non calcula a 
 presión exercida 
 polo peso de 
 obxectos regulares 
 sobre diferentes 
 superficies de 
 apoio, ou non o fai 
 con suficiente 
 precisión, ou non 
 emprega a 
 notación científica 
 ou as unidades SI, 
 non compara de 
 xeito elemental os 
 resultados ou non 
 extrae ningunha 
 conclusión válida. 

 Calcula con 
 suficiente precisión, 
 empregando a 
 notación científica e 
 as unidades SI, a 
 presión exercida 
 polo peso dalgún 
 obxecto regular 
 sobre diferentes 
 superficies de apoio, 
 compara de xeito 
 elemental os 
 resultados e extrae 
 algunha conclusión 
 válida. 

 Calcula con 
 precisión, 
 empregando a 
 notación científica 
 e as unidades SI, 
 a presión 
 exercida polo 
 peso dalgún 
 obxecto regular s 
 sobre diferentes 
 superficies de 
 apoio, compara 
 de xeito razoado 
 os resultados e 
 extrae algunha 
 conclusión válida. 

 Calcula con 
 elevada precisión, 
 empregando a 
 notación científica 
 e as unidades SI, a 
 presión exercida 
 polo peso de 
 diversos obxectos 
 regulares sobre 
 diferentes 
 superficies de 
 apoio, compara de 
 xeito razoado os 
 resultados e extrae 
 conclusión válida. 

 7%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 f  B4.7. 
 B4.8. 

 B4.13.  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. 

 Non xustifica 
 razoando nin de 
 xeito elemental 
 ningún fenómeno 
 en que se poña de 
 manifesto a 
 relación entre a 
 presión e a 
 profundidade no 
 seo da hidrosfera 
 ou a atmosfera. 

 Xustifica razoando 
 de xeito elemental 
 algún fenómeno en 
 que se poña de 
 manifesto a relación 
 entre a presión e a 
 profundidade no seo 
 da hidrosfera ou a 
 atmosfera. 

 Xustifica 
 razoando con 
 rigor algún 
 fenómeno en que 
 se poña de 
 manifesto a 
 relación entre a 
 presión e a 
 profundidade no 
 seo da hidrosfera 
 e a atmosfera. 

 Xustifica razoando 
 con rigor diversos 
 fenómenos en que 
 se poña de 
 manifesto a 
 relación entre a 
 presión e a 
 profundidade no 
 seo da hidrosfera e 
 a atmosfera. 

 7%  OD 
 CA 

 LC 
 RA 

 FQB4.13.2. 
 Explica o 
 abastecemento 

 Non explica nin de 
 xeito básico, nin 
 utilizando de xeito 
 cualitativo o 

 Explica de xeito 
 básico, realizando 
 esquemas sinxelos, 
 o abastecemento de 

 Explica con rigor, 
 realizando 
 esquemas 
 sinxelos, o 

 Explica con rigor, 
 realizando 
 esquemas 
 detallados, o 

 7%  OD 
 CA 

 LC 
 RA 
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 de auga potable, 
 o deseño dunha 
 presa e as 
 aplicacións do 
 sifón, utilizando o 
 principio 
 fundamental da 
 hidrostática. 

 principio 
 fundamental da 
 hidrostática, ou 
 ben non realiza 
 esquemas 
 sinxelos para 
 facelo, o 
 abastecemento de 
 auga potable, o 
 deseño dunha 
 presa e as 
 aplicacións do 
 sifón. 

 auga potable, o 
 deseño dunha presa 
 e as aplicacións do 
 sifón, utilizando de 
 xeito cualitativo o 
 principio 
 fundamental da 
 hidrostática. 

 abastecemento 
 de auga potable, 
 o deseño dunha 
 presa e as 
 aplicacións do 
 sifón, utilizando 
 de xeito 
 cualitativo ou 
 cuantitativo o 
 principio 
 fundamental da 
 hidrostática. 

 abastecemento de 
 auga potable, o 
 deseño dunha 
 presa e as 
 aplicacións do 
 sifón, utilizando de 
 xeito cualitativo e 
 cuantitativo o 
 principio 
 fundamental da 
 hidrostática. 

 FQB4.13.3. 
 Resolve 
 problemas 
 relacionados coa 
 presión no 
 interior dun fluído 
 aplicando o 
 principio 
 fundamental da 
 hidrostática. 

 Non resolve 
 problemas 
 sinxelos 
 relacionados coa 
 presión no interior 
 dun fluído 
 aplicando o 
 principio 
 fundamental da 
 hidrostática, ou 
 non o fai con 
 suficiente 
 precisión, ou non 
 utiliza unidades SI 
 ou a notación 
 científica,. 

 Resolve con 
 suficiente precisión, 
 utilizando unidades 
 SI e a notación 
 científica, problemas 
 sinxelos 
 relacionados coa 
 presión no interior 
 dun fluído aplicando 
 o principio 
 fundamental da 
 hidrostática. 

 Resolve con 
 elevada precisión, 
 utilizando 
 unidades SI e 
 outras unidades 
 de uso común e a 
 notación 
 científica, 
 problemas 
 sinxelos 
 relacionados coa 
 presión no interior 
 dun fluído 
 aplicando o 
 principio 
 fundamental da 
 hidrostática. 

 Resolve con 
 elevada precisión, 
 utilizando unidades 
 SI e outras 
 unidades de uso 
 común e a notación 
 científica, 
 problemas diversos 
 relacionados coa 
 presión no interior 
 dun fluído 
 aplicando o 
 principio 
 fundamental da 
 hidrostática. 

 11,5%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 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. 

 Non analiza nin de 
 xeito elemental 
 aplicacións 
 prácticas 
 baseadas no 
 principio de 
 Pascal, ou non 
 aplica a expresión 
 matemática deste 
 principio á 
 resolución de 
 problemas 
 sinxelos en 
 contextos 
 prácticos, ou non o 
 fai con suficiente 
 precisión. 

 Analiza de xeito 
 elemental 
 aplicacións prácticas 
 baseadas no 
 principio de Pascal, 
 aplicando con 
 suficiente precisión 
 a expresión 
 matemática deste 
 principio á 
 resolución de 
 problemas sinxelos 
 en contextos 
 prácticos. 

 Analiza 
 razoadamente 
 aplicacións 
 prácticas 
 baseadas no 
 principio de 
 Pascal, aplicando 
 con elevada 
 precisión a 
 expresión 
 matemática deste 
 principio á 
 resolución de 
 problemas 
 sinxelos en 
 contextos 
 prácticos. 

 Analiza 
 razoadamente 
 aplicacións 
 prácticas baseadas 
 no principio de 
 Pascal, aplicando 
 con elevada 
 precisión a 
 expresión 
 matemática deste 
 principio á 
 resolución de 
 problemas diversos 
 en contextos 
 prácticos. 

 11,5%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 FQB4.13.5. Predí 
 a maior ou menor 
 flotabilidade de 
 obxectos 
 utilizando a 
 expresión 
 matemática do 
 principio de 
 Arquímedes, e 
 verifícaa 
 experimentalmen 
 te nalgún caso. 

 Non predí agás 
 ocasionalmente a 
 maior ou menor 
 flotabilidade de 
 obxectos regulares 
 sinxelos utilizando 
 a expresión 
 matemática do 
 principio de 
 Arquímedes, ou 
 non a utiliza con 
 suficiente 
 precisión, ou non a 
 verifica 
 experimentalment 
 e de forma guiada 
 en ningún caso. 

 Predí habitualmente 
 a maior ou menor 
 flotabilidade de 
 obxectos regulares 
 sinxelos utilizando 
 con suficiente 
 precisión a 
 expresión 
 matemática do 
 principio de 
 Arquímedes, e 
 verifícaa 
 experimentalmente 
 de forma guiada 
 nalgún caso. 

 Predí 
 habitualmente a 
 maior ou menor 
 flotabilidade de 
 obxectos 
 regulares 
 diversos 
 utilizando con 
 elevada precisión 
 a expresión 
 matemática do 
 principio de 
 Arquímedes, e 
 verifícaa 
 experimentalment 
 e de forma guiada 
 nalgún caso. 

 Predí case sempre 
 a maior ou menor 
 flotabilidade de 
 obxectos regulares 
 diversos utilizando 
 con elevada 
 precisión a 
 expresión 
 matemática do 
 principio de 
 Arquímedes, e 
 verifícaa 
 experimentalmente 
 de forma autónoma 
 nalgún caso. 

 7%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 b, f, 
 g 

 B4.7. 
 B4.8. 

 B4.14.  FQB4.14.1. 
 Comproba 
 experimentalmen 
 te ou utilizando 
 aplicacións 
 virtuais 

 Non comproba 
 experimentalment 
 e nin utilizando 
 aplicacións virtuais 
 interactivas, nin 
 sequera de forma 
 guiada, a relación 
 entre presión 

 Comproba 
 experimentalmente 
 ou utilizando 
 aplicacións virtuais 
 interactivas, de 
 forma guiada, a 
 relación entre 
 presión hidrostática 

 X  X 

 7%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 
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 interactivas a 
 relación entre 
 presión 
 hidrostática e 
 profundidade en 
 fenómenos como 
 o paradoxo 
 hidrostático, o 
 tonel de 
 Arquímedes e o 
 principio dos 
 vasos 
 comunicantes. 

 hidrostática e 
 profundidade en 
 fenómenos como 
 o paradoxo 
 hidrostático, o 
 tonel de 
 Arquímedes e o 
 principio dos 
 vasos 
 comunicantes. 

 e profundidade en 
 fenómenos como o 
 paradoxo 
 hidrostático, o tonel 
 de Arquímedes e o 
 principio dos vasos 
 comunicantes. 

 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. 

 Non interpreta o 
 papel da presión 
 atmosférica no 
 experimento de 
 Torricelli nin na 
 experiencia de 
 recipientes 
 invertidos onde 
 non se derrama o 
 contido, ou non 
 infire nin 
 cualitativamente o 
 seu elevado valor. 

 Interpreta o papel da 
 presión atmosférica 
 en experiencias 
 como o experimento 
 de Torricelli ou 
 recipientes 
 invertidos onde non 
 se derrama o 
 contido, inferindo 
 cualitativamente o 
 seu elevado valor. 

 Interpreta 
 razoadamente o 
 papel da presión 
 atmosférica no 
 experimento de 
 Torricelli e na 
 experiencia de 
 recipientes 
 invertidos onde 
 non se derrama o 
 contido, inferindo 
 cualitativa e 
 cuantitativamente 
 o seu elevado 
 valor. 

 Interpreta razoando 
 con rigor o papel 
 da presión 
 atmosférica no 
 experimento de 
 Torricelli, no dos 
 hemisferios de 
 Magdeburgo e na 
 experiencia dos 
 recipientes 
 invertidos onde non 
 se derrama o 
 contido, inferindo 
 cualitativa e 
 cuantitativamente o 
 seu elevado valor. 

 7%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 FQB4.14.3. 
 Describe o 
 funcionamento 
 básico de 
 barómetros e 
 manómetros, e 
 xustifica a súa 
 utilidade en 
 diversas 
 aplicacións 
 prácticas. 

 Non describe o 
 funcionamento 
 básico dos 
 barómetros nin 
 dos manómetros, 
 ou non xustifica a 
 súa utilidade en 
 ningunha unha 
 aplicación 
 práctica. 

 Describe o 
 funcionamento 
 básico de 
 barómetros ou 
 manómetros, e 
 xustifica a súa 
 utilidade en polo 
 menos unha 
 aplicación práctica. 

 Describe o 
 funcionamento 
 básico de 
 barómetros e 
 manómetros, e 
 xustifica a súa 
 utilidade en varias 
 aplicacións 
 prácticas. 

 Describe 
 razoadamente o 
 funcionamento 
 básico de 
 barómetros e 
 manómetros, e 
 xustifica a súa 
 utilidade en varias 
 aplicacións 
 prácticas. 

 7%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 f  B4.8.  B4.15.  FQB4.15.1. 
 Relaciona os 
 fenómenos 
 atmosféricos do 
 vento e a 
 formación de 
 frontes coa 
 diferenza de 
 presións 
 atmosféricas 
 entre distintas 
 zonas. 

 Non relaciona nin 
 de xeito cualitativo 
 os fenómenos 
 atmosféricos do 
 vento e a 
 formación de 
 frontes coa 
 diferenza de 
 presións 
 atmosféricas entre 
 distintas zonas, ou 
 non emprega 
 mapas de isóbaras 
 para facelo. 

 Relaciona 
 cualitativamente os 
 fenómenos 
 atmosféricos do 
 vento e a formación 
 de frontes coa 
 diferenza de 
 presións 
 atmosféricas entre 
 distintas zonas, 
 empregando mapas 
 de isóbaras para 
 facelo. 

 X  X 

 7%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 FQB4.15.2. 
 Interpreta os 
 mapas de 
 isóbaras que se 
 amosan no 
 prognóstico do 
 tempo, indicando 
 o significado da 
 simboloxía e os 
 datos que 

 Non interpreta nin 
 de xeito elemental 
 os mapas de 
 isóbaras que se 
 amosan no 
 prognóstico do 
 tempo, ou non 
 recoñece 
 borrascas ou os 
 anticiclóns, ou non 
 indica o significado 
 dos principais 
 datos que 

 Interpreta de xeito 
 elemental os mapas 
 de isóbaras que se 
 amosan no 
 prognóstico do 
 tempo, recoñecendo 
 borrascas e 
 anticiclóns, e 
 indicando o 
 significado dos 
 principais datos que 
 aparecen nestes. 

 Interpreta de xeito 
 razoado os 
 mapas de 
 isóbaras que se 
 amosan no 
 prognóstico do 
 tempo, 
 recoñecendo 
 borrascas e 
 anticiclóns e a 
 simboloxía 
 principal, e 
 indicando o 

 Interpreta de xeito 
 razoado os mapas 
 de isóbaras que se 
 amosan no 
 prognóstico do 
 tempo, 
 recoñecendo 
 borrascas e 
 anticiclóns e a 
 simboloxía 
 principal, e 
 indicando o 
 significado dos 

 7%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 
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 aparecen nestes.  aparecen nestes.  significado dos 
 principais datos 
 que aparecen 
 nestes. 

 principais datos 
 que aparecen 
 nestes, e aplicando 
 estes 
 coñecementos a 
 algún mapa real 
 correspondente a 
 Galicia. 

 3º TRIMESTRE  UD. 10 “Fundamentos de enerxía” (7 sesións) (30%) 

 Elementos do currículo  Rúbrica  Avaliación 

 Obx.  Cont.  Crit. de 
 aval. 

 Est. de 
 aprendizaxe. 

 Nivel 1 
 (Baixo) 

 Nivel 2 (Grao 
 mín.) 

 Nivel 3 (Bo)  Nivel 4 
 (Excelente) 

 Peso 
 (%) 

 Proc. 
 de 
 aval. 

 Instr. 
 de 
 aval. 

 Bloque 1. Actividade científica 

 f  B1.3.  B1.4.  FQB1.4.1. 
 Comproba a 
 homoxeneidade 
 dunha fórmula 
 aplicando a 
 ecuación de 
 dimensións aos 
 dous membros. 

 Non  realiza de 
 xeito correcto, 
 agás 
 ocasionalmente, a 
 análise 
 dimensional das 
 ecuacións básicas 
 que relacionan as 
 magnitudes 
 implicadas nun 
 proceso físico ou 
 químico. 

 Realiza 
 habitualmente de 
 xeito correcto a 
 análise dimensional 
 das ecuacións 
 básicas que 
 relacionan as 
 magnitudes 
 implicadas nun 
 proceso físico ou 
 químico. 

 X  X 

 2,3%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 f  B1.5. 
 B1.6. 

 B1.7.  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 
 proporcionalidad 
 e inversa, e 
 deducindo a 
 fórmula. 

 Elabora sen a 
 suficiente 
 corrección 
 representacións 
 gráficas de 
 procesos físicos 
 ou químicos, a 
 partir de datos 
 facilitados ou 
 obtidos en 
 experiencias de 
 laboratorio ou 
 virtuais, ou non as 
 interpreta nin de 
 xeito básico, ou 
 non é quen de 
 asociar 
 habitualmente as 
 gráficas coas 
 ecuacións de 
 relación lineal, 
 cuadrática ou 
 proporcionalidade 
 inversa. 

 Elabora con 
 suficiente corrección 
 e interpreta de xeito 
 básico 
 representacións 
 gráficas de procesos 
 físicos e químicos a 
 partir de datos 
 facilitados ou 
 obtidos en 
 experiencias de 
 laboratorio ou 
 virtuais, e emparella 
 habitualmente os 
 resultados coas 
 ecuacións de 
 relación lineal, 
 cuadrática ou 
 proporcionalidade 
 inversa. 

 Elabora con 
 notable 
 corrección e 
 interpreta con 
 rigor 
 representacións 
 gráficas de 
 procesos físicos e 
 químicos a partir 
 de datos 
 facilitados ou 
 obtidos en 
 experiencias de 
 laboratorio ou 
 virtuais, e 
 emparella 
 razoadamente os 
 resultados coas 
 ecuacións de 
 relación lineal, 
 cuadrática ou 
 proporcionalidade 
 inversa. 

 Elabora con 
 notable corrección 
 e interpreta con 
 rigor 
 representacións 
 gráficas de 
 procesos físicos e 
 químicos a partir 
 de datos facilitados 
 e obtidos en 
 experiencias de 
 laboratorio ou 
 virtuais, e 
 relaciona, 
 argumentando con 
 rigor, os resultados 
 coas ecuacións de 
 relación lineal, 
 cuadrática ou 
 proporcionalidade 
 inversa. 

 11,5%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 b, e, 
 f, g, 
 h, l, 
 ñ, o 

 B1.7. 
 B1.8. 

 B1.8.  FQB1.8.1. 
 Elabora e 
 defende un 
 proxecto de 
 investigación 
 sobre un tema de 
 interese 
 científico, 
 empregando as 
 TIC. 

 Non elabora, 
 individualmente ou 
 en grupo, nin cos 
 elementos 
 mínimos 
 esenciais, un 
 proxecto de 
 investigación 
 sobre un tema de 
 actualidade da 
 física ou da 
 química, ou non fai 
 con suficiente 
 amplitude, 
 concreción e 
 corrección, ou non 
 o defende con 
 dominio, 
 corrección ou 
 capacidade 
 comunicativa 
 suficientes, ou non 
 emprega as TIC a 

 Elabora, 
 individualmente ou 
 en grupo, cos 
 elementos mínimos 
 imprescindibles, un 
 proxecto de 
 investigación sobre 
 un tema de 
 actualidade da física 
 ou da química, con 
 suficiente amplitude, 
 concreción e 
 corrección, e 
 deféndeo, con 
 dominio, corrección 
 e capacidade 
 comunicativa 
 suficientes, 
 utilizando as TIC a 
 nivel usuario cando 
 menos para a 
 procura e selección 
 de información, a 

 Elabora, 
 individualmente 
 ou en grupo, cos 
 elementos 
 esenciais, un 
 proxecto de 
 investigación 
 sobre un tema de 
 actualidade da 
 física ou da 
 química, con 
 suficiente 
 amplitude, 
 concreción e 
 corrección, e 
 deféndeo, con 
 dominio, 
 corrección e 
 capacidade 
 comunicativa 
 suficientes, 
 utilizando as TIC 
 a nivel destacable 

 Elabora, 
 individualmente ou 
 en grupo, cos 
 elementos 
 esenciais, un 
 proxecto de 
 investigación sobre 
 un tema de 
 actualidade da 
 física ou da 
 química, con 
 notable amplitude, 
 concreción e 
 corrección, e 
 deféndeo, con 
 amplos dominio, 
 corrección e 
 capacidade 
 comunicativa, 
 utilizando as TIC a 
 nivel destacable 
 cando menos para 
 a procura e 

 52,3%  OD 
 TEO 

 RA 
 RTEO 
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 nivel básico de 
 usuario para a 
 procura e 
 selección de 
 información, ou a 
 edición de textos 
 ou a realización 
 dunha 
 presentación. 

 edición de textos e a 
 realización dunha 
 presentación. 

 cando menos 
 para a procura e 
 selección de 
 información, a 
 edición de textos 
 e a realización 
 dunha 
 presentación. 

 selección de 
 información, a 
 edición de textos e 
 a realización dunha 
 presentación. 

 a, b, 
 c, d, 
 e, f, 
 g 

 B1.1.  B1.9.  FQB1.9.2. 
 Realiza de xeito 
 cooperativo ou 
 colaborativo 
 algunhas tarefas 
 propias da 
 investigación 
 científica 
 utilizando as TIC. 

 Non é quen de 
 realizar de xeito 
 cooperativo ou 
 colaborativo, con 
 suficiente 
 iniciativa, procura 
 de información 
 suficientemente 
 relevante e 
 rigorosa segundo 
 as instrucións 
 facilitadas a partir 
 de fontes dadas, 
 ou realiza 
 prácticas de 
 laboratorio sen 
 seguir as 
 instrucións ou 
 guións, ou non 
 obtén e representa 
 con suficiente 
 precisión ou rigor 
 os datos ou 
 resultados obtidos, 
 ou non extrae 
 conclusións 
 correctas que 
 concorden cos 
 aspectos básicos 
 dos modelos ou 
 teorías, ou non 
 realiza pequenos 
 proxectos de 
 investigación coa 
 suficiente 
 amplitude, 
 concreción e 
 corrección, ou non 
 emprega para iso 
 as TIC a nivel 
 básico. 

 Realiza de xeito 
 cooperativo ou 
 colaborativo, con 
 suficiente iniciativa, 
 procura de 
 información 
 suficientemente 
 relevante e rigorosa 
 segundo as 
 instrucións 
 facilitadas a partir de 
 fontes dadas, 
 prácticas de 
 laboratorio seguindo 
 en esencia as 
 instrucións ou 
 guións, obtendo e 
 representado con 
 suficiente precisión 
 e rigor os datos ou 
 resultados obtidos e 
 extraendo algunhas 
 conclusións 
 correctas que 
 concorden cos 
 aspectos básicos 
 dos modelos e 
 teorías aplicables, 
 ou pequenos 
 proxectos de 
 investigación coa 
 suficiente amplitude, 
 concreción e 
 corrección, e 
 empregando as TIC 
 a nivel básico de 
 usuario. 

 Realiza de xeito 
 cooperativo ou 
 colaborativo, con 
 notable iniciativa, 
 procura de 
 información 
 relevante e 
 suficientemente 
 rigorosa en 
 consonancia coas 
 instrucións 
 facilitadas a partir 
 de fontes dadas e 
 procuradas, 
 prácticas de 
 laboratorio 
 seguindo en 
 detalle as 
 instrucións ou 
 guións, obtendo e 
 representado con 
 suficiente 
 precisión e rigor 
 os datos ou 
 resultados 
 obtidos e 
 extraendo 
 algunhas 
 conclusións 
 correctas que 
 concorden cos 
 modelos e teorías 
 aplicables, ou 
 pequenos 
 proxectos de 
 investigación coa 
 suficiente 
 amplitude, 
 concreción e 
 corrección, e 
 empregando as 
 TIC a nivel 
 destacable. 

 Realiza de xeito 
 cooperativo ou 
 colaborativo, con 
 notable iniciativa, 
 procura de 
 información 
 relevante e 
 rigorosa en 
 consonancia coas 
 instrucións 
 facilitadas a partir 
 de fontes dadas e 
 procuradas, 
 prácticas de 
 laboratorio 
 seguindo en detalle 
 as instrucións ou 
 guións, obtendo e 
 representado con 
 precisión e rigor os 
 datos ou resultados 
 obtidos e 
 extraendo múltiples 
 conclusións 
 correctas que 
 concorden cos 
 modelos e teorías 
 aplicables, ou 
 pequenos 
 proxectos de 
 investigación coa 
 notable amplitude, 
 concreción e 
 corrección, cando 
 menos en formato 
 escrito e 
 empregando as 
 TIC a nivel 
 destacable. 

 11,5%  OD 
 TEO 

 RA 
 RTEO 

 Bloque 5. A enerxía 

 f  B5.1. 
 B5.2. 

 B5.1.  FQB5.1.1. 
 Resolve 
 problemas de 
 transformacións 
 entre enerxía 
 cinética e 
 potencial 
 gravitatoria, 
 aplicando o 
 principio de 
 conservación da 
 enerxía 
 mecánica. 

 Non resolve, ou 
 non o fai con 
 suficiente 
 precisión, ou non 
 emprega a 
 notación científica 
 ou as unidades SI, 
 problemas 
 sinxelos de 
 transformacións 
 entre enerxía 
 cinética e 
 potencial 
 gravitatoria, ou 
 non aplica cando 
 menos 
 numericamente o 
 principio de 
 conservación da 
 enerxía mecánica. 

 Resolve con 
 suficiente precisión, 
 empregando a 
 notación científica e 
 as unidades SI, 
 problemas sinxelos 
 de transformacións 
 entre enerxía 
 cinética e potencial 
 gravitatoria, 
 aplicando polo 
 menos 
 numericamente o 
 principio de 
 conservación da 
 enerxía mecánica. 

 Resolve con 
 suficiente 
 precisión, 
 empregando a 
 notación científica 
 e as unidades SI, 
 problemas 
 diversos de 
 transformacións 
 entre enerxía 
 cinética e 
 potencial 
 gravitatoria, 
 aplicando 
 razoadamente o 
 principio de 
 conservación da 
 enerxía 
 mecánica. 

 Resolve con rigor e 
 elevada precisión, 
 empregando a 
 notación científica 
 e as unidades SI, 
 problemas diversos 
 de transformacións 
 entre enerxía 
 cinética e potencial 
 gravitatoria, 
 aplicando 
 razoadamente o 
 principio de 
 conservación da 
 enerxía mecánica. 

 4%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 FQB5.1.2. 
 Determina a 
 enerxía disipada 
 en forma de calor 

 Non determina 
 numericamente, 
 ou non o fai con 
 suficiente 
 precisión, a 

 Determina 
 numericamente con 
 suficiente precisión 
 a enerxía disipada 
 en forma de calor en 

 X  X 

 2,3%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 
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 en situacións 
 onde diminúe a 
 enerxía 
 mecánica. 

 enerxía disipada 
 en forma de calor 
 en situacións onde 
 diminúe a enerxía 
 mecánica, ou non 
 emprega a 
 notación científica 
 ou as unidades SI. 

 situacións onde 
 diminúe a enerxía 
 mecánica, 
 empregando a 
 notación científica e 
 as unidades SI. 

 f  B5.2.  B5.2.  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. 

 Non identifica a 
 calor e o traballo 
 como formas de 
 intercambio de 
 enerxía nin 
 sequera en 
 exemplos e 
 situacións básicos, 
 ou non distingue 
 nin a nivel 
 elemental as 
 acepcións 
 coloquiais destes 
 termos do seu 
 significado 
 científico. 

 Identifica a calor e o 
 traballo como 
 formas de 
 intercambio de 
 enerxía en 
 exemplos e 
 situacións básicos, 
 distinguindo a nivel 
 elemental as 
 acepcións coloquiais 
 destes termos do 
 seu significado 
 científico. 

 Identifica a calor 
 e o traballo como 
 formas de 
 intercambio de 
 enerxía en 
 exemplos e 
 situacións 
 diversos, 
 distinguindo 
 razoadamente as 
 acepcións 
 coloquiais destes 
 termos do seu 
 significado 
 científico. 

 Identifica a calor e 
 o traballo como 
 formas de 
 intercambio de 
 enerxía en 
 exemplos e 
 situacións diversos, 
 distinguindo 
 razoando con rigor 
 as acepcións 
 coloquiais destes 
 termos do seu 
 significado 
 científico. 

 2,3%  OD 
 CA 
 TEO 

 RA 
 LC 
 RTEO 

 FQB5.2.2. 
 Recoñece en que 
 condicións un 
 sistema 
 intercambia 
 enerxía en forma 
 de calor ou en 
 forma de traballo. 

 Non recoñece as 
 condicións en que 
 un sistema 
 intercambia 
 enerxía en forma 
 de calor ou de 
 traballo nin 
 sequera en 
 exemplos sinxelos, 
 da vida cotiá e 
 correspondentes a 
 contextos 
 científicos,. 

 En exemplos 
 sinxelos, da vida 
 cotiá e 
 correspondentes a 
 contextos 
 científicos, recoñece 
 as condicións en 
 que un sistema 
 intercambia enerxía 
 en forma de calor ou 
 de traballo. 

 X  X 

 2,3%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 f  B5.3.  B5.3.  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 expresa o 
 resultado nas 
 unidades do 
 Sistema 
 Internacional ou 
 noutras de uso 
 común, como a 
 caloría, o kWh e 
 o CV. 

 Non calcula o 
 traballo e a 
 potencia 
 asociados a unha 
 forza, incluíndo 
 situacións en que 
 a forza forma un 
 ángulo distinto de 
 cero co 
 desprazamento, 
 ou non o fai con 
 suficiente 
 precisión, ou non 
 emprega a 
 notación científica 
 ou as unidades SI, 
 ou outras de uso 
 común,. 

 Calcula con 
 suficiente precisión, 
 empregando a 
 notación científica e 
 as unidades SI, así 
 como outras de uso 
 común, o traballo e 
 a potencia 
 asociados a unha 
 forza, incluíndo 
 situacións en que a 
 forza forma un 
 ángulo distinto de 
 cero co 
 desprazamento. 

 X  X 

 11,5%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 3º TRIMESTRE  UD. 11 “A calor” (7 sesións) (35%) 

 Elementos do currículo  Rúbrica  Avaliación 

 Obx.  Cont.  Crit. de 
 aval. 

 Est. de 
 aprendizaxe. 

 Nivel 1 
 (Baixo) 

 Nivel 2 (Grao 
 mín.) 

 Nivel 3 (Bo)  Nivel 4 
 (Excelente) 

 Peso 
 (%) 

 Proc. 
 de 
 aval. 

 Instr. 
 de 
 aval. 

 Bloque 1. A actividade científica 

 a, b, 
 c, d, 
 e, f, 

 B1.1.  B1.9.  FQB1.9.1. 
 Realiza de xeito 
 cooperativo ou 
 colaborativo 

 Non é quen de 
 realizar de xeito 
 cooperativo ou 
 colaborativo, con 
 suficiente 

 Realiza de xeito 
 cooperativo ou 
 colaborativo, con 
 suficiente iniciativa, 
 procura de 

 Realiza de xeito 
 cooperativo ou 
 colaborativo, con 
 notable iniciativa, 
 procura de 

 Realiza de xeito 
 cooperativo ou 
 colaborativo, con 
 notable iniciativa, 
 procura de 

 26,2%  OD 
 IL 
 TEO 

 RA 
 RIL 
 RTEO 
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 g  algunhas tarefas 
 propias da 
 investigación 
 científica: procura 
 de información, 
 prácticas de 
 laboratorio ou 
 pequenos 
 proxectos de 
 investigación. 

 iniciativa, procura 
 de información 
 suficientemente 
 relevante e 
 rigorosa segundo 
 as instrucións 
 facilitadas a partir 
 de fontes dadas, 
 ou realiza 
 prácticas de 
 laboratorio sen 
 seguir as 
 instrucións ou 
 guións, ou non 
 obtén e representa 
 con suficiente 
 precisión ou rigor 
 os datos ou 
 resultados obtidos, 
 ou non extrae 
 conclusións 
 correctas que 
 concorden cos 
 aspectos básicos 
 dos modelos ou 
 teorías, ou non 
 realiza pequenos 
 proxectos de 
 investigación coa 
 suficiente 
 amplitude, 
 concreción e 
 corrección. 

 información 
 suficientemente 
 relevante e rigorosa 
 segundo as 
 instrucións 
 facilitadas a partir de 
 fontes dadas, 
 prácticas de 
 laboratorio seguindo 
 en esencia as 
 instrucións ou 
 guións, obtendo e 
 representado con 
 suficiente precisión 
 e rigor os datos ou 
 resultados obtidos e 
 extraendo algunhas 
 conclusións 
 correctas que 
 concorden cos 
 aspectos básicos 
 dos modelos e 
 teorías aplicables, 
 ou pequenos 
 proxectos de 
 investigación coa 
 suficiente amplitude, 
 concreción e 
 corrección. 

 información 
 relevante e 
 suficientemente 
 rigorosa en 
 consonancia coas 
 instrucións 
 facilitadas a partir 
 de fontes dadas e 
 procuradas, 
 prácticas de 
 laboratorio 
 seguindo en 
 detalle as 
 instrucións ou 
 guións, obtendo e 
 representado con 
 suficiente 
 precisión e rigor 
 os datos ou 
 resultados 
 obtidos e 
 extraendo 
 algunhas 
 conclusións 
 correctas que 
 concorden cos 
 modelos e teorías 
 aplicables, ou 
 pequenos 
 proxectos de 
 investigación coa 
 suficiente 
 amplitude, 
 concreción e 
 corrección. 

 información 
 relevante e 
 rigorosa en 
 consonancia coas 
 instrucións 
 facilitadas a partir 
 de fontes dadas e 
 procuradas, 
 prácticas de 
 laboratorio 
 seguindo en detalle 
 as instrucións ou 
 guións, obtendo e 
 representado con 
 precisión e rigor os 
 datos ou resultados 
 obtidos e 
 extraendo múltiples 
 conclusións 
 correctas que 
 concorden cos 
 modelos e teorías 
 aplicables, ou 
 pequenos 
 proxectos de 
 investigación coa 
 notable amplitude, 
 concreción e 
 corrección, cando 
 menos en formato 
 escrito. 

 Bloque 5. A enerxía 

 f  B5.2. 
 B5.4. 

 B5.4.  FQB5.4.1. 
 Describe as 
 transformacións 
 que experimenta 
 un corpo ao 
 gañar ou perder 
 enerxía, 
 determina a calor 
 necesaria para 
 que se produza 
 unha variación de 
 temperatura dada 
 e para un cambio 
 de estado, e 
 representa 
 graficamente 
 estas 
 transformacións. 

 Non describe con 
 suficiente 
 concreción as 
 transformacións 
 que experimenta 
 un corpo ao gañar 
 ou perder enerxía, 
 ou non determina 
 con suficiente 
 precisión a calor 
 necesaria para 
 que se produza 
 unha variación de 
 temperatura dada 
 e para un cambio 
 de estado, ou non 
 o fai empregando 
 unidades SI, ou 
 non expresa o 
 resultado en 
 notación científica, 
 ou non representa 
 graficamente nin 
 de xeito 
 esquemático estas 
 transformacións. 

 Describe con 
 suficiente 
 concreción as 
 transformacións que 
 experimenta un 
 corpo ao gañar ou 
 perder enerxía, 
 determina con 
 suficiente precisión, 
 empregando 
 unidades SI, a calor 
 necesaria para que 
 se produza unha 
 variación de 
 temperatura dada e 
 para un cambio de 
 estado, expresando 
 o resultado en 
 notación científica, e 
 representa 
 graficamente de 
 xeito esquemático 
 estas 
 transformacións. 

 Describe con 
 concreción as 
 transformacións 
 que experimenta 
 un corpo ao 
 gañar ou perder 
 enerxía, 
 determina con 
 precisión, 
 empregando 
 unidades SI e 
 aplicando as 
 regras de 
 redondeo, a calor 
 necesaria para 
 que se produza 
 unha variación de 
 temperatura dada 
 e para un cambio 
 de estado, 
 expresando o 
 resultado en 
 notación 
 científica, e 
 representa 
 graficamente con 
 detalle estas 
 transformacións. 

 Describe con rigor 
 as transformacións 
 que experimenta 
 un corpo ao gañar 
 ou perder enerxía, 
 determina con 
 precisión, 
 empregando 
 unidades SI e 
 aplicando de xeito 
 estrito as regras de 
 redondeo, a calor 
 necesaria para que 
 se produza unha 
 variación de 
 temperatura dada e 
 para un cambio de 
 estado, 
 expresando o 
 resultado en 
 notación científica, 
 e representa 
 graficamente con 
 detalle estas 
 transformacións. 

 8,8%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 

 FQB5.4.2. 
 Calcula a enerxía 
 transferida entre 
 corpos a distinta 
 temperatura e o 
 valor da 
 temperatura final 
 aplicando o 
 concepto de 
 equilibrio térmico. 

 Non calcula a 
 enerxía transferida 
 entre corpos a 
 distinta 
 temperatura e o 
 valor da 
 temperatura final 
 empregando 
 cando menos de 
 xeito cualitativo o 
 concepto de 
 equilibrio térmico e 
 numericamente 
 coas ecuacións 
 necesarias, ou non 

 Calcula con 
 suficiente precisión 
 aplicando as regras 
 de redondeo, 
 empregando as 
 ecuacións 
 necesarias e de 
 xeito cualitativo o 
 concepto de 
 equilibrio térmico, a 
 enerxía transferida 
 entre corpos a 
 distinta temperatura 
 e o valor da 
 temperatura final, 

 X  X 

 8,8%  CA 
 PE 

 LC 
 RPE 
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 o fai con suficiente 
 precisión,  ou non 
 expresa os 
 resultados en 
 unidades do SI ou 
 en notación 
 científica. 

 expresando os 
 resultados en 
 unidades do SI e en 
 notación científica. 

 FQB5.4.3. 
 Relaciona a 
 variación da 
 lonxitude dun 
 obxecto coa 
 variación da súa 
 temperatura 
 utilizando o 
 coeficiente de 
 dilatación lineal 
 correspondente. 

 Non relaciona con 
 suficiente 
 precisión 
 aplicando as 
 regras de 
 redondeo e 
 empregando a 
 ecuación 
 correspondente e 
 o coeficiente de 
 dilatación lineal, a 
 variación da 
 lonxitude dun 
 obxecto coa 
 variación da súa 
 temperatura ou 
 non utiliza 
 unidades SI ou a 
 notación científica 
 para facelo. 

 Relaciona con 
 suficiente precisión 
 aplicando as regras 
 de redondeo e 
 empregando a 
 ecuación 
 correspondente e o 
 coeficiente de 
 dilatación lineal, a 
 variación da 
 lonxitude dun 
 obxecto coa 
 variación da súa 
 temperatura, 
 utilizando unidades 
 SI e a notación 
 científica. 

 X  X 

 5,3%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 FQB5.4.4. 
 Determina 
 experimentalmen 
 te calores 
 específicas e 
 calores latentes 
 de substancias 
 mediante un 
 calorímetro, 
 realizando os 
 cálculos 
 necesarios a 
 partir dos datos 
 empíricos 
 obtidos. 

 Non determina 
 experimentalment 
 e en grupo, con 
 suficiente 
 iniciativa, calores 
 específicas nin 
 calores latentes de 
 substancias 
 mediante un 
 calorímetro a partir 
 dos datos 
 empíricos, ou non 
 segue as 
 instrucións 
 facilitadas, ou non 
 realiza con 
 suficiente 
 precisión os 
 cálculos 
 necesarios, non 
 emprega unidades 
 SI ou a notación 
 científica, ou non 
 observa nin as 
 normas básicas de 
 seguridade no 
 laboratorio. 

 Determina 
 experimentalmente 
 en grupo, con 
 suficiente iniciativa, 
 observando as 
 normas básicas de 
 seguridade no 
 laboratorio, 
 seguindo os puntos 
 básicos das 
 instrucións 
 facilitadas, calores 
 específicas ou 
 calores latentes de 
 substancias 
 mediante un 
 calorímetro, 
 realizando con 
 suficiente precisión 
 os cálculos 
 necesarios, 
 empregando 
 unidades SI e a 
 notación científica, a 
 partir dos datos 
 empíricos obtidos. 

 Determina 
 experimentalment 
 e en grupo, con 
 suficiente 
 iniciativa, 
 observando 
 estritamente as 
 normas de 
 seguridade no 
 laboratorio, 
 seguindo os 
 puntos básicos 
 das instrucións 
 facilitadas, 
 calores 
 específicas ou 
 calores latentes 
 de substancias 
 mediante un 
 calorímetro, 
 realizando con 
 elevada precisión 
 os cálculos 
 necesarios, 
 empregando 
 unidades SI e a 
 notación 
 científica, a partir 
 dos datos 
 empíricos 
 obtidos. 

 Determina 
 experimentalmente 
 en grupo, con 
 notable iniciativa, 
 observando 
 estritamente as 
 normas de 
 seguridade no 
 laboratorio, 
 seguindo en detalle 
 as instrucións 
 facilitadas, calores 
 específicas ou 
 calores latentes de 
 substancias 
 mediante un 
 calorímetro, 
 realizando con 
 elevada precisión 
 os cálculos 
 necesarios, 
 empregando 
 unidades SI e a 
 notación científica, 
 a partir dos datos 
 empíricos obtidos. 

 8,8%  OD 
 IL 

 RA 
 RIL 

 f, l, 
 ñ, o 

 B5.3. 
 B5.5. 

 B5.5.  FQB5.5.1. 
 Explica ou 
 interpreta, 
 mediante 
 ilustracións ou a 
 partir delas, o 
 fundamento do 
 funcionamento 
 do motor de 
 explosión. 

 Non explica nin 
 interpreta, 
 mediante 
 ilustracións nin a 
 partir delas, o 
 fundamento do 
 funcionamento do 
 motor de explosión 
 de catro tempos. 

 Explica ou 
 interpreta, mediante 
 ilustracións ou a 
 partir delas, o 
 fundamento do 
 funcionamento do 
 motor de explosión 
 de catro tempos, 
 sen diferenciar as 
 particularidades dos 
 motores Otto e 
 Diesel. 

 Explica ou 
 interpreta, 
 mediante 
 ilustracións ou a 
 partir delas, o 
 fundamento do 
 funcionamento do 
 motor de 
 explosión de 
 catro tempos, 
 distinguindo as 
 particularidades 
 dos motores Otto 
 respecto dos 
 Diesel. 

 Explica ou 
 interpreta, 
 mediante 
 ilustracións ou a 
 partir delas, o 
 fundamento do 
 funcionamento do 
 motor de explosión 
 de catro tempos, 
 distinguindo as 
 particularidades 
 dos motores Otto 
 respecto dos 
 Diesel e 
 empregando na 
 explicación ou 
 interpretación os 
 ciclos 
 termodinámicos 
 destes motores. 

 5,3%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 
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 FQB5.5.2. 
 Realiza un 
 traballo sobre a 
 importancia 
 histórica do 
 motor de 
 explosión e 
 preséntao 
 empregando as 
 TIC. 

 Non realiza en 
 grupo, ou non coa 
 suficiente 
 iniciativa, 
 amplitude, 
 concreción ou 
 corrección, un 
 traballo sobre a 
 importancia 
 histórica do motor 
 de explosión, ou 
 non realiza unha 
 procura de 
 información 
 suficientemente 
 relevante e 
 rigorosa a partir de 
 fontes dadas. 

 Realiza en grupo, 
 con suficiente 
 iniciativa, coa 
 suficiente amplitude, 
 concreción e 
 corrección un 
 traballo sobre a 
 importancia histórica 
 do motor de 
 explosión, 
 realizando unha 
 procura de 
 información 
 suficientemente 
 relevante e rigorosa 
 a partir de fontes 
 dadas. 

 Realiza en grupo, 
 con notable 
 iniciativa, coa 
 suficiente 
 amplitude, 
 concreción e 
 corrección un 
 traballo sobre a 
 importancia 
 histórica do motor 
 de explosión, 
 realizando unha 
 procura de 
 información 
 suficientemente 
 relevante e 
 rigorosa a partir 
 de fontes dadas e 
 procuradas. 

 Realiza en grupo, 
 con notable 
 iniciativa, con 
 notables amplitude, 
 concreción e 
 corrección un 
 traballo sobre a 
 importancia 
 histórica do motor 
 de explosión, 
 realizando unha 
 procura de 
 información 
 relevante e 
 rigorosa a partir de 
 fontes dadas e 
 procuradas. 

 26,2%  OD 
 TEO 

 RA 
 RTEO 

 f  B5.5.  B5.6.  FQB5.6.1. Utiliza 
 o concepto da 
 degradación da 
 enerxía para 
 relacionar a 
 enerxía 
 absorbida e o 
 traballo realizado 
 por unha 
 máquina térmica. 

 Non utiliza nin de 
 xeito básico o 
 concepto de 
 degradación da 
 enerxía para 
 relacionar a 
 enerxía absorbida 
 e o traballo 
 realizado por unha 
 máquina térmica. 

 Utiliza de xeito 
 básico o concepto 
 de degradación da 
 enerxía para 
 relacionar a enerxía 
 absorbida e o 
 traballo realizado 
 por unha máquina 
 térmica. 

 X  X 

 5,3%  OD 
 CA 

 LC 
 RA 

 FQB5.6.2. 
 Emprega 
 simulacións 
 virtuais 
 interactivas para 
 determinar a 
 degradación da 
 enerxía en 
 diferentes 
 máquinas, e 
 expón os 
 resultados 
 empregando as 
 TIC. 

 Non emprega nin 
 de forma guiada 
 simulacións 
 virtuais 
 interactivas para 
 determinar a 
 degradación da 
 enerxía en 
 ningunha máquina 
 ou non expón os 
 resultados 
 empregando a as 
 TIC nin a nivel 
 básico. 

 Emprega de forma 
 guiada simulacións 
 virtuais interactivas 
 para determinar a 
 degradación da 
 enerxía en algunha 
 máquina e expón os 
 resultados 
 empregando a nivel 
 básico as TIC. 

 Emprega de 
 forma guiada 
 simulacións 
 virtuais 
 interactivas para 
 determinar a 
 degradación da 
 enerxía en 
 diferentes 
 máquinas e 
 expón os 
 resultados 
 empregando a 
 nivel avanzado as 
 TIC. 

 Emprega de forma 
 autónoma 
 simulacións virtuais 
 interactivas para 
 determinar a 
 degradación da 
 enerxía en 
 diferentes 
 máquinas e expón 
 os resultados 
 empregando a 
 nivel avanzado as 
 TIC. 

 5,3%  OD 
 CA 
 TEO 

 LC 
 RA 
 RTEO 

 CIENCIAS APLICADAS Á ACTIVIDADE PROFESIONAL  - 4º ESO 

 1º TRIMESTRE  UD. 1 “Técnicas instrumentais básicas” (26 sesións) (100%) 

 Elementos do currículo  Rúbrica  Avaliación 

 Obx.  Cont.  Crit. de 
 aval. 

 Est. de 
 aprendizaxe. 

 Nivel 1 
 (Baixo) 

 Nivel 2 (Grao 
 mín.) 

 Nivel 3 (Bo)  Nivel 4 
 (Excelente) 

 Peso 
 (%) 

 Proc. 
 de 
 aval. 

 Instr. 
 de 
 aval. 

 Bloque 1. Técnicas instrumentais básicas 

 a, b, f  B1.1.  B1.1.  CAAB1.1.1. 
 Determina o tipo 
 de instrumental 
 de laboratorio 
 necesario 
 segundo o tipo 
 de traballo que 
 vaia realizar 

 Non recoñece o 
 instrumental de 
 laboratorio e non 
 determina o 
 necesario segundo 
 o tipo de traballo 
 que vaia realizar. 

 Recoñece o 
 instrumental de 
 laboratorio e 
 determina, con 
 axuda, o necesario 
 segundo o tipo de 
 traballo que vaia 
 realizar. 

 Recoñece o 
 instrumental de 
 laboratorio e 
 determina 
 habitualmente  o 
 necesario 
 segundo o tipo de 
 traballo que vaia 
 realizar. 

 Recoñece o 
 instrumental de 
 laboratorio e 
 determina sempre 
 con precisión, o 
 necesario segundo 
 o tipo de traballo 
 que vaia realizar. 

 20%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 
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 a, b, f, 
 m 

 B1.1.  B1.2.  CAAB1.2.1. 
 Recoñece e 
 cumpre as 
 normas de 
 seguridade e 
 hixiene que rexen 
 nos traballos de 
 laboratorio. 

 Non coñece ou 
 non cumpre as 
 normas de 
 seguridade e 
 hixiene que rexen 
 nos traballos de 
 laboratorio. 

 Coñece e cumpre 
 de xeito 
 suficientemente 
 rigoroso as normas 
 de seguridade e 
 hixiene que rexen 
 nos traballos de 
 laboratorio. 

 Coñece e cumpre 
 de xeito 
 notablemente 
 rigoroso as 
 normas de 
 seguridade e 
 hixiene que rexen 
 nos traballos de 
 laboratorio. 

 Coñece e cumpre 
 de xeito esmerado 
 as normas de 
 seguridade e 
 hixiene que rexen 
 nos traballos de 
 laboratorio. 

 20%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 e, f, g, 
 h 

 B1.2. 
 B1.3. 

 B1.3.  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. 

 Non recolle datos 
 obtidos en tres 
 medios, incluídas 
 as TIC ou non os 
 relaciona para 
 transferir 
 información de 
 carácter científico. 

 Recolle datos 
 obtidos en tres 
 medios, incluídas as 
 TIC, e relaciónaos, 
 aínda que de xeito 
 incompleto, para 
 transferir 
 información de 
 carácter científico. 

 Recolle datos 
 obtidos en varios 
 medios, incluídas 
 as TIC, e 
 relaciónaos, 
 habitualmente de 
 xeito correcto 
 para transferir 
 información de 
 carácter 
 científico. 

 Recolle datos 
 obtidos en 
 múltiples medios, 
 incluídas as TIC, e 
 relaciónaos sempre 
 con detalle para 
 transferir 
 información de 
 carácter científico. 

 20%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 e, f  B1.4.  B1.4.  CAAB1.4.1. 
 Determina e 
 identifica 
 medidas de 
 volume, masa ou 
 temperatura 
 utilizando 
 ensaios de tipo 
 físico ou químico. 

 Non determina ou 
 non identifica 
 precisión medidas 
 de volume, masa 
 ou temperatura 
 utilizando ensaios 
 de tipo físico ou 
 químico. 

 Determina e 
 identifica con 
 suficiente precisión 
 medidas de volume, 
 masa ou 
 temperatura 
 utilizando ensaios 
 de tipo físico ou 
 químico. 

 Determina e 
 identifica con 
 notable precisión 
 medidas de 
 volume, masa ou 
 temperatura 
 utilizando ensaios 
 de tipo físico ou 
 químico. 

 Determina e 
 identifica con 
 minuciosa 
 precisión medidas 
 de volume, masa e 
 temperatura 
 utilizando ensaios 
 de tipo físico ou 
 químico. 

 8%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 e, f, g  B1.4.  B1.5.  CAAB1.5.1. 
 Decide que tipo 
 de estratexia 
 práctica cómpre 
 aplicar para a 
 preparación 
 dunha disolución 
 concreta. 

 Non aplica 
 estratexias 
 prácticas para a 
 preparar 
 disolucións nin 
 decide que 
 procedemento 
 empregar en cada 
 caso. 

 Aplica estratexias 
 prácticas para a 
 preparar 
 disolucións, 
 decidindo con axuda 
 que procedemento 
 empregar en cada 
 caso. 

 Aplica estratexias 
 prácticas para a 
 preparar 
 disolucións, 
 decidindo 
 habitualmente de 
 xeito correcto 
 procedemento 
 empregar en 
 cada caso. 

 Aplica estratexias 
 prácticas para a 
 preparar 
 disolucións, 
 decidindo sempre 
 de xeito autónomo 
 e dilixente que 
 procedemento 
 empregar en cada 
 caso. 

 8%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 

 e, f, g  B1.4.  B1.6.  CAAB1.6.1. 
 Establece que 
 tipo de técnicas 
 de separación e 
 purificación de 
 substancias se 
 debe utilizar 
 nalgún caso 
 concreto. 

 Non recoñece os 
 tipos de técnicas 
 de separación de 
 substancias que 
 debe utilizar nos 
 casos vistos na 
 clase nin noutros 
 similares a eles. 

 Recoñece, de xeito 
 habitual, os tipos de 
 técnicas de 
 separación de 
 substancias que 
 debe utilizar nos 
 casos vistos na 
 clase e outros 
 similares a eles. 

 Recoñece 
 sempre os tipos 
 de técnicas de 
 separación de 
 substancias que 
 debe utilizar nos 
 casos vistos na 
 clase e os 
 establece nalgúns 
 outros similares a 
 eles. 

 Establece sempre 
 os tipos de 
 técnicas de 
 separación de 
 substancias que 
 debe utilizar en 
 calquera caso. 

 4%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 

 e, f, g  B1.4.  B1.7.  CAAB1.7.1. 
 Discrimina que 
 tipos de 
 alimentos 
 conteñen 
 diferentes 
 biomoléculas. 

 Non discrimina 
 que tipos de 
 alimentos 
 conteñen 
 diferentes 
 biomoléculas. 

 Discrimina que tipos 
 de alimentos 
 conteñen diferentes 
 biomoléculas. 

 X  X 

 4%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 

 e, f, g  B1.1.  B1.8.  CAAB1.8.1. 
 Describe técnicas 
 e determina o 
 instrumental 
 axeitado para os 
 procesos cotiáns 
 de desinfección. 

 Non describe os 
 aspectos básicos 
 das técnicas ou 
 non recoñece o 
 instrumental 
 axeitado para os 
 procesos de 
 desinfección 
 estudados na aula. 

 Describe os 
 aspectos básicos 
 das técnicas e 
 recoñece o 
 instrumental 
 axeitado para os 
 procesos de 
 desinfección 
 estudados na aula. 

 Describe con 
 notable precisión 
 as técnicas e 
 determina, de 
 xeito habitual, o 
 instrumental 
 axeitado para os 
 procesos cotiáns 
 de desinfección. 

 Describe con 
 detalle todas as 
 técnicas e 
 determina, sempre 
 e con exactitude, o 
 instrumental 
 axeitado para os 
 procesos cotiáns 
 de desinfección. 

 4%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 
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 e, f, g  B1.1. 
 B1.5. 

 B1.9.  CAAB1.9.1. 
 Resolve acerca 
 de medidas de 
 desinfección de 
 materiais de uso 
 cotián en 
 distintos tipos de 
 industrias ou de 
 medios 
 profesionais. 

 Non coñece as 
 medidas de 
 desinfección de 
 materiais de uso 
 cotián nos tipos de 
 industrias e 
 medios 
 profesionais 
 estudados na 
 clase. 

 Coñece con 
 suficiente detalle as 
 medidas de 
 desinfección de 
 materiais de uso 
 cotián nos tipos de 
 industrias e medios 
 profesionais 
 estudados na clase. 

 Coñece con 
 bastante detalle 
 as medidas de 
 desinfección de 
 materiais de uso 
 cotián nos tipos 
 de industrias e 
 medios 
 profesionais 
 estudados na 
 clase. 

 Coñece con todo 
 detalle as medidas 
 de desinfección de 
 materiais de uso 
 cotián nos tipos de 
 industrias e medios 
 profesionais 
 estudados na clase 
 e outras 
 relacionadas con 
 elas. 

 4%  OD 
 CA 

 RA 
 LC 

 e, f, g  B1.5.  B1.10.  CAAB1.10.1. 
 Relaciona 
 procedementos 
 instrumentais coa 
 súa aplicación no 
 campo industrial 
 ou no de 
 servizos. 

 Relaciona menos 
 da metade dos 
 procedementos 
 instrumentais 
 vistos na aula coa 
 súa aplicación no 
 campo industrial 
 ou no de servizos. 

 Relaciona a metade 
 dos procedementos 
 instrumentais vistos 
 na aula coa súa 
 aplicación no campo 
 industrial ou no de 
 servizos. 

 Relaciona a dous 
 terzos dos 
 procedementos 
 instrumentais 
 vistos na aula coa 
 súa aplicación no 
 campo industrial 
 ou no de 
 servizos. 

 Relaciona a 
 totalidade dos 
 procedementos 
 instrumentais 
 vistos na aula coa 
 súa aplicación no 
 campo industrial ou 
 no de servizos. 

 4%  OD  RA 

 e, f, l, 
 ñ 

 B1.6.  B1.11.  CAAB1.11.1. 
 Sinala 
 aplicacións 
 científicas con 
 campos da 
 actividade 
 profesional do 
 seu contorno. 

 Non sinala 
 ningunha 
 aplicación 
 científica ou non a 
 relaciona con 
 ningún campo da 
 actividade 
 profesional. 

 Sinala algunha 
 aplicación científica 
 e relaciónaa con 
 algún campo da 
 actividade 
 profesional. 

 Sinala varias 
 aplicacións 
 científicas e 
 relaciona 
 algunhas delas 
 con algún campo 
 da actividade 
 profesional. 

 Sinala múltiples 
 aplicacións 
 científicas e 
 relaciona todas 
 elas con diversos 
 campos da 
 actividade 
 profesional. 

 4%  OD/RA  RA 

 2º TRIMESTRE  UD. 2 “Aplicacións da ciencia na conservación ambiental” (26 sesións) (35%) 

 Elementos do currículo  Rúbrica  Avaliación 

 Obx.  Cont.  Crit. de 
 aval. 

 Est. de 
 aprendizaxe. 

 Nivel 1 
 (Baixo) 

 Nivel 2 (Grao 
 mín.) 

 Nivel 3 (Bo)  Nivel 4 
 (Excelente) 

 Peso 
 (%) 

 Proc. 
 de 
 aval. 

 Instr. 
 de 
 aval. 

 Bloque 2. Aplicacións da ciencia na conservación ambiental 

 f, g  B2.1.  B2.1.  CAAB2.1.1. 
 Utiliza o concepto 
 de contaminación 
 aplicado a casos 
 concretos. 

 Non utiliza o 
 concepto de 
 contaminación 
 aplicado a ningún 
 caso concreto. 

 Utiliza o concepto 
 de contaminación 
 aplicado a un caso 
 concreto visto na 
 aula. 

 Utiliza o concepto 
 de contaminación 
 aplicado a varios 
 casos vistos na 
 aula. 

 Utiliza o concepto 
 de contaminación 
 aplicado a todos os 
 casos vistos na 
 aula e outros 
 similares a eles. 

 4%  OD  RA 

 f, g, h, 
 m 

 B2.2.  B2.2.  CAAB2.2.1. 
 Discrimina os 
 tipos de 
 contaminación da 
 atmosfera, a súa 
 orixe e os seus 
 efectos. 

 Non discrimina os 
 tipos de 
 contaminación 
 atmosférica e non 
 os relaciona coa 
 súa orixe e os 
 seus efectos 

 Discrimina os tipos 
 de contaminación 
 atmosférica pero 
 non os relaciona coa 
 súa orixe e os seus 
 efectos. 

 Discrimina os 
 tipos de 
 contaminación 
 atmosférica e 
 relaciónaos de 
 xeito habitual coa 
 súa orixe e os 
 seus efectos 

 Discrimina os tipos 
 de contaminación 
 atmosférica e 
 relaciónaos sempre 
 coa súa orixe e os 
 seus efectos 

 4%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 

 f, g, h, 
 m 

 B2.2.  B2.2.  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 

 Non describe 
 efectos ambientais 
 da contaminación 
 atmosférica tan 
 coñecidos como: 
 chuvia ácida, 
 efecto 
 invernadoiro ou 
 destrución da capa 
 de ozono nin o 
 cambio climático 
 global ou os seus 
 principais efectos 
 negativos para o 
 planeta. 

 Describe, con 
 suficiente 
 corrección, efectos 
 ambientais da 
 contaminación 
 atmosférica tan 
 coñecidos como: 
 chuvia ácida, efecto 
 invernadoiro e 
 destrución da capa 
 de ozono así como 
 o cambio climático 
 global e os seus 
 principais efectos 
 negativos para o 
 planeta. 

 Describe, 
 recoñece e 
 distingue, con 
 bastante 
 corrección, 
 efectos 
 ambientais da 
 contaminación 
 atmosférica tan 
 coñecidos como: 
 chuvia ácida, 
 efecto 
 invernadoiro e 
 destrución da 
 capa de ozono 
 así como o 
 cambio climático 

 Describe, 
 recoñece, distingue 
 e categoriza con 
 esmerada 
 corrección, efectos 
 ambientais da 
 contaminación 
 atmosférica tan 
 coñecidos como: 
 chuvia ácida, 
 efecto invernadoiro 
 e destrución da 
 capa de ozono así 
 como o cambio 
 climático global e 
 valora de xeito 
 crítico os seus 

 4%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 
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 capa de ozono 
 ou o cambio 
 global a nivel 
 climático, e 
 valora os seus 
 efectos negativos 
 para o equilibrio 
 do planeta. 

 global e os seus 
 principais efectos 
 negativos para o 
 planeta. 

 principais efectos 
 negativos para o 
 planeta. 

 f, g, m  B2.3.  B2.3.  CAAB2.3.1. 
 Relaciona os 
 efectos 
 contaminantes da 
 actividade 
 industrial e 
 agrícola sobre o 
 solo. 

 Non relaciona os 
 efectos 
 contaminantes da 
 actividade 
 industrial e 
 agrícola sobre o 
 solo. 

 Relaciona os 
 efectos 
 contaminantes da 
 actividade industrial 
 e agrícola sobre o 
 solo.  X  X 

 4%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 

 e, f, g, 
 h, m 

 B2.4. 
 B2.5. 

 B2.4.  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. 

 Non enumera 
 axentes 
 contaminantes da 
 auga ou non 
 reproduce no 
 laboratorio, ningún 
 ensaio para a súa 
 detección. 

 Enumera algúns 
 axentes 
 contaminantes da 
 auga e reproduce no 
 laboratorio, de xeito 
 suficientemente 
 preciso, algún 
 ensaio para a súa 
 detección. 

 Identifica de xeito 
 habitual  os 
 axentes 
 contaminantes da 
 auga e reproduce 
 no laboratorio,con 
 notable precisión, 
 varios ensaio 
 para a súa 
 detección. 

 Identifica e 
 discrimina sempre 
 os axentes 
 contaminantes da 
 auga e reproduce 
 no laboratorio, de 
 xeito moi preciso 
 varios ensaios para 
 a súa detección, 
 propoñendo en 
 algún caso 
 modificacións ou 
 melloras para o 
 deseño dun ensaio 
 propio.. 

 10%  OD 
 CA 
 PE 
 IL 

 RA 
 LC 
 RPE 
 RIL 

 e, f, g, 
 h, m 

 B2.6. 
 B2.7. 
 B2.8. 

 B2.5.  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. 

 Non elabora un 
 traballo de 
 investigación 
 sobre a 
 contaminación 
 nuclear e a xestión 
 dos residuos 
 nucleares ou non 
 procura 
 información sobre 
 centrais de 
 enerxía nuclear. 

 Elabora de xeito 
 guiado un pequeno 
 traballo de 
 investigación sobre 
 a contaminación 
 nuclear e a xestión 
 dos residuos 
 nucleares a partir da 
 procura de 
 información sobre 
 centrais de enerxía 
 nuclear. 

 Elabora con 
 notable 
 desempeño un 
 traballo de 
 investigación 
 sobre a 
 contaminación 
 nuclear e a 
 xestión dos 
 residuos 
 nucleares a partir 
 da procura de 
 información sobre 
 centrais de 
 enerxía nuclear. 

 Elabora con 
 autonomía en rigor 
 un traballo de 
 investigación sobre 
 a contaminación 
 nuclear e a xestión 
 dos residuos 
 nucleares a partir 
 da procura de 
 información sobre 
 centrais de enerxía 
 nuclear 
 argumentando de 
 xeito crítico en 
 favor e en contra 
 do seu uso. 

 4%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 

 e, f, g, 
 h, m 

 B2.6. 
 B2.7. 
 B2.8. 

 B2.6.  CAAB2.6.1. 
 Recoñece e 
 distingue os 
 efectos da 
 contaminación 
 radioactiva sobre 
 o ambiente e a 
 vida en xeral. 

 Non enumera nin 
 recoñece os 
 efectos da 
 contaminación 
 radioactiva 
 estudados na aula. 

 Enumera algúns dos 
 efectos da 
 contaminación 
 radioactiva 
 estudados na aula. 

 Enumera case 
 todos os efectos 
 da contaminación 
 radioactiva 
 estudados na 
 aula e recoñece 
 outros 
 relacionados con 
 eles. 

 Enumera e 
 describe todos os 
 efectos da 
 contaminación 
 radioactiva 
 estudados na aula 
 e recoñece e 
 establece 
 distincións entre 
 eles e outros 
 relacionados. 

 4%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 

 e, f, h, 
 m 

 B2.8.  B2.7.  CAAB2.7.1. 
 Determina os 
 procesos de 
 tratamento de 
 residuos e valora 
 criticamente a 
 súa recollida 
 selectiva. 

 Non coñece os 
 procesos de 
 tratamento de 
 residuos ou non os 
 relaciona coa 
 recollida selectiva. 

 Coñece, con 
 suficiente 
 concreción, algúns 
 procesos de 
 tratamento de 
 residuos e 
 relaciónaos coa 
 recollida selectiva. 

 Describe con 
 bastante detalle 
 varios procesos 
 de tratamento de 
 residuos e 
 relaciónaos coa 
 recollida selectiva 
 valorándoa 
 criticamente con 
 argumentos 
 básicos. 

 Describe de xeito 
 exhaustivo os 
 procesos de 
 tratamento de 
 residuos e 
 relaciónaos coa 
 recollida selectiva 
 valorándoa 
 criticamente con 
 argumento sólidos. 

 4%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 

 a, e, 
 h, m 

 B2.8.  B2.8.  CAAB2.8.1. 
 Argumenta os 
 proles e os 

 Non describe os 
 proles e os contras 
 da recollida, da 

 Describe os proles e 
 os contras da 
 recollida, da 

 Describe 
 argumentando 
 con notable 

 Describe 
 argumentando con 
 excelente rigor os 

 4%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 
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 contras da 
 recollida, da 
 reciclaxe e da 
 reutilización de 
 residuos. 

 reciclaxe ou da 
 reutilización de 
 residuos sobre os 
 que debatemos na 
 clase. 

 reciclaxe e da 
 reutilización de 
 residuos sobre os 
 que debatemos na 
 clase. 

 claridade os 
 proles e os 
 contras da 
 recollida, da 
 reciclaxe e da 
 reutilización de 
 residuos sobre os 
 que debatemos 
 na clase e outros 
 similares. 

 proles e os contras 
 da recollida, da 
 reciclaxe e da 
 reutilización de 
 residuos sobre os 
 que debatemos na 
 clase entre outros. 

 e, f  B2.9.  B2.9.  CAAB2.9.1. 
 Formula ensaios 
 de laboratorio 
 para coñecer 
 aspectos 
 relacionados coa 
 conservación 
 ambiental. 

 Non identifica ou 
 non describe os 
 ensaios de 
 laboratorio para 
 coñecer aspectos 
 relacionados coa 
 conservación 
 ambiental vistos 
 na clase. 

 Identifica e describe 
 de xeito básico 
 algúns dos ensaios 
 de laboratorio para 
 coñecer aspectos 
 relacionados coa 
 conservación 
 ambiental vistos na 
 clase. 

 Identifica e 
 describe con 
 notable precisión 
 os ensaios de 
 laboratorio para 
 coñecer aspectos 
 relacionados coa 
 conservación 
 ambiental vistos 
 na clase. 

 Identifica e 
 describe con moito 
 detalle os ensaios 
 de laboratorio para 
 coñecer aspectos 
 relacionados coa 
 conservación 
 ambiental vistos na 
 clase establece 
 para eles posibles 
 modificacións en 
 base a propostas 
 de mellora. 

 4%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 

 b, e, f, 
 h, m, 
 ñ 

 B2.10.  B2.10.  CAAB2.10.1. 
 Identifica e 
 describe o 
 concepto de 
 desenvolvemento 
 sustentable, e 
 enumera posibles 
 solucións ao 
 problema da 
 degradación 
 ambiental. 

 Non identifica ou 
 non  describe o 
 concepto de 
 desenvolvemento 
 sustentable, e 
 tampouco posibles 
 solucións ao 
 problema da 
 degradación 
 ambiental. 

 Identifica e describe 
 o concepto de 
 desenvolvemento 
 sustentable, e 
 enumera algunha 
 posible solución ao 
 problema da 
 degradación 
 ambiental. 

 Identifica e 
 describe o 
 concepto de 
 desenvolvemento 
 sustentable, e 
 enumera algunha 
 posible solución 
 ao problema da 
 degradación 
 ambiental 
 argumentando as 
 razóns da súa 
 proposta. 

 Identifica e 
 describe o 
 concepto de 
 desenvolvemento 
 sustentable, e 
 enumera varias 
 posibles solucións 
 ao problema da 
 degradación 
 ambiental 
 argumentando 
 concienciudamente 
 os proles e contras 
 das súas 
 propostas.. 

 4%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 

 a, b, 
 d, e, 
 g, m, 
 ñ, o 

 B2.11.  B2.11.  CAAB2.11.1. 
 Aplica, xunto 
 cos/coas 
 compañeiros/as, 
 medidas de 
 control da 
 utilización dos 
 recursos, e 
 implica niso o 
 propio centro 
 docente. 

 Amósase pasivo 
 ante aplicación de 
 medidas de control 
 da utilización dos 
 recursos. 

 Participa de xeito 
 suficientemente 
 activo na aplicación 
 de medidas de 
 control da utilización 
 dos recursos. 

 Participa de xeito 
 notablemente 
 activo na 
 aplicación de 
 medidas de 
 control da 
 utilización dos 
 recursos. 

 Participa de xeito 
 moi activo e lidera 
 con iniciativa a 
 aplicación de 
 medidas de control 
 da utilización dos 
 recursos. 

 35%  OD 
 P 

 RA 
 RP 

 a, b, 
 e, g, 
 h, m, 
 ñ, o 

 B2.11.  B2.12.  CAAB2.12.1. 
 Formula 
 estratexias de 
 sustentabilidade 
 no contorno do 
 centro docente. 

 Amósase pasivo 
 na formulación de 
 estratexias de 
 sustentabilidade 
 no contorno do 
 centro docente.. 

 Participa de xeito 
 suficientemente 
 activo na 
 formulación de 
 estratexias de 
 sustentabilidade no 
 contorno do centro 
 docente. 

 Participa de xeito 
 notablemente 
 activo na 
 formulación de 
 estratexias de 
 sustentabilidade 
 no contorno do 
 centro docente. 

 Participa de xeito 
 moi activo e lidera 
 con iniciativa a 
 formulación de 
 estratexias de 
 sustentabilidade no 
 contorno do centro 
 docente. 

 15%  OD  RA 

 3º TRIMESTRE  UD. 3 “Proxe  cto de investigación,  desenvolvemento  e innova  ción  (I+D+i  ” (22 
 sesións) (100%) 

 Elementos do currículo  Rúbrica  Avaliación 

 Obx.  Cont.  Crit. de 
 aval. 

 Est. de 
 aprendizaxe. 

 Nivel 1 
 (Baixo) 

 Nivel 2 (Grao 
 mín.) 

 Nivel 3 (Bo)  Nivel 4 
 (Excelente) 

 Peso 
 (%) 

 Proc. 
 de 
 aval. 

 Instr. 
 de 
 aval. 

 Bloque 3. Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) 

 a, e, f, 
 g 

 B3.1.  B3.1.  CAAB3.1.1. 
 Relaciona os 
 conceptos de 

 Non nomea ou 
 non explica os 
 conceptos de 
 investigación, 

 Nomea e explica os 
 conceptos de 
 investigación, 
 desenvolvemento e 

 Nomea e explica 
 con soltura os 
 conceptos de 
 investigación, 

 Nomea e explica 
 con moito detalle 
 os conceptos de 
 investigación, 

 3%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 
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 investigación, 
 desenvolvemento 
 e innovación. 
 Contrasta as tres 
 etapas do ciclo 
 I+D+i. 

 desenvolvemento 
 e innovación, nin 
 os describe como 
 etapas dun único 
 proceso. 

 innovación, 
 describíndoos como 
 etapas dun único 
 proceso. 

 desenvolvemento 
 e innovación, 
 describíndoos 
 como etapas dun 
 único proceso e 
 contrastando con 
 argumentos 
 básicos as tres 
 etapas do ciclo 
 I+D+i. 

 desenvolvemento e 
 innovación, 
 describíndoos 
 como etapas dun 
 único proceso e 
 contrastando con 
 argumentos 
 rigorosos as tres 
 etapas do ciclo 
 I+D+i.. 

 b, e, 
 g, ñ 

 B3.2. 
 B3.3. 

 B3.2.  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. 

 Non atopa na rede 
 ningún material 
 (nin unha técnica) 
 que está sendo 
 investigado ou non 
 realiza un 
 pequeno traballo 
 explicando a súa 
 funcionalidade. 

 Atopa na rede un 
 material (ou unha 
 técnica) que está 
 sendo investigado e 
 realiza un pequeno 
 traballo explicando a 
 súa funcionalidade. 

 Atopa na rede 
 varios materiais 
 (ou técnicas) que 
 están sendo 
 investigados e 
 realiza un 
 pequeno traballo 
 explicando de 
 xeito notable 
 algunhas 
 funcionalidades. 

 Atopa na rede 
 varios materiais (e 
 técnicas) que están 
 sendo investigados 
 e realiza un 
 pequeno traballo 
 explicando de xeito 
 pormenorizado as 
 súas 
 funcionalidades 
 relacionándoas 
 coas necesidades 
 da sociedade ás 
 que dan resposta. 

 3%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 

 b, e, 
 g, ñ 

 B3.2. 
 B3.3. 

 B3.2.  CAAB3.2.2. 
 Enumera os 
 organismos e as 
 administracións 
 que fomentan a 
 I+D+i a nivel 
 estatal e 
 autonómico. 

 Non numera 
 organismos ou 
 administracións 
 que fomenten 
 I+D+i ou non 
 describe 
 adecuadamente 
 as súas funcións. 

 Enumera 
 organismos ou 
 administracións que 
 fomenten I+D+i e 
 describe 
 adecuadamente as 
 súas funcións. 

 Enumera varios 
 organismos e 
 administracións 
 que fomentan 
 I+D+i e describe 
 adecuadamente 
 as súas funcións 
 establecendo as 
 diferencias entre 
 eles. 

 Enumera todos os 
 organismos e 
 administracións 
 que fomentan 
 I+D+i e describe 
 adecuadamente as 
 súas funcións 
 argumentando as 
 diferencias entre 
 eles. 

 3%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 

 b, e, f, 
 g, ñ 

 B3.2. 
 B3.4. 

 B3.3.  CAAB3.3.1. 
 Precisa, analiza e 
 argumenta como 
 a innovación é ou 
 pode ser un 
 factor de 
 recuperación 
 económica dun 
 país. 

 Non analiza a 
 relación entre 
 innovación e 
 recuperación 
 económica dun 
 país ou non 
 extrae conclusións 
 da análise. 

 Analiza a relación 
 entre innovación e 
 recuperación 
 económica dun país 
 e extrae conclusións 
 aínda que sexan 
 xenéricas, simples 
 ou pouco precisas. 

 Analiza a relación 
 entre innovación 
 e recuperación 
 económica dun 
 país e extrae 
 conclusións 
 simples pero 
 precisas. 

 Analiza a relación 
 entre innovación e 
 recuperación 
 económica dun 
 país e extrae 
 conclusións 
 concretas 
 elaboradas e moi 
 precisas. 

 3%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 

 b, e, f, 
 g, ñ 

 B3.2. 
 B3.4. 

 B3.3.  CAAB3.3.2. 
 Enumera 
 algunhas liñas de 
 I+D+i actuais 
 para as industrias 
 químicas, 
 farmacéuticas, 
 alimentarias e 
 enerxéticas. 

 Non enumera liñas 
 I+D+i dos 
 proxectos vistos 
 na aula. 

 Enumera algunhas 
 das liñas I+D+i 
 dalgún dos 
 proxectos vistos na 
 aula. 

 Enumera 
 algunhas das 
 liñas I+D+i de 
 varios dos 
 proxectos vistos 
 na aula. 

 Enumera algunhas 
 das liñas I+D+i de 
 varios dos 
 proxectos vistos na 
 aula e algún 
 investigado pola 
 súa conta. 

 3%  OD 
 CA 
 PE 

 RA 
 LC 
 RPE 

 b, e, f, 
 g 

 B3.5.  B3.4.  CAAB3.4.1. 
 Recoñece a 
 importancia das 
 tecnoloxías da 
 información e da 
 comunicación no 
 ciclo de 
 investigación e 
 desenvolvemento 
 . 

 Non valora a 
 importancia das 
 TIC ou non 
 xustifica a 
 devandita 
 valoración con 
 argumentos vistos 
 na aula. 

 Valora a importancia 
 das TIC e xustifica a 
 devandita valoración 
 con argumentos 
 vistos na aula. 

 Valora a 
 importancia das 
 TIC e xustifica a 
 devandita 
 valoración con 
 argumentos 
 vistos na aula e 
 polo menos outro 
 simple pero de 
 elaboración 
 propia. 

 Valora a 
 importancia das 
 TIC e xustifica a 
 devandita 
 valoración con 
 argumentos vistos 
 na aula e outros 
 ben argumentados 
 e de elaboración 
 propia. 

 3%  OD 
 P 

 RA 
 RP 

 Bloque 4. Proxecto de investigación 

 b, c,  B4.1.  B4.1.  CAAB4.1.1.  Non aplica as  Aplica, con  Aplica, de xeito  Aplica, sempre e  8%  OD  RA 
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 e, f, g  Integra e aplica 
 as destrezas 
 propias dos 
 métodos da 
 ciencia. 

 etapas do método 
 científico. 

 suficiente rigor, as 
 etapas do método 
 científico. 

 habitual e  con 
 notable rigor, as 
 etapas do método 
 científico. 

 con esmerado 
 rigor, as etapas do 
 método científico. 

 P  RP 

 b, e, f, 
 g, h 

 B4.1.  B4.2.  CAAB4.2.1. 
 Utiliza 
 argumentos que 
 xustifiquen as 
 hipóteses que 
 propón. 

 Non utiliza ningún 
 argumento para 
 xustificar as súas 
 hipóteses  nin 
 establecidas nin 
 elixidas entre 
 varias opcións. 

 Utiliza algún 
 argumento para 
 xustificar algunha 
 hipótese proposta 
 de xeito guiado ou 
 elixida entre varias 
 opcións. 

 Utiliza varios 
 argumentos para 
 xustificar 
 hipóteses 
 propostas de 
 xeito guiado e 
 elixidas entre 
 varias opcións. 

 Utiliza moitos 
 argumentos para 
 xustificar hipóteses 
 propostas de xeito 
 autónomo e guiado 
 e elixidas entre 
 varias opcións. 

 8%  OD 
 P 

 RA 
 RP 

 b, e, f, 
 h, o 

 B4.2.  B4.3.  CAAB4.3.1. 
 Utiliza fontes de 
 información 
 apoiándose nas 
 tecnoloxías da 
 información e da 
 comunicación, 
 para a 
 elaboración e a 
 presentación das 
 súas 
 investigacións. 

 Non localiza fontes 
 de información 
 axeitadas ou non 
 as utiliza nos seus 
 traballos. 

 Localiza fontes de 
 información 
 axeitadas, pero as 
 utiliza sen 
 reflexionar moito no 
 seu contido. 

 Localiza fontes de 
 información 
 axeitadas e 
 utilízaas de xeito 
 habitual 
 contrastando a 
 información e 
 reflexionando 
 criticamente 
 sobre o seu 
 contido con 
 argumentos 
 básicos. 

 Localiza fontes de 
 información 
 axeitadas e 
 utilízaas sempre 
 contrastando a 
 información e 
 reflexionando 
 criticamente sobre 
 o seu contido con 
 argumentos 
 sólidos. 

 8%  OD 
 P 

 RA 
 RP 

 a, b, 
 c, d, g 

 B4.3.  B4.4.  CAAB4.4.1. 
 Participa, valora 
 e respecta o 
 traballo individual 
 e en grupo. 

 Amósase pasivo 
 ou non valora e 
 non respecta o 
 traballo individual 
 ou en grupo. 

 Participa nas 
 ocasións nas que é 
 necesario. 

 Participa 
 eficazmente e de 
 xeito 
 notablemente 
 activo. 

 Participa 
 eficazmente e de 
 xeito moi activo 
 liderando o 
 traballo. 

 20%  OD  RA 

 a, b, 
 d, e, 
 g, h, o 

 B4.3.  B4.5.  CAAB4.5.1. 
 Deseña 
 pequenos 
 traballos de 
 investigación 
 sobre un tema de 
 interese 
 científico-tecnoló 
 xico 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. 

 Non deseña en 
 grupo un traballo 
 de investigación 
 sobre un tema de 
 interese 
 científico-tecnolóxi 
 co. 

 Deseña en grupo, 
 con suficiente 
 iniciativa e con 
 suficientes 
 concreción e 
 corrección, un 
 traballo de 
 investigación sobre 
 un tema de interese 
 científico-tecnolóxic 
 o. 

 Deseña en grupo, 
 con notable 
 iniciativa e con 
 bastantes 
 concreción e 
 corrección, un 
 traballo de 
 investigación 
 sobre un tema de 
 interese 
 científico-tecnolóx 
 ico. 

 Deseña en grupo, 
 con moita iniciativa, 
 liderando o 
 traballo, e con 
 esmeradas 
 concreción e 
 corrección, un 
 traballo de 
 investigación sobre 
 un tema de 
 interese 
 científico-tecnolóxic 
 o. 

 30%  OD 
 P 

 RA 
 RP 

 a, b, 
 d, e, 
 g, h, o 

 B4.3.  B4.5.  CAAB4.5.2. 
 Expresa con 
 precisión e 
 coherencia as 
 conclusións das 
 súas 
 investigacións, 
 tanto 
 verbalmente 
 como por escrito. 

 Non expresa con 
 claridade ou non 
 extrae conclusións 
 das súas 
 investigacións. 

 Exprésase con 
 suficiente claridade 
 as conclusións que 
 se poden extraer 
 das súas 
 investigacións. 

 Exprésase con 
 notable claridade 
 as conclusións 
 que se poden 
 extraer das súas 
 investigacións. 

 Exprésase con 
 esmeradas 
 claridade, precisión 
 e rigor científico as 
 conclusións que se 
 poden extraer das 
 súas 
 investigacións. 

 8%  OD 
 P 

 RA 
 RP 
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 5. Concrecións metodolóxicas. 

 A  metodoloxía  didáctica  nas  materias  de  Ciencias  Aplicadas  á  Actividade  Profesional  e  Física  e  Química  na 

 ESO  será  nomeadamente  activa  e  participativa  ,  favorecendo  o  traballo  individual  e  o  cooperativo  ou  colaborativo  do 

 alumnado,  así  como  o  logro  dos  obxectivos  e  das  competencias  correspondentes.  Implementaranse  metodoloxías  que 

 teñan  en  conta  os  diferentes  ritmos  de  aprendizaxe  do  alumnado  e  as  súas  características  individuais  e/ou  estilos  de 

 aprendizaxe,  co  fin  de  conseguir  que  todo  o  alumnado  alcance  o  máximo  desenvolvemento  das  súas  capacidades.  Así 

 mesmo,  estas  metodoloxías  deberán  favorecer  a  capacidade  do  alumnado  para  aprender  por  si  mesmo  ,  promover  o 

 traballo  en  equipo  e  facilitar  a  aplicación  de  métodos  de  investigación  apropiados.  Nese  sentido  no  desenvolvemento 

 das sesións de clase, ao longo do curso, seguiremos unha serie de pautas: 

 −  Partir  do  nivel  de  desenvolvemento  do  alumnado  e  das  súas  aprendizaxes  previas  e  mobilizar  estes 

 coñecementos previos a través da memorización comprensiva. 

 −  Favorecer  que  os  alumnos  e  as  alumnas  aprendan  por  si  mesmos  proporcionando  situacións  nas  que  deban 

 actualizar os seus coñecementos. 

 −  Xerar  situacións  de  aprendizaxe  que  teñan  sentido  para  os  alumnos  e  as  alumnas,  co  fin  de  que  resulten 

 motivadoras  . 

 −  Propiciar  situacións  de  aprendizaxe  que  esixan  una  intensa  actividade  mental  do  alumnado,  que  lle  leve  a 

 reflexionar e a xustificar as súas actuacións, promovendo a  interacción  na aula como motor da aprendizaxe. 

 −  Coñecer  ao  alumnado  para  garantir  a  atención  ao  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoio 

 educativo  . 

 Así pois as  liñas metodolóxicas  que se extraen de  todo o anterior deberán: 

 −  Fomentar  a  participación  activa  e  a  reflexión,  tanto  individual  como  grupal  en  aprendizaxe  cooperativo  ou 

 colaborativo  . 

 −  Operar  non  só  sobre  o  concreto  senón  tamén  sobre  conceptos  e  ideas  fomentando  a  formulación  de 

 hipóteses  . 

 −  Buscar, seleccionar e tratar a  información  fomentando  a confrontación clara e respectuosa da mesma. 

 −  Comprobar noutros  contextos  diferentes aos utilizados  para o traballo. 

 −  Relacionar  os saberes aprendidos nas distintas materias. 

 Resumindo,  o  principal  obxectivo  das  materias  de  Ciencias  Aplicadas  á  Actividade  Profesional  e  Física  e 
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 Química  é  que  os  alumnos  e  as  alumnas  adquiran  a  capacidade  de  describir  e  comprender  o  seu  contorno  e  explicar 

 fenómenos  naturais  que  nel  suceden,  aplicando  os  seus  coñecementos  e  os  métodos  propios  do  traballo  científico.  Para 

 cumprir  este  obxectivo  fundamental  compre  realzar  o  papel  activo  do  alumno  na  aprendizaxe  da  ciencia  e  dar 

 importancia ao  contexto,  como parte esencial do contido,  a través de  actividades de aprendizaxe integradas  . 

 No  presente  curso  a  metodoloxía  adaptarase  ao  contexto  que  a  situación  sanitaria  permita  en  cada  momento: 

 presencialidade,  semipresencialidade  ou  confinamento.  Desde  o  inicio  de  curso  o  alumnado  traballará  desde  as  aulas 

 físicas  nas  aulas  virtuais  para  garantir  a  continuidade  do  proceso  de  ensino  aprendizaxe  no  caso  de  cese  da  actividade 

 lectiva presencial. 

 6. Materiais e recursos didácticos. 

 Para  desenvolver  as  distintas  unidades  didácticas  de  cada  curso,  xunto  aos  recursos  tradicionais  da  aula: 

 encerado, caderno, calculadora... empregaranse: 

 1.  Bibliografía: libros de consulta da biblioteca do centro e do departamento. 

 2.  Material elaborado polo profesorado: fichas de traballo, boletíns de exercicios, apuntamentos... 

 3.  Medios e materiais audiovisuais. 

 4.  Experiencia persoal do alumnado. 

 5.  Laboratorio co material correspondente. 

 6.  Tecnoloxías da información e comunicación, TIC: 

 a.  Ordenadores  do  profesor  e/ou  do  centro,  tabletas  e/ou  teléfonos  móbiles,  canón  de  proxección, 

 altofalantes... 

 b.  Recursos didácticos en internet: páxinas web, simuladores, laboratorios virtuais… 

 c.  Plataforma  E-Dixgal  para todas as materias e niveis. 

 A  utilización  deste  material  didáctico,  non  exclúe  a  de  outro  material  fabricado  polos  propios  alumnos  e 

 alumnas, co que se promove a súa actividade e iniciativa emprendedora. 

 7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 

 Cualificación  de  cada  unidade  didáctica:  para  estes  efectos,  empregaranse  os  pesos  porcentuais  ou 

 coeficientes  asignados  a  cada  un  dos  estándares  de  aprendizaxe  dentro  de  cada  UD  ,  de  maneira  que  a  suma  dos 
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 mesmos  sexa  100  puntos.  Para  obter  a  cualificación  global  na  UD,  a  porcentaxe  asignada  a  cada  estándar  de 

 aprendizaxe  multiplicarase  por  1,  por  0.75,  por  0.5,  por  0.25  ou  por  0,  segundo  o  alumno  ou  alumna  acade  no  mesmo  o 

 Nivel  4,  o  Nivel  3,  o  Nivel  2  (o  mínimo  necesario  para  superar  a  materia),  o  Nivel  1  ou  ben  non  realice  ou  non  entregue 

 as  tarefas  encomendadas  ou  as  actividades  correspondentes,  respectivamente,  agás  para  o  caso  dun  estándar  con  só 

 dous  posibles  niveis,  en  cuxo  caso  multiplicarase  por  1  o  nivel  superior,  por  0.25  o  nivel  inferior  e  por  0  no  caso  de  que 

 non  se  realice  a  tarefa.  A  suma  de  todos  os  valores  correspondentes  así  obtidos  dá  como  resultado  un  coeficiente  que 

 indica  globalmente  o  grao  de  adquisición  dos  estándares  de  aprendizaxe  desa  UD  en  porcentaxe  (entre  0  e  100).  A  nota 

 numérica  correspondente  a  esa  UD  será  a  que  resulte  de  normalizar  a  unha  escala  de  0  a  10  puntos  a  porcentaxe  así 

 obtida, arredondada ao enteiro máis próximo. 

 Cualificación  de  cada  avaliación:  a  nota  da  avaliación  será  a  media  ponderada  das  notas  das  unidades 

 didácticas  impartidas  na  mesma.  O  peso  porcentual  de  cada  unidade  no  trimestre  está  detallado  na  táboa  de  concreción 

 dos  estándares  xunto  co  título  da  mesma,  o  trimestre  no  que  se  imparte  e  o  número  de  sesións  no  que  está  previsto 

 que se desenvolva. A nota media da avaliación para superala debe ser igual ou superior a 5 puntos sobre 10 . 

 Cualificación  global  da  materia  :  a  nota  final  da  materia  será  a  media  aritmética  das  notas  das  tres 

 avaliacións.  A  nota  final  do  curso,  para  superar  a  materia,  debe  ser  igual  ou  superior  a  5  puntos  sobre  10.  O  alumnado 

 que  non  acade  o  5  na  nota  media  terá  a  opción  de  facer  actividades  de  reforzo,  repaso  e  recuperación  das  unidades 

 didácticas suspensas no mes de xuño. 

 Grao  de  adquisición  das  competencias  clave:  o  grao  de  adquisición  global  de  cada  competencia  clave  na 

 materia  virá  dado  pola  relación  entre  a  puntuación  do  alumno  ou  alumna  correspondente  a  todos  os  estándares 

 relacionados  con  esa  competencia  no  perfil  competencial  e  a  puntuación  máxima  desa  competencia  clave  (suma  dos 

 pesos  ou  coeficientes  asignados  a  eses  estándares),  expresada  en  porcentaxe.  É  dicir,  obterase  dividindo  a  suma  das 

 puntuacións  do  alumno  nos  estándares  desa  competencia  (o  coeficiente  do  estándar  multiplicada  por  1,  0.75,  0.5,  0.25 

 ou  0,  segundo  o  nivel  acadado)  entre  a  puntuación  máxima,  e  multiplicando  por  100.  Para  aqueles  estándares  que  se 

 traballan  en  diferentes  unidades  didácticas,  o  nivel  acadado  polo  alumno  ou  alumna  nos  mesmos  determinarase 

 realizando  a  media  aritmética  do  nivel  acadado  en  cada  unha  das  UD  nas  que  está  incluído.  Alternativamente,  cando  o 

 contexto  ou  as  circunstancias  do  desenvolvemento  do  estándar  ao  longo  do  curso  o  aconsellen,  en  particular  cando  os 

 indicadores  de  logro  deste  estándar  son  progresivos,  é  dicir,  incorporan  novos  aspectos  ou  incrementan  o  nivel  de 

 desempeño  esixido  ao  longo  do  curso,  o  profesor  ou  profesora  poderá  optar  por  considerar  o  nivel  acadado  no 

 momento final do curso. 
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 8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 

 De  cara  a  avaliar  o  proceso  de  ensino  e  a  práctica  docente  ao  longo  do  curso,  de  ser  posible  ao  rematar  cada 

 unha  das  unidades  didácticas,  iremos  respondendo  aos  seguintes  indicadores  de  logro  con:  “sempre,  moitas  veces, 

 algunhas veces ou nunca” tendo en conta, nos casos nos que proceda a opinión do alumnado: 

 −  Realizamos a programación didáctica da nosa materia seguindo estritamente o currículo? 

 −  Realizamos a programación didáctica da nosa materia tendo en conta a estratexia educativa do centro? 

 −  Analizamos a contribución da nosa materia ao desenvolvemento das competencias clave? 

 −  Deseñamos  as  secuencias  didácticas  de  xeito  contextualizado  e  tendo  en  contra  as  competencias  clave  que 

 temos que traballar co alumnado? 

 −  Estruturamos  e  organizamos  as  nosas  secuencias  didácticas  dando  unha  visión  xeral  de  cada  unidade  con 

 guións, mapas conceptuais ou esquemas? 

 −  Adoptamos  estratexias  e  técnicas  programando  actividades  en  función  dos  estándares  de  aprendizaxe,  das 

 competencias  clave  e  dos  distintos  tipos  de  contido  referenciados  no  currículo  en  función  das  características 

 do noso centro e máis especificamente do noso alumnado? 

 −  Os  instrumentos  de  avaliación  establecidos  na  programación  didáctica  son  variados  e  adecuados  á  tipoloxía 

 dos estándares? 

 −  Planificamos  a  nosa  práctica  docente  de  forma  coordinada  co  resto  dos  membros  do  departamento,  do  equipo 

 directivo e profesores de apoio se corresponde? 

 −  Presentamos ao principio das sesións un plan de traballo explicando a súa finalidade? 

 −  Conseguimos  manter  o  interese  dos  nosos  alumnos  e  alumnas  partindo  das  súas  experiencias  dun  xeito  claro 

 e adaptado? 

 −  Proporcionamos información sobre os progresos conseguidos e as dificultades atopadas? 

 −  Propoñemos  aos  nosos  alumnos  e  alumnas  actividades  variadas  (de  introdución,  motivación, 

 desenvolvemento, síntese, consolidación, repaso, ampliación e avaliación? 

 −  Facilitamos a adquisición dos estándares a través de diversas metodoloxías? 

 −  Adoptamos  e  favorecemos  diferentes  agrupamentos  en  función  do  momento,  da  tarefa  e  dos  recursos, 

 controlando en todo momento o clima de traballo? 

 −  Utilizamos  recursos  didácticos  variados,  tanto  dixitais  como  analóxicos,  o  mesmo  para  a  explicación  dos 

 contidos  como  para  a  práctica  dos  alumnos  e  as  alumnas,  favorecendo  o  uso  autónomo  por  parte  dos 

 mesmos? 

 −  Comprobamos,  de  xeitos  diferentes,  que  os  alumnos  e  as  alumnas  comprenden  as  tarefas  a  realizar  e 
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 facilitamos e fomentamos estratexias de aprendizaxe? 

 −  Proporcionamos  información  ao  alumnado  sobre  a  execución  das  tarefas  e  a  súa  mellora  favorecendo 

 procesos de auto e coavaliación? 

 −  No  caso  de  estándares  insuficientemente  alcanzados  propoñemos  novas  actividades  que  faciliten  a  súa 

 adquisición? 

 −  Trallamos de xeito sistemático a comprensión lectora? 

 −  Traballamos de xeito sistemático a expresión oral e escrita? 

 −  Traballamos de xeito sistemático a comunicación audiovisual e as TIC/TAC? 

 Se  a  resposta  a  algunha  ou  algunhas  das  preguntas  é  nunca,  deberá  ser  obxecto  de  actuación  inmediata.  Para 

 decidir,  a  partir  dos  resultados,  propostas  de  mellora  cara  o  vindeiro  curso;  o  proceso  de  autoavaliación  completarase  co 

 establecido no apartado 14 desta programación, tendo tamén en conta os resultados académicos do alumnado. 

 9.  Organización  das  actividades  de  seguimento,  de  recuperación  e  de  avaliación  das 

 materias pendentes 

 O procedemento para avaliar a alumnos con materias pendentes de cursos anteriores será como sigue : 

 -  Realización de actividades de reforzo e repaso propostas no primeiro e no segundo trimestre (60% da nota). 

 -  Realización dunha proba de avaliación escrita no mes de maio (40% da nota). 

 10.  Deseño  da  avaliación  inicial  e  medidas  individuais  ou  colectivas  que  se  poidan 

 adoptar como consecuencia dos seus resultados 

 Para  cada  curso  elaboraremos  unha  proba  escrita  de  avaliación  inicial  baseada  nalgúns  dos  estándares  de 

 aprendizaxe  que  consideramos  elementais  do  currículo  de  Física  e  Química  no  curso  anterior,  así  como  nalgúns 

 estándares  de  aprendizaxe  de  Matemáticas,  dado  que  aluden  a  coñecementos  ou  habilidades  imprescindibles  para  esta 

 materia.  No  caso  do  alumnado  de  2º  ESO,  que  cursa  Física  e  Química  por  primeira  vez,  seleccionamos  estándares  do 

 bloque  de  contidos  transversais  de  Bioloxía  e  Xeoloxía  de  1º  ESO.  En  canto  aos  estándares  de  matemáticas, 

 seleccionaremos  estándares  de  Matemáticas  Orientadas  ás  Ensinanzas  Académicas  de  3º  ESO  para  o  alumnado  de 

 Física  e  Química  de  4º  ESO  e  de  Matemáticas  Orientadas  ás  Ensinanzas  Aplicadas  de  3º  ESO  para  o  alumnado  de 

 Ciencias  Aplicadas  á  Actividade  Profesional  de  4º  ESO.  Estes  estándares  de  aprendizaxe  recóllense  a  continuación  en 

 táboas. 
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 Avaliación inicial - 2º ESO 

 Estándares de aprendizaxe fundamentais Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO 

 Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

 BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario 
 científico, e exprésase de xeito correcto tanto oralmente como por 
 escrito. 

 CCL 
 CMCCT 

 BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso, 
 utilizando diversos soportes. 

 CD 
 CCL 

 BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de 
 carácter científico a partir da utilización de diversas fontes. 

 CD 
 CAA 

 BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar 
 unha opinión propia e argumentar sobre problemas relacionados. 

 CAA 
 CCL 

 Estándares de aprendizaxe fundamentais Matemáticas 1º ESO 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes matemáticas 

 MAB1.1.1. Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso 
 seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor 
 adecuados. 

 CCL 
 CMCCT 

 MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co 
 número de solucións do problema. 

 CMCCT 

 MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas 
 (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema). 

 CMCCT  MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no 
 contexto da realidade. 

 CMCCT 

 Bloque 2. Números e álxebra 

 MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, 
 fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e 
 interpretar axeitadamente a información cuantitativa. 

 CMCCT  MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade 
 numérica (como o factor de conversión ou cálculo de porcentaxes) 
 e emprégaas para resolver problemas en situacións cotiás. 

 CMCCT 

 MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos 
 tipos de números mediante as operacións elementais e as 
 potencias de expoñente natural, aplicando correctamente a 
 xerarquía das operacións. 

 CMCCT  MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de 
 cantidades variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou 
 regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera con elas. 

 CMCCT 

 MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as 
 súas operacións, para resolver problemas cotiáns 
 contextualizados, representando e interpretando mediante medios 
 tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos. 

 CMCCT  MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación, se un número é 
 solución desta. 

 CMCCT 

 MAB2.2.3. Identifica e calcula o máximo común divisor e o 
 mínimo común múltiplo de dous ou máis números naturais 
 mediante o algoritmo axeitado, e aplícao problemas 
 contextualizados. 

 CMCCT  MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real 
 mediante ecuacións de primeiro grao, resólvea e interpreta o 
 resultado obtido. 

 CMCCT 

 MAB2.2.4. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de 
 expoñente natural e aplica as regras básicas das operacións con 
 potencias. 

 CMCCT  MAB3.2.1. Resolve problemas relacionados con distancias, 
 perímetros, superficies e ángulos de figuras planas, en contextos 
 da vida real, utilizando as ferramentas tecnolóxicas e as técnicas 
 xeométricas máis apropiadas. 

 CMCCT 

 MAB2.2.8. Utiliza a notación científica, e valora o seu uso para 
 simplificar cálculos e representar números moi grandes. 

 CMCCT  MAB3.2.2. Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo, 
 a lonxitude dun arco e a área dun sector circular, e aplícaas para 
 resolver problemas xeométricos. 

 CMCCT 

 MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números 
 enteiros, decimais e fraccionarios, con eficacia, mediante o 
 cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou 
 medios tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e 
 respectando a xerarquía das operacións. 

 CMCCT 

 Bloque 4. Funcións 

 MAB4.1.1. Localiza puntos no plano a partir das súas 
 coordenadas e nomea puntos do plano escribindo as súas 
 coordenadas. 

 CMCCT  MAB4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou 
 táboa de valores. 

 CMCCT 

 MAB4.2.1. Pasa dunhas formas de representación dunha función 
 a outras e elixe a máis adecuada en función do contexto. 

 CMCCT 

 MAB4.4.1. Recoñece e representa unha función lineal a partir da  CMCCT  MAB4.4.3. Escribe a ecuación correspondente á relación lineal  CMCCT 
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 ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén a pendente da recta 
 correspondente. 

 existente entre dúas magnitudes e represéntaa. 

 Avaliación inicial - 4º ESO 

 Estándares de aprendizaxe fundamentais Física e Química 3º ESO 

 Bloque 1. A Actividade científica 

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

 CAA 
 CMCCT 

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

 CMCCT 

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

 CCL 
 CMCCT 

 FQB1.4.1. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e 
 coñece a súa forma de utilización para a realización de 
 experiencias, respectando as normas de seguridade e identificando 
 actitudes e medidas de actuación preventivas. 

 CMCCT 

 Bloque 2. A materia 

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

 CCEC 
 CMCCT 

 FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para 
 formar moléculas interpretando este feito en substancias de uso 
 frecuente, e calcula as súas masas moleculares. 

 CMCCT 

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

 CMCCT  FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen 
 substancias de uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou 
 compostos, baseándose na súa fórmula química. 

 CMCCT 

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

 CMCCT  FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular 
 compostos binarios seguindo as normas IUPAC 

 CCL 
 CMCCT 

 Bloque 3. Os cambios 

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

 CMCCT 

 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. 

 CMCCT  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. 

 CCEC 
 CMCCT 

 Bloque 5. Enerxía 

 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. 

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

 CMCCT 

 Estándares de aprendizaxe fundamentais Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 3º ESO 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes matemáticas 

 MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas 
 (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema). 

 CMCCT  MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no 
 contexto da realidade. 

 CMCCT 

 Bloque 2. Números e álxebra 

 MACB2.1.1. Recoñece distintos tipos de números (naturais, 
 enteiros e racionais), indica o criterio utilizado para a súa 
 distinción e utilízaos para representar e interpretar 
 adecuadamente información cuantitativa. 

 CMCCT  MACB2.3.1. Realiza operacións con polinomios e utilízaos en 
 exemplos da vida cotiá. 

 CMCCT 

 MACB2.1.4. Expresa números moi grandes e moi pequenos en  CMCCT  MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables  CMCCT 
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 notación científica, opera con eles, con e sen calculadora, e 
 utilízaos en problemas contextualizados. 

 correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma por 
 diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado. 

 MACB2.1.8. Calcula o valor de expresións numéricas de números 
 enteiros, decimais e fraccionarios mediante as operacións 
 elementais e as potencias de expoñente enteiro, aplicando 
 correctamente a xerarquía das operacións. 

 CMCCT 

 Bloque 3. Xeometría 

 MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a área de polígonos e de 
 figuras circulares en problemas contextualizados, aplicando 
 fórmulas e técnicas adecuadas. 

 CMCCT  MACB3.2.4. Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos 
 e esferas, e aplícaos para resolver problemas contextualizados. 

 CMCCT 

 Bloque 4. Funcións 

 MACB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada 
 graficamente e asocia enunciados de problemas contextualizados 
 a gráficas. 

 CMCCT  MACB4.1.5. Formula conxecturas sobre o comportamento do 
 fenómeno que representa unha gráfica e a súa expresión alxébrica 

 CMCCT 

 MACB41.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado 
 contextualizado, describindo o fenómeno exposto. 

 CMCCT 

 Estándares de aprendizaxe fundamentais Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 3º ESO 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes matemáticas 

 MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas 
 (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema). 

 CMCCT  MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do 
 problema no contexto da realidade. 

 CMCCT 

 Bloque 2. Números e álxebra 

 MAPB2.1.3. Expresa certos números moi grandes e moi 
 pequenos en notación científica, opera con eles, con e sen 
 calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados. 

 CMCCT  MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables 
 correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma 
 por diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado. 

 CMCCT 

 MAPB2.1.4. Distingue e emprega técnicas adecuadas para 
 realizar aproximacións por defecto e por exceso dun número en 
 problemas contextualizados, e xustifica os seus procedementos. 

 CMCCT  MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións 
 lineais con dúas incógnitas mediante procedementos 
 alxébricos ou gráficos. 

 CMCCT 

 MAPB2.1.6. Expresa o resultado dun problema, utilizando a 
 unidade de medida adecuada, en forma de número decimal, 
 redondeándoo se é necesario coa marxe de erro ou precisión 
 requiridas, de acordo coa natureza dos datos. 

 CMCCT 

 Bloque 3. Xeometría 

 MAPB3.1.4. Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude de 
 circunferencias e a área de polígonos e de figuras circulares en 
 problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas 
 adecuadas. 

 CMCCT  MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de poliedros 
 regulares e corpos de revolución en problemas 
 contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas 
 adecuadas. 

 CMCCT 

 Bloque 4. Funcións 

 MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada 
 graficamente, e asocia enunciados de problemas 
 contextualizados a gráficas. 

 CMCCT  MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun 
 enunciado contextualizado, e describe o fenómeno 
 exposto. 

 CMCCT 

 11. Medidas de atención á diversidade. 

 Entre as medidas de atención á diversidade, teremos en conta: 

 −  as  que  se  deriven  dos  resultados  da  avaliación  inicial:  a  aquel  alumnado  para  o  que  resulte  un  nivel  inferior 
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 ao  necesario  nalgún  estándar  de  aprendizaxe  dos  indicados  no  punto  anterior  asignaránselle  tarefas 

 encamiñadas á adquisición do nivel necesario para poder seguir o curso con normalidade. 

 −  as  que  se  apliquen  a  partir  de  resultados  negativos  de  avaliación:  aquel  alumnado  que  non  acade  o  nivel 

 mínimo  nunha  unidade  didáctica  tras  realizar  as  correspondentes  actividades  de  avaliación,  ou  ben  que  non 

 acade  o  nivel  mínimo  establecido  para  algún  estándar  de  aprendizaxe  realizará  as  correspondentes 

 actividades de  reforzo  que se lle indiquen. 

 −  a  propia  adaptación  constante  desta  programación  didáctica  no  seu  desenvolvemento,  en  función  do  ritmo  e 

 resultados globais do alumnado, en particular en canto á  temporalización  e á  metodoloxía  empregada. 

 Partirase  da  situación  real  do  alumno,  os  seus  intereses,  necesidades  e  coñecementos  previos,  procurarase 

 adaptar  ás  súas  condicións  persoais  nos  diferentes  ámbitos  do  desenvolvemento,  intelectual,  motor,  afectivo,  social, 

 comunicativo...así  como  ás  características  do  seu  entorno  escolar  e  sociofamiliar.  Para  adecuarse  ás  características 

 diferenciais do alumnado compre utilizar recursos metodolóxicos diversos: 

 −  Presentar  os  contidos  por  diferentes  vías  :  de  forma  oral  e  visual,  empregando  tamén  material  exterior  á 

 aula. 

 −  Realizar  actividades  de  :  introdución,  motivación,  detección  de  coñecementos  previos,  desenvolvemento, 

 síntese, resumen, consolidación, reforzo, ampliación, avaliación e recuperación. 

 −  Agrupamento  segundo  a  actividade:  grupo  grande  para  explicacións  ou  debates,  grupo  pequeno  para 

 traballos en equipo, individual para traballo autónomo de repaso e consolidación. 

 −  Materiais  diversos  :  libros  de  texto,  de  consulta,  de  lectura,  presentacións,  fotocopias,  vídeos,  ordenadores 

 con conexión a internet, laboratorio… 

 Coa  intención  de  que  este  alumnado  poida  alcanzar  o  máximo  desenvolvemento  das  súas  capacidades 

 persoais,  das  competencias  clave  e  dos  obxectivos  da  etapa,  estableceranse  as  medidas  organizativas  oportunas, 

 incluíndo  as  establecidas  nos  protocolos  correspondentes  ,  de  ser  o  caso,  e  poderanse  realizar  adaptacións 

 curriculares reducindo e/ou modificando significativamente os estándares de aprendizaxe. 

 No  caso  particular  do  alumnado  con  TDAH  ,  algunhas  das  medidas  fundamentais  que  se  contemplan  na  aula 

 son: 

 -  Localización do alumno ou alumna cerca da mesa do profesorado e lonxe de posibles distraccións. 

 -  Alternancia  de  actividades  teóricas  e  prácticas  con  instrucións  claras  e  sinxelas  para  o  desenvolvemento  de 

 cada unha delas. 

 -  Segmentación das actividades longas e supervisión no desenvolvemento das mesmas. 

 -  Promover as actividades colaborativas en equipo. 
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 -  Supervisión da axenda 

 E as medidas máis salientables que se aplicarán de cara á  avaliación  son: 

 -  Uso de procedementos e instrumentos de avaliación múltiples e variados. 

 -  Probas escritas curtas e con preguntas breves, cerradas, claras e con vocabulario sinxelo. 

 -  Complementar as probas escritas de forma oral, cando se observe que están incompletas. 

 -  Deixar máis tempo para as probas escritas flexibilizando a súa duración. 

 -  Presentar  escrito  o  texto  das  probas,  salientando  as  partes  máis  importantes  de  cada  cuestión  e,  no  caso  de 

 preguntas complexas, diferenciando ben cada tarefa. 

 -  Deixar suficiente espazo entre as preguntas, e supervisar a súa comprensión e execución. 

 -  Pedir que se revisen os traballos e as probas antes de entregalos. 

 Aplicaranse  estas  medidas  e  todas  as  que  se  estimen  necesarias  en  cada  caso  concreto  de  entre  as  recollidas 

 no  Protocolo  de  consenso  sobre  TDAH  na  infancia  e  na  adolescencia  nos  ámbitos  educativo  e  sanitario  da 

 Xunta de Galicia. 

 No  caso  particular  do  alumnado  con  Dislexia  ,  algunhas  das  medidas  fundamentais  que  se  contemplan  na  aula 

 son: 

 -  Instrucións escritas simples con palabras clave, imaxes e letra grande tipo Arial. 

 -  Ensinanza previa e conceptos novos e importantes e esquemas facilitadores dos temas. 

 -  Consistencia das rutinas de aula. 

 -  Revisión diaria das destrezas. 

 E as medidas máis salientables que se aplicarán de cara á  avaliación  son: 

 -  Tempo adicional para lectura e escritura. 

 -  Alternancia entre preguntas tipo test e outras con espazos grandes e pautados para as respostas. 

 12.  Concreción dos elementos transversais 

 Os  elementos  transversais  considerados  son:  CL,  Comprensión  lectora  ;  EOE,  Expresión  oral  e  escrita  ;  CA, 

 Comunicación  audiovisual  ;  TIC,  Tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  ;  EMP,  Emprendemento  ;  ECC, 

 Educación cívica e constitucional  ; PV-I,  Prevención  da violencia - Igualdade  ; SV,  Seguridade viaria. 

 Partimos  do  convencemento  de  que  a  lectura  é  un  factor  primordial  no  proceso  global  de  aprendizaxe,  polo 

 que  adicaremos  tempo  a  ela  na  materia  sempre  que  sexa  posible.  Trataremos  de  favorecer  o  desenvolvemento  da 

 comprensión  lectora  mediante  lectura  de  textos  científicos,  contrastando  información  de  distintas  fontes  e  mediante  a 
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 lectura  dos  enunciados  de  problemas  integrados  en  contextos  diversos,  contribuíndo  así  ao  logro  dos  obxectivos  do 

 Proxecto  Lector  de  centro.  Nese  sentido  contemplamos  os  obxectivos  e  tipos  de  actividades  que  se  relacionan  a 

 seguir: 

 Obxectivos: 

 -  Considerar a biblioteca como un espazo interesante para procurar información. 

 -  Utilizar fontes de información diversas. 

 -  Desenvolver unha actitude favorable á lectura. 

 -  Acadar unha boa compresión de textos científicos de complexidade crecente. 

 -  Expresar de forma oral e escrita ideas claras e ben organizadas. 

 Actividades: 

 -  Selección das ideas principais dun texto, mediante a elaboración de resumes e esquemas. 

 -  Resolución de cuestións breves referidas a contidos de artigos de prensa, ou a textos científicos sinxelos. 

 -  Realización de traballos de ampliación buscando información en fontes escritas distintas do libro de texto. 

 -  Comentario de textos científicos breves e sinxelos. 

 -  Presentación oral por parte do alumnado de temas relacionados cos contidos da materia. 

 -  Elaboración  de  materiais  de  algúns  contidos  da  materia  por  parte  dos  alumnos  e  as  alumnas,  empregando 

 diversas fontes e información e con posterior posta en común. 

 Con  respecto  ao  Plan  TIC  de  centro,  a  nosa  contribución  basearase  na  integración  das  tecnoloxías  sa 

 información  e  a  comunicación  como  un  recurso  máis  no  día  a  día  da  aula.  Orientaremos  e  guiaremos  ao  alumando  no 

 uso  de  procesadores  de  texto,  follas  de  cálculo,  editores  de  presentacións,  aplicacións,  correo  electrónico  e  procuras  de 

 información na rede. Nese sentido contemplamos os obxectivos e tipos de actividades que se relacionan a seguir: 

 Obxectivos: 

 -  Acadar habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información. 

 -  Utilizar recursos audiovisuais diversos e variedade de formatos, para a elaboración e presentación de contidos. 

 -  Potenciar a motivación do alumnado e o seu afán de coñecemento das TIC. 

 Actividades: 

 -  Elaboración e presentación de informes e traballos en formatos dixitais. 

 -  Uso de internet como fonte de información. 

 -  Resolución de actividades en soporte audiovisual 

 -  Uso de simuladores e laboratorios virtuais. 

 -  Visualización de fragmentos de películas e documentais. 

 -  Creación de contidos con aplicacións de realidade virtual e aumentada. 

 -  Manexo responsable de aplicacións móbiles diversas. 

 -  Colaboración nos proxectos europeos Erasmus+ relacionados co ámbito STEM desenvolvidos polo centro. 
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 A  continuación  amósase  en  táboas  de  xeito  pormenorizado  a  concreción  de  elementos  transversais  por 

 estándar para as materias de ciencias aplicadas á actividade profesional e física e química en 2º e 4º ESO. 

 FÍSICA E QUÍMICA  - 2º ESO 

 (56)     ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 CL  EOE  CA  TIC  EMP  ECC  PV - I  SV 

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

 x  x 

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

 x  x 

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

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

 x 

 5  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. 

 x 

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

 x  x 

 7  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. 

 x 

 8  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. 

 x  x  x  x 

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

 x  x  x  x 

 10  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. 

 x  x  x  x  x 

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

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

 x 

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

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

 x  x 
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 15  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. 

 x 

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

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

 18  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. 

 x  x 

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

 20  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. 

 x  x  x 

 21  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. 

 x 

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

 23  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. 

 x  x  x 

 24  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. 

 x  x  x 

 25  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. 

 x  x 

 26  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. 

 x  x 

 27  FQB3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas 
 sinxelas.  x  x 

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

 x  x 

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

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

 x  x  x 

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

 x  x  x 

 32  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. 

 x 
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 33  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. 

 x 

 34  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. 

 x 

 35  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. 

 x 

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

 x  x  x 

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

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

 x  x 

 39  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. 

 x  x 

 40  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. 

 x 

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

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

 x  x 

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

 x  x 

 44  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. 

 x  x 

 45  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. 

 x  x 

 46  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. 

 x  x  x  x  x 

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

 x 

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

 49  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 

 x  x 
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 dunhas formas noutras. 

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

 x 

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

 52  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. 

 x  x  x  x 

 53  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. 

 x 

 54  FQB5.4.2. Explica a escala Celsius establecendo os puntos fixos 
 dun termómetro baseado na dilatación dun líquido volátil.  x 

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

 x  x 

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

 x  x  x 

 FÍSICA E QUÍMICA  - 4º ESO 

 (89)    ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 CL  EOE  CA  TIC  EMP  ECC  PV - I  SV 

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

 x  x  x  x 

 2  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. 

 x  x  x  x  x 

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

 x  x  x 

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

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

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

 7  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. 

 x  x 

 8  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. 

 x  x 

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

 10  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. 

 x  x  x  x  x 

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

 12  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. 

 x  x 

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

 x  x 

 14  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. 

 x  x 

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

 x  x 

 16  FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, e 
 sitúaos na táboa periódica.  x  x 

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

 x  x 

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

 x  x 

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

 x 

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

 x 

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

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

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

 24  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. 

 x  x 

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

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

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

 28  FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as fórmulas 
 usadas na representación de hidrocarburos.  x  x 
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 29  FQB2.9.3. Describe as aplicacións de hidrocarburos sinxelos de 
 especial interese.  x 

 30  FQB2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a 
 partir da fórmula de alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos 
 carboxílicos, ésteres e aminas. 

 x  x 

 31  FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a 
 teoría de colisións, e deduce a lei de conservación da masa.  x 

 32  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. 

 x 

 33  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. 

 x  x  x 

 34  FQB3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha 
 reacción química analizando o signo da calor de reacción 
 asociada. 

 x 

 35  FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de 
 substancia, a masa atómica ou molecular e a constante do número 
 de Avogadro. 

 x 

 36  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. 

 x 

 37  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. 

 x 

 38  FQB3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o 
 comportamento químico de ácidos e bases.  x  x 

 39  FQB3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha 
 disolución utilizando a escala de pH.  x  x 

 40  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. 

 x  x  x 

 41  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. 

 x  x  x 

 42  FQB3.7.3. Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas que 
 teñan lugar reaccións de síntese, combustión ou neutralización.  x  x 

 43  FQB3.8.1. Describe as reaccións de síntese industrial do 
 amoníaco e do ácido sulfúrico, así como os usos destas 
 substancias na industria química. 

 x 

 44  FQB3.8.2. Valora a importancia das reaccións de combustión na 
 xeración de electricidade en centrais térmicas, na automoción e na 
 respiración celular. 

 x  x 

 45  FQB3.8.3. Describe casos concretos de reaccións de 
 neutralización de importancia biolóxica e industrial.  x  x 

 46  FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, 
 desprazamento e velocidade en distintos tipos de movemento, 
 utilizando un sistema de referencia. 

 x 

 47  FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa 
 traxectoria e a súa velocidade.  x 
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 48  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. 

 x  x  x 

 49  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. 

 x  x  x  x 

 50  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 Sistema Internacional. 

 x  x  x  x 

 51  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. 

 x  x  x  x 

 52  FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en 
 calquera movemento curvilíneo e calcula o seu valor no caso do 
 movemento circular uniforme. 

 x  x  x 

 53  FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir 
 de gráficas posición-tempo e velocidade-tempo en movementos 
 rectilíneos. 

 x  x  x 

 54  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. 

 x  x  x 

 55  FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns 
 nos que hai cambios na velocidade dun corpo.  x  x 

 56  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. 

 x 

 57  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. 

 x 

 58  FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de 
 Newton.  x  x 

 59  FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia 
 do enunciado da segunda lei.  x  x 

 60  FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción 
 en situacións de interacción entre obxectos.  x  x 

 61  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. 

 x 

 62  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. 

 x 

 63  FQB4.10.1. Razoa o motivo polo que as forzas gravitatorias 
 producen nalgúns casos movementos de caída libre e noutros 
 casos movementos orbitais. 

 x 

 64  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. 

 x  x 
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 65  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. 

 x  x 

 66  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. 

 x 

 67  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. 

 x 

 68  FQB4.13.2. Explica o abastecemento de auga potable, o deseño 
 dunha presa e as aplicacións do sifón, utilizando o principio 
 fundamental da hidrostática. 

 x  x 

 69  FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados coa presión no 
 interior dun fluído aplicando o principio fundamental da 
 hidrostática. 

 x 

 70  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. 

 x  x 

 71  FQB4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade de obxectos 
 utilizando a expresión matemática do principio de Arquímedes, e 
 verifícaa experimentalmente nalgún caso. 

 x  x 

 72  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. 

 x  x 

 73  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. 

 x  x 

 74  FQB4.14.3. Describe o funcionamento básico de barómetros e 
 manómetros, e xustifica a súa utilidade en diversas aplicacións 
 prácticas. 

 x 

 75  FQB4.15.1. Relaciona os fenómenos atmosféricos do vento e a 
 formación de frontes coa diferenza de presións atmosféricas entre 
 distintas zonas. 

 x  x  x 

 76  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. 

 x  x 

 77  FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía 
 cinética e potencial gravitatoria, aplicando o principio de 
 conservación da enerxía mecánica. 

 x 

 78  FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en 
 situacións onde diminúe a enerxía mecánica.  x 

 79  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. 

 x  x 

 80  FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia 
 enerxía en forma de calor ou en forma de traballo.  x  x 

 81  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 

 x 
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 kWh e o CV. 

 82  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. 

 x  x 

 83  FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta 
 temperatura e o valor da temperatura final aplicando o concepto 
 de equilibrio térmico. 

 x 

 84  FQB5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun obxecto coa 
 variación da súa temperatura utilizando o coeficiente de dilatación 
 lineal correspondente. 

 x 

 85  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. 

 x  x 

 86  FQB5.5.1. Explica ou interpreta, mediante ilustracións ou a partir 
 delas, o fundamento do funcionamento do motor de explosión.  x  x 

 87  FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do 
 motor de explosión e preséntao empregando as TIC.  x  x  x  x  x 

 88  FQB5.6.1. Utiliza o concepto da degradación da enerxía para 
 relacionar a enerxía absorbida e o traballo realizado por unha 
 máquina térmica. 

 x  x 

 89  FQB5.6.2. Emprega simulacións virtuais interactivas para 
 determinar a degradación da enerxía en diferentes máquinas, e 
 expón os resultados empregando as TIC. 

 x  x  x  x 

 CIENCIAS APLICADAS Á ACTIVIDADE PROFESIONAL  - 4º ESO 

 (36)    ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 CL  EOE  CA  TIC  EMP  ECC  PV - I  SV 

 1  CAAB1.1.1. Determina o tipo de instrumental de laboratorio 
 necesario segundo o tipo de traballo que vaia realizar  x 

 2  CAAB1.2.1. Recoñece e cumpre as normas de seguridade e 
 hixiene que rexen nos traballos de laboratorio.  x 

 3  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 

 x  x 

 4  CAAB1.4.1. Determina e identifica medidas de volume, masa ou 
 temperatura utilizando ensaios de tipo físico ou químico.  x 

 5  CAAB1.5.1. Decide que tipo de estratexia práctica cómpre aplicar 
 para a preparación dunha disolución concreta.  x  x 

 6  CAAB1.6.1. Establece que tipo de técnicas de separación e 
 purificación de substancias se debe utilizar nalgún caso concreto.  x 

 7  CAAB1.7.1. Discrimina que tipos de alimentos conteñen diferentes 
 biomoléculas.  x 

 8  CAAB1.8.1. Describe técnicas e determina o instrumental axeitado 
 para os procesos cotiáns de desinfección.  x  x 

 9  CAAB1.9.1. Resolve acerca de medidas de desinfección de 
 materiais de uso cotián en distintos tipos de industrias ou de  x 
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 medios profesionais. 

 10  CAAB1.10.1. Relaciona procedementos instrumentais coa súa 
 aplicación no campo industrial ou no de servizos.  x 

 11  CAAB1.11.1. Sinala aplicacións científicas con campos da 
 actividade profesional do seu contorno.  x 

 12  CAAB2.1.1. Utiliza o concepto de contaminación aplicado a casos 
 concretos.  x 

 13  CAAB2.2.1. Discrimina os tipos de contaminación da atmosfera, a 
 súa orixe e os seus efectos.  x  x  x 

 14  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. 

 x  x 

 15  CAAB2.3.1. Relaciona os efectos contaminantes da actividade 
 industrial e agrícola sobre o solo.  x 

 16  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. 

 x  x 

 17  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. 

 x  x  x 

 18  CAAB2.6.1. Recoñece e distingue os efectos da contaminación 
 radioactiva sobre o ambiente e a vida en xeral.  x 

 19  CAAB2.7.1. Determina os procesos de tratamento de residuos e 
 valora criticamente a súa recollida selectiva.  x  x  x 

 20  CAAB2.8.1. Argumenta os proles e os contras da recollida, da 
 reciclaxe e da reutilización de residuos.  x  x 

 21  CAAB2.9.1. Formula ensaios de laboratorio para coñecer aspectos 
 relacionados coa conservación ambiental.  x  x 

 22  CAAB2.10.1. Identifica e describe o concepto de desenvolvemento 
 sustentable, e enumera posibles solucións ao problema da 
 degradación ambiental. 

 x  x 

 23  CAAB2.11.1. Aplica, xunto cos/coas compañeiros/as, medidas de 
 control da utilización dos recursos, e implica niso o propio centro 
 docente. 

 x  x 

 24  CAAB2.12.1. Formula estratexias de sustentabilidade no contorno 
 do centro docente.  x  x  x 

 25  CAAB3.1.1. Relaciona os conceptos de investigación, 
 desenvolvemento e innovación. Contrasta as tres etapas do ciclo 
 I+D+i. 

 x  x 

 26  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. 

 x  x 

 27  CAAB3.2.2. Enumera os organismos e as administracións que 
 fomentan a I+D+i a nivel estatal e autonómico.  x  x 

 28  CAAB3.3.1. Precisa, analiza e argumenta como a innovación é ou 
 pode ser un factor de recuperación económica dun país.  x  x  x 

 29  CAAB3.3.2. Enumera algunhas liñas de I+D+i actuais para as 
 industrias químicas, farmacéuticas, alimentarias e enerxéticas.  x  x 
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 30  CAAB3.4.1. Recoñece a importancia das tecnoloxías da 
 información e da comunicación no ciclo de investigación e 
 desenvolvemento. 

 x  x  x  x 

 31  CAAB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da 
 ciencia.  x 

 32  CAAB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que 
 propón.  x  x 

 33  CAAB4.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas 
 tecnoloxías da información e da comunicación, para a elaboración 
 e a presentación das súas investigacións. 

 x  x  x 

 34  CAAB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en 
 grupo.  x  x 

 35  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. 

 x  x  x  x  x 

 36  CAAB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións 
 das súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito.  x 

 13. Actividades complementarias e extraescolares 

 Temos  garantida,  ao  abeiro  da  Resolución  do  17  de  xuño  de  2022,  da  Dirección  Xeral  de  Ordenación  e 

 Innovación  Educativa,  a  continuidade  do  Club  de  Ciencia  no  centro  ao  longo  do  presente  curso  coa  participación  de 

 profesorado  deste  departamento.  No  marco  do  Club  de  ciencia  desenvolveranse  diversas  actividades  do  ámbito  STEAM 

 fora do horario lectivo. No marco do Club e/ou das propias materias, temos previsto organizar as seguintes actividades: 

 ●  Lanzamento  da  cápsula  MarumaSat  V.  O  alumnado  de  4º  ESO  participará  no  lanzamento  da  quinta  cápsula 

 estratosférica da Axencia Espacial Escolar Galega (NOSA) en outubro de 2022 en Santiago de Compostela. 

 ●  Ciencia  de  Halloween.  O  alumnado  de  2º  ESO  realizará  experimentos  terroríficos  na  última  semana  de  outubro 

 e a primeira de novembro. 

 ●  Charlas  Futuros  estudantes  UDC  e  Programa  a  ponte  USC.  O  alumnado  de  4º  ESO  recibirá,  no  segundo 

 trimester,  a  visita  de  profesorado  de  ciencias  das  universidades  da  provincia  no  marco  dos  citados  programas 

 (pendente de apertura de prazos de solicitude). 

 ●  Proxectos  Europeos.  O  alumnado  de  2º  e  4º  ESO  participará  nos  proxectos  Erasmus+  do  centro  do  ámbito 

 STEM  a  través  de  actividades  relacionadas  co  currículum  das  materias  de  ciencias  aplicadas  á  actividade 

 profesional e física e química. 

 ●  Proxecta,  Cansat  e  Polos  Creativos  son  outros  proxectos/programas  que  solicitamos  e  cuxo  desenvolvemento 

 temos pendente da confirmación da nosa selección. 
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 En  conxunto  co  resto  de  membros  da  comunidade  educativa,  participaremos  nas  actividades  que  se  organicen 

 no  centro  con  motivo  das  conmemoracións  establecidas  na  Orde  do  20  de  maio  de  2022  pola  que  se  aproba  o 

 calendario escolar  para o curso 2022/23: 

 −  20 de novembro de 2022: Día Universal da Infancia. 

 −  25 de novembro de 2022: Día Internacional contra a Violencia de Xénero. 

 −  Do  30  de  novembro  ao  7  de  decembro  de  2022:  conmemoración  da  Constitución  e  do  Estatuto  de 

 autonomía de Galicia. 

 −  3 de decembro de 2022: Día Internacional das Persoas con Discapacidade. 

 −  10 de decembro de 2022: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

 −  24 de xaneiro de 2023: Día Internacional da Educación. 

 −  30 de xaneiro de 2023: Día Escolar da non Violencia e da Paz. 

 −  23 de febrero de 2023: Día de Rosalía de Castro. 

 −  8 de marzo de 2023: Día Internacional da Muller. 

 −  15 de marzo de 2023: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 

 −  Do  6  ao  10  de  marzo  de  2023:  Semana  da  Prensa  .  Un  día  desta  semana  traballarase  na  aula  con 

 xornais. 

 −  1 de abril de 2023: Día das Artes Galegas 

 −  7 de abril de 2023: Día Mundial da Saúde. 

 −  Entre o 17 e o 21 de abril de 2023:  Semana do Libro  . 

 −  2 de maio de 2023: Día Internacional contra o Acoso Escolar. 

 −  9 de maio de 2023: Día de Europa. 

 −  Do 15 ao 19 de maio de 2023: Semana das Letras Galegas. 

 −  5 de xuño de 2023: Día Mundial do Medio Ambiente. 

 Ademais,  de  conformidade  co  establecido  no  artigo  26.2  da  Lei  2/2014,  do  14  de  abril,  pola  igualdade  de  trato 

 e  a  non  discriminación  de  lesbianas,  gays,  transexuais,  bisexuais  e  intersexuais  en  Galicia,  para  favorecer  a 

 visibilidade  e  integrar  de  forma  transversal  a  diversidade  afectivo-sexual  ,  os  centros  docentes  sostidos  con  fondos 

 públicos  realizarán  actividades  específicas  próximas  ás  datas  de  celebracións  internacionais  relacionadas  co 

 recoñecemento efectivo do dereito destas persoas. 

 14. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas 

 en relación cos resultados académicos e procesos de mellora. 
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 Analizamos  unha  vez  ao  mes  o  cumprimento  da  programación  mediante  documento  de  seguiment  o  da 

 mesma  recollido  nos  anexos  .  Ao  finalizar  cada  avaliación  analizamos  os  resultados  académicos  por  niveis  e  grupos 

 para propoñer medidas de reforzo se fosen necesarias. 

 De  ser  o  caso,  ao  finalizar  cada  avaliación  realizarase  unha  revisión  do  programado,  tendo  en  conta 

 principalmente  o  número  de  horas  lectivas  impartidas  e  o  nivel  dos  grupos,  para  propoñer  posibles  melloras  asociadas  á 

 orde na que se imparten as unidades e ao tempo adicado a cada UD. 

 A  opinión  do  alumnado  terase  sempre  en  conta  e  será  recollida  de  xeito  oral  e  escrito  na  clase  e/ou  na  aula 

 virtual.  En  particular,  a  principio  de  curso  cun  cuestionario  inicial  e  ao  finalizar  o  mesmo  coa  correspondente  enquisa 

 de  valoración  ,  incluímos  modelos  de  ambos  nos  anexos  desta  programación  que  serán  modificados  para  adaptalos  ao 

 contexto derivado da situación sanitaria de ser o caso. 
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 15. ANEXOS 

 15.1. Lexislac  i  ón 

 ✓  Recomendación  do  Parlamento  Europeo  e  do  Consello  do  18  de  decembro  de  2006  sobre  as  competencias 

 clave para a aprendizaxe permanente (  2006/962/CE  )  (Diario Oficial da Unión Europea 30/12/2006). 

 ✓  Lei  orgánica  2/2006,  do  3  de  maio,  de  Educación  (LOE)  (  Texto  consolidado:  última  modificación:  29  de  xullo  de 

 2015  ) (BOE 4/5/2006) 

 ✓  Orde  do  21  de  Decembro  de  2007  pola  que  se  regula  a  avaliación  na  Educación  Secundaria  Obrigatoria  na 

 Comunidade Autónoma de Galicia. (  DOG 7/1/2008  ) 

 ✓  Decreto  79/2010,  do  20  de  maio,  para  o  plurilingüismo  no  ensino  non  universitario  de  Galicia.  (  DOG 

 25/5/2010  ) 

 ✓  Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa  (LOMCE)  (  BOE 10/12/13  ) 

 ✓  Real  Decreto  1105/2014,  do  26  de  decembro,  polo  que  se  establece  o  currículo  básico  da  educación 

 secundaria obrigatoria e do bacharelato. (  BOE 3/1/2015  ) 

 ✓  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.  (  BOE 

 29/1/2015  ) 

 ✓  Decreto  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se  establece  a  ordenación  e  o  currículo  da  educación  secundaria 

 obrigatoria e do bacharelato na Comunidade  Autónoma de Galicia. (  DOG 29/6/2015  ) 

 ✓  Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se  modifica  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de 

 Educación (LOMLOE) (  BOE 29/12/2020  ) 

 ✓  ORDE  do  20  de  maio  de  2022  pola  que  se  aproba  o  calendario  escolar  para  o  curso  2022/23  nos  centros 

 docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. (  DOG 2/6/2022  ). 

 ✓  RESOLUCIÓN  do  26  de  maio  de  2022,  da  Secretaría  Xeral  de  Educación  e  Formación  Profesional,  pola  que 

 se  ditan  instrucións  para  o  desenvolvemento  das  ensinanzas  de  educación  infantil,  educación  primaria, 

 educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/23. (  DOG 20/6/2022  ). 
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 15.2 

 DOCUMENTO DE SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 MATERIA  PROFESOR/A 

 CURSO  2022/23  CURSO E GRUPO 

 PERÍODO DE SEGUIMENTO  Do 15 de _____________________ ao 15 de ____________________ 

 UD  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  T  NT  OBSERVACIÓNS 

 VALORACIÓN DO DESENVOLVEMENTO: 

 PROPOSTAS DE ACTUACIÓN: 

 Clave. UD (Unidade Didáctica); T (estándar de aprendizaxe traballado); NT (estándar de aprendizaxe non traballado). 

 1 de 1 
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 15.3  Modelo - CUESTIONARIO INICIAL DO ALUMNADO. CURSO 2022/23 

 Apelidos: _______________________________  Nome:_____________________ 
 Data de Nacemento: ___________________ 

 1.- Das materias do curso anterior, cales son as que máis che gustaron? 
 a) __________________ b) ______________________ c) ____________________ 

 2.- Cales as que máis che desgustaron? 
 a) __________________ b) ______________________ c) ____________________ 

 3.- En xeral, como che resultou o estudo? 
 Fácil ☐  Interesante ☐  Útil ☐ 
 Difícil ☐  Aburrido ☐  Imposto ☐ 

 4.- Cando tes problemas ao estudar, a que os atribúes? (marca só dous) 
 Organízome mal ☐  Sinto pouco interese ☐  Os profesores non explican ben  ☐ 
 Fáltame constancia ☐  O confinamento ☐  Non me chega o tempo ☐ 
 Outros:_____________________________ 

 5.- Canto tempo, sen contar as horas de clase, adicaches o curso pasado ao estudo? (media diaria)________________ 

 6.- Atópaste con forza e confianza para o novo curso?   Si ☐  Non ☐ 

 7.- Contas con medios na casa para seguir o ensino non presencial en caso de confinamento?  Si ☐  Non ☐ 

 8.- Que canle de comunicación prefires co profesorado en caso de ensino telemático? 

 Foros ☐  Correo electrónico ☐  Videoconferencia ☐ 

 9. - Que tipo de actividades prefires facer durante o horario lectivo? 
 Exercicios no cuaderno ☐  Simulacións co portátil ☐  Prácticas de laboratorio ☐ 
 Saídas fora do centro ☐  Debates ☐  Lectura e comentario de textos ☐  Charlas/conferencias ☐ 
 Outros_______________________________ 

 10. - Que tipo de proba de avaliación prefires? 
 Caderno de aula ☐  Probas escritas ☐  Traballos orais ou escritos ☐  Informes de laboratorio ☐ 

 11.-  Estarías  interesado  en  actividades  fora  do  horario  lectivo  na  hora  de  comedor  e  pola  tarde?  Club  de  ciencia  ☐ 
 Outros_______________________________ 
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 15.4  Modelo - ENQUISA DE VALORACIÓN DO PROFESORADO E A ACTIVIDADE DOCENTE. CURSO 2022/23 

 1.- A profesora explica ao principio de curso en que consistirá a materia presencial e telemática: 
 Pouco ☐  Suficiente ☐  Ben ☐  Moi ben ☐ 

 2.- A profesora explica ao principio de curso os procedementos de avaliación e cualificación: 
 Pouco ☐  Suficiente ☐  Ben ☐  Moi ben ☐ 

 3.- A profesora explica en xeral de forma comprensible para todo o alumnado: 
 En desacordo ☐  Algo de acordo ☐  Moi de acordo ☐  Completamente de acordo ☐ 

 4.- A profesora proporciona explicacións individuais cando o alumnado o require: 
 En  desacordo  ☐  Algo  de  acordo  ☐  Moi  de  acordo  ☐  Completamente  de  acordo  ☐ 

 5.- Indica o teu grao de satisfacción respecto ás actividades desenvolvidas: 
 Clases teóricas  Pouco ou nada ☐  Algo ☐  Bastante ☐  Moito ☐ 
 Clases de problemas e exercicios  Pouco ou nada ☐  Algo ☐  Bastante ☐  Moito ☐ 
 Experimentos e prácticas  Pouco ou nada ☐  Algo ☐  Bastante ☐  Moito ☐ 
 Visitas didácticas  Pouco ou nada ☐  Algo ☐  Bastante ☐  Moito ☐ 

 6.- Indica en que aspectos ou temas da materia che gustaría que se traballase máis a fondo: 

 7.- Indica con que frecuencia se utilizan materia os procedementos de avaliación seguintes: 
 Traballo e actitude na aula  Pouco ou nada ☐  Algo ☐  Bastante ☐  Moito ☐ 
 Exercicios no encerado ou para entregar  Pouco ou nada ☐  Algo ☐  Bastante ☐  Moito ☐ 
 Experimentos e prácticas  Pouco ou nada ☐  Algo ☐  Bastante ☐  Moito ☐ 
 Traballos escritos ou presentacións  Pouco ou nada ☐  Algo ☐  Bastante ☐  Moito ☐ 
 Exames “clásicos”  Pouco ou nada ☐  Algo ☐  Bastante ☐  Moito ☐ 

 8.- Indica en que grao prefires ou ves máis útiles ou xustos os procedementos de avaliación: 

 9.- Indica o que cres que aprendiches globalmente nesta materia este curso: 
 Pouco ou nada ☐  Algo ☐  Bastante ☐  Moito ☐ 

 10.- Indica o teu grao de satisfacción coas cualificacións que obtiveches nesta materia este curso: 
 Pouco ou nada ☐  Algo ☐  Bastante ☐  Moito ☐ 

 11.- Indica o teu grao de satisfacción co funcionamento do ensino telemático: 
 Pouco ou nada ☐  Algo ☐  Bastante ☐  Moito ☐ 

 1 de 2 

 CPI Plurilingüe O Cruce  95 



 Física e química  2022/23 

 12.- Suxestións de mellora: 
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