
 

3º ESO FÍSICA Y QUÍMICA 

CONTIDOS.  
 

TEMA 0: O TRABALLO CIENTÍFICO 

 Método científico. As etapas do método científico. Leis e teorías científicas. 

 Magnitude. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. 

 Aplicación de factores de conversión de unidades. 

 Medida directa. Medida indirecta. Arredondamento dos resultados en función do 
contexto do problema. 

 Incerteza da medida. Calculo do valor real dunha medida. Calculo dos distintos erros. 

 Valoración da unificación que representa a utilización dun sistema de unidades 
internacional. 

 Recoñecemento do método científico como procedemento que permite comparar os 
resultados dos experimentos realizados. 

 Valoración da perseveranza na realización de exercicios de conversión de unidades 
 
TEMA 1. ESTADOS DE AGREGACIÓN DA MATERIA 

 Materia: masa, volume e densidade. Cálculos sinxelos. 

 Estados da materia. Cambios de estado. 

 Teoría cinético - molecular. 

 Interpretación dos estados de agregación da materia a partir da teoría cinético-
molecular. 

 Leis empíricas dos gases. 

 Escala absoluta de temperaturas. 

 Gráficas de cambio de estado: características e significado. 
 
TEMA 2. SUBSTANCIAS PURAS E MESTURAS 

 Substancia química, substancia pura e mestura. Propiedades das substancias puras. 

 Mesturas heteroxéneas e mesturas homoxéneas.  

 Disolucións. Compoñentes: soluto e disolvente. 

 Concentración das disolucións. Realización de conversións entre as distintas formas de 
expresar a dita concentración. 

 Técnicas de separación dos compoñentes dunha mestura. Establecer esquemas para 
separar os compoñentes dunha mestura  

 Solubilidade. Curvas de solubilidade. 
 

TEMA 3. TEORÍA ATÓMICA 

 Teoría atómica de Dalton. Elementos e compostos. 

 Natureza eléctrica da materia. Descubrimento do electrón. Modelo atómico de 
Thomson. Ións. 

 Modelo atómico de Rutherford. Protóns e neutróns. 

 Identificacións dos átomos: Número Atómico (Z) e Número Másico (A). 

 Isótopos e simboloxía para a súa representación. Abundancia isotópica natural. 



 Unidade de masa atómica. Masa dun elemento. 

 Radioactividade e tipos de radiación. Estudo e aplicacións dos radioisótopos. 

 Procesos de fisión nuclear e reacción en cadea. Centrais nucleares. Fusión nuclear.  
 
TEMA 4. ESTRUTURA DA MATERIA 

 A táboa periódica dos elementos. Propiedades: metais e non metais.  

 Grupos e períodos na táboa periódica. 

 Enlace químico: moléculas e redes cristalinas. 

 Enlace covalente. As moléculas. Substancias moleculares. Cristais covalentes.  

 Enlace iónico. Propiedades dos cristais iónicos. 

 Enlace metálico. Propiedades dos cristais metálicos. 

 Principios de formulación e nomenclatura químicas  

 Cantidade de substancia: o mol. O número de Avogadro. Masa molar. 
 
TEMA 5. REACCIÓNS QUÍMICAS 

 Cambios físicos e cambios químicos. Cambio químico e reordenación atómica. Principio 
de conservación da masa. 

 Reaccións endotérmicas e exotérmicas. Velocidade das reaccións. 

 Ecuacións químicas. Axuste de ecuacións químicas.  

 Estequiometría. Cálculos de masa en reaccións químicas sinxelas. 

 Estudo dalgúns cambios de interese na vida diaria: oxidación, combustión, respiración, 
síntese e descomposición. 

 
TEMA 6. QUÍMICA, TECNOLOXÍA E SOCIEDADE 

 Materias primas da industria química. 

 Industria farmacéutica.  

 Contaminación do medio ambiente: chuvia ácida, efecto invernadoiro, reducción da capa 
de O3, contaminación do chan e da auga. 
 

TEMA 7. CARGA ELÉCTRICA 

 Fenómenos eléctricos. Tipos de carga eléctrica. Fenómenos de electrización. 

 Condutores e illantes. Clasificación de diferentes materiais en conductores ou illantes. 

 Lei de Coulomb. Unidade de carga eléctrica. Cálculos sobre a aplicación da lei de 
Coulomb . 

 Campo eléctrico. Intensidade de campo eléctrico. Liñas de campo. 

 Uso de notación científica na resolución de actividades . 

 Valoración do traballo realizado polos científicos. 

 Interese pola realización correcta de experiencias relacionadas coa materia. Seguimento 
das normas de seguridade para evitar accidentes no laboratorio 

 
TEMA 8. CORRENTE ELÉCTRICA 

 A corrente eléctrica. Intensidade e xeradores de corrente.  

 Circuíto eléctrico. Representación gráfica de circuítos eléctricos cos símbolos 
correspondentes. 

 Lei de Ohm e resistencia eléctrica Resistencia equivalente. Resistencias en serie e en 
paralelo. Cálculo da resistencia equivalente para resistencias en serie e en paralelo. 



 Enerxía eléctrica e potencia eléctrica. Efecto Joule. Consumo eléctrico. Recibo da 
electricidade.  

 Toma de conciencia dos perigos da manipulación da electricidade. 
 
TEMA 9. ELECTROMAGNETISMO 

 Magnetismo e imáns. Características dos imáns. Campo magnético.  

 O compás e o magnetismo terrestre. Experimentación co compás do campo magnético 
terrestre. 

 Campos magnéticos debidos á corrente eléctrica. 

 Aplicacións do magnetismo: motores eléctricos e xeración dunha corrente eléctrica. 

 Centrais eléctricas:térmicas, nucleares e hidroeléctricas. 

 Produción e transporte de electricidade ata os puntos de consumo. 

 Recoñecemento da importancia da electricidade na sociedade actual e valoración da 
contribución que tivo, neste sentido, o traballo científico. 

 Reflexión sobre os problemas que se derivan da produción e o consumo de enerxía 
eléctrica, e posta en práctica de medidas para a conservación do medio. 

 
(Os contidos en cursiva corresponden a aqueles contidos que poden ser eliminados 
dependendo da marcha do curso. Corresponden o bloque de electricidade, xa que a maior 
parte destes contidos trátanse na programación de Tecnoloxía). 
  



Contidos mínimos 

TEMA 0: O TRABALLO CIENTÍFICO 

Magnitude. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Aplicación de 
factores de conversión de unidades. Cálculo do valor real dunha medida, do erro absoluto 
e  do erro relativo . 

TEMA 1. ESTADOS DE AGREGACIÓN DA MATERIA 

Materia: masa, volume e densidade. Cálculos sinxelos. Estados da materia. Cambios de 
estado. Teoría cinético-molecular. Interpretación dos estados de agregación da materia . 
Escala absoluta de temperaturas.  Ecuacións dos gases. Aplicacións numéricas. 

TEMA 2. SUBSTANCIAS PURAS E MESTURAS 

Substancia química, substancia pura e mestura. Mesturas heteroxéneas e homoxéneas.  
Disolucións. Compoñentes. Concentración das disolucións. Formas de medir a 
concentración: % en masa, % en volume,  concentración en masa. 

TEMA 3. TEORÍA ATÓMICA 

Modelo atómico de Rutherford. Protóns, neutróns e electróns. Núcleo e 
codia.Identificacións dos átomos: Z e A.  Ións e  isótopos. Ordenación dos electróns na 
codia. Unidade de masa atómica. Masa dun elemento. 

TEMA 4. ESTRUTURA DA MATERIA 

A táboa periódica dos elementos. Propiedades: metais e non metais. Enlace químico: 
moléculas e redes cristalinas. Enlace covalente. Enlace iónico. Enlace metálico.  
Características básicas. Distinguir o tipo de enlace a partir dos elementos que se unen. 
Principios de formulación e nomenclatura química para compostos binarios. Cantidade 
de substancia: o mol. O número de Avogadro. Masa molar. 

TEMA 5. REACCIÓNS QUÍMICAS 

Cambios físicos e cambios químicos. Principio de conservación da masa. Ecuacións 
químicas. Axuste de ecuacións químicas. Estequiometría. Cálculos de masa en reaccións 
químicas sinxelas. 

TEMA 7. CARGA ELÉCTRICA 

Fenómenos eléctricos. Tipos de carga eléctrica. Conductores e illantes.  Lei de Coulomb. 
Unidade de carga eléctrica. Cálculos sobre a aplicación da lei de Coulomb. 

TEMA 8. CORRENTE ELÉCTRICA 

Lei de Ohm e resistencia eléctrica. Aplicación á resolución de problemas. Resistencia 
equivalente. Resistencias en serie e en paralelo. Cálculos 

TEMA 9. ELECTROMAGNETISMO 

Magnetismo e imáns. Campo magnético. O compás e o magnetismo terrestre. 
Aplicacións do magnetismo: motores eléctricos e xeración dunha corrente eléctrica. 

 

Os contidos mínimos da parte de Física quedan pendentes do tempo dispoñible e de se poden 

explicar estes temas durante o curso. 



Criterios de avaliación 

1. Determinar as características do traballo científico por medio da análise dalgún problema 
científico ou tecnolóxico de actualidade, así como a influencia que ten sobre a  calidade 
de vida das persoas. 

2. Realizar correctamente experiencias de laboratorio propostas ao longo do curso, 
respectando as normas de seguridade. 

3. Coñecer e aplicar axeitadamente as unidades do S.I. na resolución de problemas. 
Manexar con soltura os cambios de unidades de distintas magnitudes (lonxitude, masa, 
tempo, superficie, volume, velocidade, densidade…) 

4. Describir as características do estado sólido, liquido e gasoso. Explicar e aplicar as leis dos 
gases. Explicar en que consisten os cambios de estado, empregando a teoría cinética, 
diferenciando a descrición macroscópica da interpretación cos modelos, e incluíndo a 
comprensión das gráficas. 

5. Diferenciar entre elementos, compostos e mesturas, así como explicar os procedementos 
químicos básicos para su estudio. Describir as disolucións. Efectuar correctamente 
cálculos numéricos sinxelos sobre a súa composición. Explicar e utilizar técnicas de 
separación. 

6. Distinguir entre átomos e moléculas. Indicar as características das partículas que 
compoñen os átomos. Diferenciar os elementos. Calcular as partículas compoñentes de 
átomos ións e isótopos. 

7. Representar os elementos polo seu símbolo e coñecer a súa posición na táboa periódica. 
Formular e nomear compostos binarios utilizando a nomenclatura IUPAC. Calcular masas 
atómicas moleculares e número de moles.  

8. Distinguir entre cambio físico e cambio químico.Comprobar que se cumpre a lei da 
conservación de masa. Escribir e axustar correctamente ecuacións químicas sinxelas. 
Resolver exercicios numéricos nos que interveñan os moles e a masa en gramos. 

9. Explicar as características básicas dos compostos químicos de interese social: o petróleo e 
os seus derivados, os fármacos …  Valorar a importancia de obter novas substancias e de 
protexer o medio ambiente. Explicar cales son os principais problemas medio ambientais 
da nosa época e as súas medidas preventivas. Razoar vantaxes e inconvintes das distintas 
fontes de enerxía. Explicar en que consiste a enerxía nuclear e as súas vantaxes e 
inconvintes. 

10. Interpretar fenómenos eléctricos cotiáns e reproducir algúns. Clasificar os materiais 
dependendo da súa condutividade. Valorar as repercusións da electricidade no 
desenvolvemento científico e tecnolóxico e nas condicións de vida das persoas. 
Interpretar a factura da electricidade. Medir o consumo eléctrico domestico en kWh. 

Os criterios de avaliación  en cursiva correspondentes as unidades didácticas  que en función do 
tempo dispoñible poden eliminarse o ser tratadas na súa maior parte na area de Tecnoloxía. 

 

  



PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 O criterio de cualificación que se considerará en estas materias será o resultado das probas 

escritas, polo xeral dous por avaliación. A nota da avaliación corresponderase a media destas 

dúas probas.  

O traballo diario, as prácticas feitas no laboratorio e a súa elaboración posterior (análise de 

datos, conclusións...) reflectidas no caderno de traballo e as cuestións resoltas na clase 

teranse en conta a efectos de dar a cualificación numérica na avaliación nos casos 

dubidosos, redondeando á alza nos casos no que estas observacións fosen positivas. 

 

Recuperacións. Se farán recuperacións para tódolos alumnos que no alcanzan unha 

avaliación positiva. Será unha recuperación continua, mediante unha proba escrita  ou 

nalgúns casos específicos mediante a realización de actividades e exercicios.  

Tamén farase unha proba escrita ó final do curso para todos aqueles alumnos que non foran 

quen de alcanzar una avaliación positiva por trimestres o longo do curso. Os contidos 

estarán axustados a os mínimos esixibles para a obtención dunha avaliación positiva, 

especificados nos contidos de cada materia. 

 
 


