
 

4º ESO FÍSICA E QUÍMICA 
 

CONTIDOS 
Unidade 0: Introdución 

 A medida. O sistema internacional de unidades. 

 Conversión de unidades. Factores de conversión. 

 Notación científica. 

 Cifras significativas. 

 Magnitudes escalares e vectoriais. 
 Unidade 1: O movemento 

 Descrición do movemento. Posición. Sistemas de referencia. 

 Traxectoria. Desprazamento. Velocidade no movemento rectilíneo. 

  Movemento rectilíneo uniforme. 

 Aceleración. Movemento rectilíneo uniformemente acelerado. 

 Representacións gráficas dos movementos. 

 Encontros de móbiles 

 Movemento en vertical. Caída libre.  

 Estudo do movemento circular. Velocidade angular.  Aceleración centrípeta. 
Unidade 2: Forzas. Equilibrio 

 Características das forzas. Representación vectorial das forzas. 

 Lei de Hooke. 

 Composición de forzas concorrentes. Cálculo e resolución gráfica da forza 
resultante. 

 Composición de forzas. Suma de forzas paralelas. 

 Equilibrio de forzas. 
Unidade 3: As forzas e o movemento. Dinámica. 

 Forzas na vida cotiá:  Peso, Normal, Tensións. 

 Leis da Dinámica de Newton: Primeira lei ou Principio de inercia, Segunda lei ou 
Principio fundamental da Dinámica, Terceira lei ou Principio de acción e reacción. 

 Forzas de rozamento por fricción. 

 Aplicacións dos principios da dinámica.  

 Dinámica do movemento circular uniforme. Forza centrípeta. 
Unidade 4: Traballo, enerxía e calor. 

 Traballo Unidades do traballo. Potencia. Unidades. 

 Relación entre o traballo e a enerxía.  

 A enerxía cinética e enerxía potencial gravitatoria  

 Enerxía mecánica. Principio de conservación da enerxía. 

 Calor e temperatura. Medida da temperatura: os termómetros. Escalas 
termométricas. 

 Efectos da calor sobre os corpos: Dilatación, c ambios de estado 

 Variación da temperatura coa calor: calor específica. 

 Equilibrio térmico. O calorímetro 
 
 



Unidade 5: Presión. Estática de fluídos  

 Concepto de Presión. Presión hidrostática. Paradoxo hidrostático. Vasos 
comunicantes. 

 Principio de Pascal. Aplicacións: prensa hidráulica, elevador, e freos hidráulicos. 

 A presión atmosférica. Medida da presión atmosférica: os barómetros. Unidades 
usuais da presión atmosférica. 

 Corpos somerxidos nun fluído Principio de Arquímedes. 
Unidade 6: Gravitación Universal 

 Lei de Gravitación Universal. Forza de atracción da Terra. Peso dos corpos.  

 Aceleración da gravidade e peso na lúa e noutros planetas do sistema solar. 

 Satélites artificiais.  

 Concepción do universo ao longo da historia 
Unidade 7: Táboa periódica dos elementos 

 Modelo atómico nuclear. Número atómico e número másico. Isótopos. 
Configuración electrónica. Ións. 

 Táboa periódica dos elementos. 
Unidade 8: Enlace químico 

 Enlace químico. 

 Enlace iónico. Propiedades das substancias iónicas. 

 Enlace covalente. Substancias moleculares, propiedades. Substancias covalentes 
atómicas. Propiedades. 

 Enlace metálico 
Unidade 9:  A linguaxe da química. 

 Compostos binarios. Formulación e nomenclatura (sistemática, de Stock e 
tradicional) 

 Hidróxidos,  ácidos e sales. 

 Mol e número de Avogadro. Masa molar. propiedades físicas dos sólidos. 
Clasificación dos sólidos: iónicos, metálicos, covalentes atómicos e moleculares.  

Unidade 10: Reaccións químicas 

 Reacción química, lei de conservación da masa, velocidade de reacción.. 

 A Ecuación química. Cálculos estequiométricos. 

 Expresión da concentración das disolucións: tanto por cento en peso, gramos por 
litro e molaridade. 

 Ácidos e  bases. Reaccións de combustión e de oxidación. 
Unidade 11. Compostos do carbono 

 - A química do carbono. Formula molecular e estrutural. 

 - Hidrocarburos. 

 - Grupos funcionais. Alcohois e ácidos orgánicos.  
 
 
(As unidades que están en cursiva corresponden a aqueles contidos que poden ser 
eliminados dependendo da marcha do curso. ) 

 
 
 
 



 
Contidos mínimos  

Unidade 0: Introdución 
A medida. Sistema internacional de unidades. Conversión de unidades. Factores de 
conversión. 
Unidade 1: O movemento 
Sistemas de referencia. Posición, traxectoria e desprazamento.Velocidade e 
aceleración.  Estudio dos movementos MRU e MRUA.  Caída libre. Ecuacións. Estudio 
do movemento mediante gráficos: x/t, v/t, a/t. 
Unidade 2: Forzas. Equilibrio 
Forzas. Lei de Hooke. Medida de forzas.  Magnitudes escales e vectoriais. Composición 
e descomposición de forzas. 
Unidade 3: Forzas e o movemento 
Principios da Dinámica: Principio de inercia, Principio fundamental, principio de acción 
e reacción. Aplicacións. Rozamento. 
Unidade 4: traballo, enerxía e calor 
Traballo, potencia, enerxía. Definicións e cálculos sinxelos. Principio de conservación 
da enerxía mecánica. Aplicacións. Calor. Equilibrio térmico.  Calor especifica e calor 
latente de cambio de estado. Aplicacións. 
Unidade 5: Presión, estática de fluídos 
Concepto de densidade e presión. Presión hidrostática. Principio de Arquímedes. 
Aplicacións. Empuxe, flotación. 
Unidade 6: Gravitación Universal 
Lei de Newton da gravitación universal. Peso. Aceleración da gravidade. 
Unidade 7: Táboa periódica dos elementos 
Modelo atómico nuclear. Partículas fundamentais.  Táboa periódica. 
Unidade 8: Enlace químico 
Enlace químico: enlace iónico, covalente e metálico. Identificación e propiedades dos 
diferentes compostos. 
Unidade 9: A linguaxe da Química 
Formulación IUPAC de compostos binarios e dos máis habituais no laboratorio: ácidos 
e bases sinxelos. Mol. Cálculos relacionados có mol.  
Unidade 10: A reacción química 
Reaccións químicas. Reaccións endotérmicas e exotérmicas.  Cálculos 
estequiométricos. Concentración de las disolucións. % en masa e volume, g/l, e 
molaridade. 



Criterios de avaliación 
 

1. Analizar situacións e obter información sobre fenómenos físicos e químicos 
utilizando as estratexias básicas do traballo científico. Utilizar correctamente as 
matemáticas como ferramenta de traballo básica para o estudio e comprensión da 
materia.  

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

3. Utilizar as TIC como fonte de consulta, como instrumento un instrumento mais de 
traballo. 

4. Aplicar correctamente as principais ecuacións, explicando as diferenzas 
fundamentais dos movementos MRU, MRUA e MCU. Distinguir claramente entre as 
unidades de velocidade e aceleración, así como entre magnitudes lineais e 
angulares. 

5. Identificar as forzas polos seus efectos estáticos. Compoñer e descompoñer forzas. 
6. Identificar as forzas que actúan sobre un corpo, orixinen  ou non aceleracións. 

Describir as leis da Dinámica e achegar a partir delas unha explicación científica aos 
movementos cotiáns. Determinar a importancia da forza de rozamiento na vida 
real. Debuxar as forzas que actúan sobre un corpo en movemento, xustificando a 
orixe de cada unha, e indicando as posibles interaccións do corpo en relación con 
outros corpos. 

7. Aplicar o concepto de presión hidrostática a distintas situacións reais e sinxelas. 
Explicar as diferentes situacións de flotabilidade dos corpos situados en fluídos, 
mediante o cálculo das forzas que actúan sobre eles. 

8. Identificar o carácter universal da forza da gravitación e vinculalo a unha visión do 
mundo suxeito a leis que se expresan en forma matemática. 

9. Recoñecer o traballo como forma de transferencia de enerxía. Diferenciar entre 
traballo mecánico e traballo fisiológico. Identificar a potencia coa rapidez con que 
se realiza un traballo e explicar a importancia que esta magnitude ten na industria e 
a tecnoloxía. 

10. Relacionar a variación de enerxía mecánica que tivo lugar nun proceso co traballo 
con que se realizou. Aplicar de forma correcta o Principio de conservación da 
enerxía no ámbito da mecánica. 

11. Identificar a calor como unha enerxía en tránsito entre os corpos a diferente 
temperatura e describir casos reais nos que se pon de manifesto. Diferenciar a 
conservación da enerxía en termos de cantidade coa degradación da súa calidade 
conforme é utilizada. Aplicar o anterior a transformacións enerxéticas relacionadas 
coa vida real. 

12. Utilizar a teoría atómica para explicar a formación de novas sustancias a partir 
doutras preexistentes. Expresar mediante ecuacións a representación de devanditas 
transformacións, observando nelas o Principio de Conservación da materia. 

13. Diferenciar entre procesos físicos e procesos químicos. Escribir e axustar 
correctamente as ecuacións químicas correspondentes a enunciados e descricións 
de procesos químicos sinxelos e analizar as reaccións químicas que interveñen en 
procesos enerxéticos fundamentais. 

14. Interpretar as reaccións químicas como a ruptura e formación de enlaces, tendo en 
conta os aspectos materiais, enerxéticos e cinéticos e ser capaces de aplicalos a os 



análises dalgúns procesos químicos naturais ou industriais de importancia na vida 
cotiá. Explicar as características dos ácidos e das bases. Explicar os procesos de 
oxidación e combustión, analizando a súa incidencia no medio ambiente. 

15. Escribir fórmulas sinxelas dos compostos de carbono, distinguindo entre compostos 
saturados e insaturados, alcois e ácidos. 

16. Xustificar a gran cantidade de compostos orgánicos que existen, así como a 
formación de macromoléculas sintéticas e a importancias das mesmas nos seres 
vivos e na sociedade actual. 
 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
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. 
 


