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Contidos 

B1.1. Investigación científica. 

B1.2. Magnitudes escalares e vectoriais 

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

B1.4. Erros na medida. 

B1.5. Expresión de resultados. 

B1.6. Análise dos datos experimentais. 

B1.7. Tecnoloxías da información e da comunicación no traballo científico. 

B1.8. Proxecto de investigación. 

B2.1. Modelos atómicos. 

B2.2. Sistema periódico e configuración electrónica. 

B2.3. Enlace químico: iónico, covalente e metálico. 

B2.4. Forzas intermoleculares. 

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

IUPAC. 

B2.5. Forzas intermoleculares. 

B2.6. Introdución á química orgánica. 

B3.1. Reaccións e ecuacións químicas. 

B3.2. Mecanismo, velocidade e enerxía das reaccións. 

B3.3. Cantidade de substancia: mol. 

B3.4. Concentración molar. 

B3.5. Cálculos estequiométricos. 

B3.6. Reaccións de especial interese. 

B4.1. Movemento. Movementos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado e 

circular uniforme. 

B4.2. Natureza vectorial das forzas.  

B4.3. Leis de Newton. 

B4.4. Forzas de especial interese: peso, normal, rozamento e centrípeta. 

B4.5. Lei da gravitación universal. 

B4.6. Presión. 

B4.7. Principios da hidrostática. 
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B4.8. Física da atmosfera. 

B5.1. Enerxías cinética e potencial. Enerxía mecánica. Principio de conservación. 

B5.2. Formas de intercambio de enerxía: traballo e calor. 

B5.3. Traballo e potencia. 

B5.4. Efectos da calor sobre os corpos. 

B5.5. Máquinas térmicas. 

 

Criterios de avaliación/estándares de aprendizaxe 

Os referentes na LOMCE para a avaliación do alumno/a son os CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

Pero incorpora a novidade dun novo concepto: os estándares de aprendizaxe para concretar máis 

o que se espera que o alumnado sexa quen de levar a cabo . Para non facer moi farragosa a 

explicación, expóñense a continuación eses criterios. Se alguén quere ver que estándares de 

aprendizaxe levan aparellados pregamos consulte o decreto 86/2015 publicado no DOG do 29 de 

xuño de 2015. 

 B1.1. Recoñecer que a investigación en ciencia é un labor colectivo e interdisciplinario en 

constante evolución e influído polo contexto económico e político. 

 B1.2. Analizar o proceso que debe seguir unha hipótese desde que se formula ata que é 

aprobada pola comunidade científica. 

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

magnitudes. 

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

magnitudes. 

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

erro absoluto e relativo. 

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

correctas. 

 B1.7. Realizar e interpretar representacións gráficas de procesos físicos ou químicos, a 

partir de táboas de datos e das leis ou os principios involucrados. 

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

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

 B2.1. Recoñecer a necesidade de usar modelos para interpretar a estrutura da materia 

utilizando aplicacións virtuais interactivas. 

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

configuración electrónica. 

 B2.3. Agrupar por familias os elementos representativos e os elementos de transición 
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segundo as recomendacións da IUPAC. 

 B2.4. Interpretar os tipos de enlace químico a partir da configuración electrónica dos 

elementos implicados e a súa posición na táboa periódica. 

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

químico. 

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

 B2.7. Recoñecer a influencia das forzas intermoleculares no estado de agregación e nas 

propiedades de substancias de interese. 

 B2.8. Establecer as razóns da singularidade do carbono e valorar a súa importancia na 

constitución dun elevado número de compostos naturais e sintéticos. 

 B2.9. Identificar e representar hidrocarburos sinxelos mediante distintas fórmulas, 

relacionalas con modelos moleculares físicos ou xerados por computador, e coñecer 

algunhas aplicacións de especial interese. 

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

 B3.1. Explicar o mecanismo dunha reacción química e deducir a lei de conservación da 

masa a partir do concepto da reorganización atómica que ten lugar. 

 B3.2. Razoar como se altera a velocidade dunha reacción ao modificar algún dos factores 

que inflúen sobre ela, utilizando o modelo cinético-molecular e a teoría de colisións para 

xustificar esta predición. 

 B3.3. Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións endotérmicas e 

exotérmicas. 

 B3.4. Recoñecer a cantidade de substancia como magnitude fundamental e o mol como a 

súa unidade no Sistema Internacional de Unidades. 

 B3.5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros supondo un rendemento 

completo da reacción, partindo do axuste da ecuación química correspondente. 

 B3.6. Identificar ácidos e bases, coñecer o seu comportamento químico e medir a súa 

fortaleza utilizando indicadores e o pHmetro dixital. 

 B3.7. Realizar experiencias de laboratorio nas que teñan lugar reaccións de síntese, 

combustión e neutralización, interpretando os fenómenos observados. 

 B3.8. Valorar a importancia das reaccións de síntese, combustión e neutralización en 

procesos biolóxicos, en aplicacións cotiás e na industria, así como a súa repercusión 

ambiental. 

 B4.1. Xustificar o carácter relativo do movemento e a necesidade dun sistema de referencia 

e de vectores, para o describir adecuadamente, aplicando o anterior á representación de 

distintos tipos de desprazamento. 

 B4.2. Distinguir os conceptos de velocidade media e velocidade instantánea, e xustificar a 
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súa necesidade segundo o tipo de movemento. 

 B4.3. Expresar correctamente as relacións matemáticas que existen entre as magnitudes que 

definen os movementos rectilíneos e circulares. 

 B4.4. Resolver problemas de movementos rectilíneos e circulares, utilizando unha 

representación esquemática coas magnitudes vectoriais implicadas, e expresar o resultado 

nas unidades do Sistema Internacional. 

 B4.5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen as variables do movemento partindo de 

experiencias de laboratorio ou de aplicacións virtuais interactivas e relacionar os resultados 

obtidos coas ecuacións matemáticas que vinculan estas variables. 

 B4.6. Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios na velocidade dos corpos e 

representalas vectorialmente. 

 B4.7. Utilizar o principio fundamental da dinámica na resolución de problemas nos que 

interveñen varias forzas. 

 B4.8. Aplicar as leis de Newton para a interpretación de fenómenos cotiáns. 

 B4.9. Valorar a relevancia histórica e científica que a lei da gravitación universal supuxo 

para a unificación das mecánicas terrestre e celeste, e interpretar a súa expresión 

matemática. 

 B4.10. Comprender que a caída libre dos corpos e o movemento orbital son dúas 

manifestacións da lei da gravitación universal. 

 B4.11. Identificar as aplicacións prácticas dos satélites artificiais e a problemática xurdida 

polo lixo espacial que xeran. 

 B4.12. Recoñecer que o efecto dunha forza non só depende da súa intensidade, senón tamén 

da superficie sobre a que actúa. 

 B4.13. Interpretar fenómenos naturais e aplicacións tecnolóxicas en relación cos principios 

da hidrostática, e resolver problemas aplicando as expresións matemáticas destes. 

 B4.14. Deseñar e presentar experiencias ou dispositivos que ilustren o comportamento dos 

fluídos e que poñan de manifesto os coñecementos adquiridos, así como a iniciativa e a 

imaxinación. 

 B4.15. Aplicar os coñecementos sobre a presión atmosférica á descrición de fenómenos 

meteorolóxicos e á interpretación de mapas do tempo, recoñecendo termos e símbolos 

específicos da meteoroloxía. 

 B5.1. Analizar as transformacións entre enerxía cinética e enerxía potencial, aplicando o 

principio de conservación da enerxía mecánica cando se despreza a forza de rozamento, e o 

principio xeral de conservación da enerxía cando existe disipación desta por mor do 

rozamento. 

 B5.2. Recoñecer que a calor e o traballo son dúas formas de transferencia de enerxía, e 
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identificar as situacións en que se producen. 

 B5.3. Relacionar os conceptos de traballo e potencia na resolución de problemas, 

expresando os resultados en unidades do Sistema Internacional ou noutras de uso común. 

 B5.4. Relacionar cualitativa e cuantitativamente a calor cos efectos que produce nos corpos: 

variación de temperatura, cambios de estado e dilatación. 

 B5.5. Valorar a relevancia histórica das máquinas térmicas como desencadeadores da 

Revolución Industrial, así como a súa importancia actual na industria e no transporte. 

 B5.6. Comprender a limitación que o fenómeno da degradación da enerxía supón para a 

optimización dos procesos de obtención de enerxía útil nas máquinas térmicas, e o reto 

tecnolóxico que supón a mellora do rendemento destas para a investigación, a innovación e 

a empresa. 

 

Metodoloxía e criterios de cualificación e xeito de recuperación 

O cambio da terminoloxía educativa básica na LOMCE forza a introducir cambios na 

metodoloxía e na avaliación. 

As clases basearanse principalmente nas explicacións do profesor. Este ano non se puxo libro 

de texto na materia porque consideramos que non é fundamental e que nesta idade o alumnado 

ten que poñer en práctica outras técnicas de estudo. 

A materia de FeQ é troncal na opción de ensinanzas académicas e a metodoloxía ten que 

conducir ao alumnado a adquirir unhas boas competencias científicas que lle permitan afrontar 

con seguridade un bacharelato de ciencias. 

Por iso, neste curso temos que facer máis fincapé na asimilación de conceptos que consoliden 

as aprendizaxes e na soltura e facilidade no emprego de destrezas manuais e procedimentais no 

manexo de material de laboratorio e realización de experiencias prácticas. 

Polo tanto, o traballo no laboratorio constitúe un punto importante á hora da nota final así como 

a actitude positiva cara a materia e o nivel de traballo desempeñado durante o curso. 

Para valorar todos estes aspectos na LOMCE temos que buscar os estándares de aprendizaxe 

que fagan referencia a eles xa que a nota final virá dada pola ponderación obtida polo alumno/a 

ao traballar os diferentes estándares da materia en cada parcial. Non se poderán cualificar 

aspectos non contemplados neses estándares preceptivos para superar a materia. 

Polo tanto o proceso para saber qué nota lle corresponde a un alumno/a é o seguinte: 

 Seleccionar os estándares que se pretende traballar durante un parcial 

 Pensar qué instrumentos de avaliación son os máis axeitados para valorar o grao en que 

o alumno asimilou ese estándar. 

 Darlle un % de peso a cada instrumento en función da importancia que lle concedamos 

na valoración do estándar. 

Este proceso faise 3 veces no curso, unha por cada parcial, e cada alumno recibe no correo 

electrónico ou en man un documento no que queda rexistrado o conxunto de estándares a 

traballar cos instrumentos e ponderación asociada. 

A modo de exemplo sería algo como isto: 
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Poñer aquí todos os estándares e instrumentos sería excesivo. Pódense consultar no correo 

electrónico de cada alumno/a, que os terá dispoñibles ao principio de cada parcial. 

Cada estándar leva asociada unha puntuación de 1 punto ou 3 en función de se é considerado 

secundario ou esencial. Estes son preceptivos para superar a materia porque fan referencia á 

parte máis importante do currículo. O alumno non pode obter unha avaliación positiva se non 

demostra que os comprende e asimila. Polo tanto a nota final do alumno é fácil de obter: 

 Súmase a nota de todos os estándares asociados e así obtense a puntuación máxima 

posible (ex. 4 esenciais e 15 secundarios darían...4x3 +15x1 = 27 puntos) 

 Despois apúntase a nota obtida polo alumno/a en cada actividade proposta para traballar 

os diferentes estándares, que sae do instrumento de avaliación usado (observación e 

traballo diario, traballos de investigación, probas escritas ou orais e laboratorio son as 4 

máis empregadas, pero pode haber outras como dossier de prensa, asistencia a 

conferencias, etc...) e calcúlase a nota de cada estándar en función do % asignado a 

cada un deles (por exemplo no cadro anterior se o alumno/a obtivese un 7 no traballo 

diario na clase e un 4 na proba escrita a súa nota nese estándar FQB2.2.1 sería: 0,3 x 7 

+ 0,7 x 4 = 4,9. Como se trata dun estándar esencial, valorado 3 puntos no global, a nota 

corrixida obtida nel é 3 x 0,49 = 1,47 puntos). 

 Súmase toda a puntuación obtida realmente nos estándares para obter a nota final (por 

exemplo este alumno/a podería obter 16 puntos entre todos eles) 

 Exprésase a nota final en función do máximo posible (neste caso o alumno/a obtivo 16 

puntos sobre 27 posibles, ou sexa 16/27 =0.59. Que expresado sobre 10, escala máis 

familiar para todos deixaría a nota en 5,9 puntos). 

 A cualificación que se expresaría no boletín viría dada por esta escala: 

INS < 4,5   SUF entre 4,5 e 5,5   BEN entre 5,5 e 6,5 NOT entre 6,5 e 8,5 e SOB>8,5 

Polo tanto este alumno/a levaría un BEN. 

Nesta materia non se contemplan recuperacións parciais. Como se avalía segundo estándares, 

hai moitos deles que se repiten ao longo do curso polo que están en constante proceso 

avaliativo. Para os que son máis conceptuais proponse unha proba obxectiva de recuperación 

en xuño. Se finalmente o alumno/a, ponderando todos os estándares traballados, non é quen de 

acadar un nivel suficiente na convocatoria ordinaria terá dereito a ser avaliado dos estándares 

de contidos conceptuais en setembro. Naqueles estándares que non contemplaran a proba 

escrita/oral entre os seus instrumentos de avaliación conservarán a nota obtida en xuño. 

 


