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Bloques de contidos e Temporalización : 
 
Bloque 5  “ Movementos e forzas” 
 
5.1-Movementos MRU,MRUA, caída libre. 
5.2-Forzas: natureza vectorial. Efectos. Lei de Hooke. 
5.3-Leis de Newton. Lei da gravitación universal. Forzas no noso contorno ( forza 
gravitatoria, eléctrica e magnética). 
5.4-Medidas das forzas de especial interese no noso contorno (Fr, P, T , N, Fc ). 
5.5-Mecanismos de transmisión e transformación do movemento, simples e 
complexos. 
5.6._Concepto de presión. Presión atmosférica. Física da atmosfera. 
 
Bloque 6  “ Enerxía I” 
 
6.1-Traballo e a súa relación coa enerxía. Formas de intercambio de enerxía: o traballo 
e a calor. 
6.2-Potencia. Exercicios numéricos sinxelos relacionados con estes conceptos. 
6.3-Enerxía : Unidades. Enerxía cinética, potencial e mecánica. Principio de 
conservación. 
6.4-Electricidade e circuitos eléctricos. Lei de Ohm. 
 
Bloque 7 “ Enerxía II” 
 
7.1-Fontes de enerxía convencionais fronte ás alternativas. Uso racional da enerxía. 
7.2-Formasde intercambio de enerxía: traballo e calor. 
7.3-Enerxía térmica. Diferenza entre calor e temperatura.Escalas de temperatura. 
Efectos da enerxía térmica. 
7.4-Transformacións de enerxía. Aspectos industriais e a xeración de enerxía eléctrica 
nos distintos tipos de centrais eléctricas e o seu transporte ata as nosas casas. 
 
Bloque 8 “ Os cambios” 
 
8.1-Cantidade de sustancia : o mol. 
8.2-Reaccións e ecuacións químicas. Cálculos estequiométricos nas reaccións 
químicas.. 
8.3-Lei de conservación da masa ou lei de Lavoisier. 
8.4-Cálculos numéricos con disolucións. Concentración molar. Solubilidade. 
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8.5-Traballo no laboratorio. Recoñecemento do material e instrumentos básicos do 
laboratorio, así como os símbolos máis frecuentes utilizados nas etiquetas de produtos 
químicos. Normas de seguridade. 
8.6-Introdución á química orgánica. 
 
Temporalización : 
 
Bloque 5 ._ Semanas do 19 de Setembro até o 10 de Outubro 
 
Bloque 6._ Semanas do 17 de Outubro até o 14 de Novembro. 
 
A semana do 14 de Novembro faremos o primeiro exame da materia correspondente 
á parte dos bloques 5 e 6. ( luns ou Xoves, según a quenda de cada quen). 
 
Bloque 7._ Semanas do 14 de Novembro até o 12 de decembro. 
 
Bloque 8._ Semanas do 19 de decembro até o 23 de xaneiro. 
Metodoloxía 
 
Importante : 
 
Dado que a ensinanza é SemiPresencial, é imprescindible a asistencia ás titorías 
semanais. No caso de ter calquera problema para a asistencia regular, será de obriga 
falar coa profesora para organizar o estudo. 
 
É importante entender que a temporalización é aproximada aínda que intentaremos 
axustarnos, para o que é fundamental o voso traballo persoal que vos permita seguir 
as explicacións na aula. 
 
Utilizaremos para o seu estudo o material correspondente á materia, que tedes a vosa 
disposición na páxina da Consellería:   http://www.edu.xunta.gal/portal/node/23204  e 
na páxina web do centro 
http://www.edu.xunta.gal/centros/epaeduardopondal/node/71. 
 
 
No que respecta ao material extra de traballo e exercicios para práctica, serán 
colgados no curso “Ámbito Científico Tecnolóxico CCNN Módulo 3 Semipresencial” da 
aula virtual do centro : 
http://www.edu.xunta.gal/centros/epaeduardopondal/aulavirtual2/     
Para acceder a dito curso será requisito imprecindible falar coa profesora, xa que é ela 
quen vos dará a clave necesaria para a vosa automatriculación. 
 
 
Mínimos esixibles 
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Podedes consultar estes mínimos esixibles na materia e todo o resto da información 
relacionada con ela, na correspondente Programación do Ámbito Científico-
Tecnolóxico que tedes a vosa disposición na páxina web do instituto. 
 
 
 
 


