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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

a) EPAPU Albeiros 

Situación e localización 

A denominación oficial é EPAPU Albeiros. Trátase dun centro de titularidade pública dependente da Consellería de Educación, Universi- 

dade e Formación Profesional da Xunta de Galicia. Desde o ano 2002 está situado no Parque da Milagrosa (Concello de Lugo). 

 

Centros adscritos 

 
Polas nosas especiais características, non temos centros adscritos. 

Ensinanzas que oferta 

Educación Secundaria de Adultos 

Modalidade semipresencial: 

• 1º, 2º, 3º, 4º ESA: un grupo de cada nivel tanto no primeiro coma no segundo cuadrimestre en horario de tarde e un grupo de 3º e 

outro de 4º en horario de mañá. 

 
Modalidade Presencial: 

• 1º ESA: un grupo en horario matinal no primeiro cuadrimestre. 

• 2º ESA: un grupo en horario matinal no segundo cuadrimestre. 

• 3º ESA: dous grupos, un en horario matinal e outro en horario de tarde, no primeiro cuadrimestre. 

• 4º ESA: un grupo en horario matinal no primeiro cuadrimestre e tres grupos, dous en horario matinal e outro en horario de tarde, no 

segundo cuadrimestre . 

 
Bacharelato 

• 1º Bacharelato: dous grupos (Ciencias, e Humanidades e Ciencias Sociais) 

• 2º Bacharelato: dous grupos (Ciencias, e Humanidades e Ciencias Sociais) 

 
Ensinanzas Básicas Iniciais 

• Nivel I: un grupo 

• Nivel II: un grupo 

• Español e Galego para inmigrantes: tres grupos, un en horario matutino, outro en horario de tarde e outro en horario nocturno. 

 
Aula Mentor 

 
Características singulares 

 
O noso centro é o único na cidade, e mesmo na provincia, destinado en exclusiva ao ensino de persoas adultas. Isto provoca que, malia a 

estarmos situados nunha zona en concreto da cidade, o contorno non é un elemento relevante e o noso alumnado procede de toda a cidade 

e de vilas máis ou menos próximas. 

Existe gran disparidade no nivel socioeconómico e cultural do noso alumnado. As motivacións máis frecuentes para decidiren iniciar ou 

retomar os seus estudos son as seguintes: 

1. No caso do alumnado de Ensinanzas Básicas Iniciais a motivación máis frecuente é acceder a unha formación básica da que, por un 

ou outro motivo, se viron privados durante a súa nenez e adolescencia. A media de idade destes homes e mulleres é alta e, en xeral, non 

proseguen os seus estudos. 

2. Os alumnos e alumnas matriculados en Español e Galego para Inmigrantes teñen como finalidade acadar competencia lingüística 

en castelán e, en menor medida, en lingua galega. En liñas xerais, o seu nivel cultural é baixo dado que moitos deles carecen de estudos 

tamén no seu país de orixe, inda que hai excepcións. 

3. O alumnado matriculado en Ensinanza Secundaria Obrigatoria presenta dous perfís e motivacións moi diferentes. Por unha banda, 

están os rapaces e rapazas que proceden do sistema ordinario e se matriculan para acadar a titulación de Ensinanza Secundaria Obriga- 

toria coa finalidade de acceder a un ciclo formativo de grao medio. Por outra banda, están as persoas adultas que deciden continuar os 

seus estudos, ben para promocionar no seu traballo, ben para acadalo, ben para poderen realizar un ciclo formativo ou simplemente para 

mellorar o seu nivel cultural. 

4. O alumnado matriculado en Bacharelato ten dúas motivacións principais, ben acceder a un ciclo formativo superior, ben acadaren a 

titulación necesaria para presentarse a algún proceso selectivo de emprego convocado pola administración. Unha porcentaxe moi escasa 

preséntase ás ABAU e continúa estudos universitarios. 

A peculiaridade máis notable do centro desde o punto de vista organizativo e pedagóxico, no relativo ás ensinanzas de bacharelato, é que 

se trata dun ensino semipresencial, cunha única sesión lectiva semanal por materia. Isto condiciona tanto a metodoloxía didáctica coma 

os instrumentos de avaliación. 

Outra notable peculiaridade do noso alumnado é que realmente, máis que estar matriculado dun curso completo, o está de materias, com- 

binando en moitos casos os dous cursos de bacharelato. 
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Lingua materna dominante 

 
Resulta difícil precisar este aspecto dun xeito rigoroso no centro, dada a irregularidade da asistencia ó mesmo e os cambios na matrícula 

entre o primeiro e o segundo cuadrimestre. É por iso que, da mostra enquisada nos cursos de ESA e Bacharelato, podemos extraer as 

seguintes conclusións: 

• A perda progresiva do uso do galego a favor do castelán no referente ó uso habitual. 

• A diminución do galego tamén no eido familiar, corroborándose a diminución do uso do galego a medida que o interlocutor é máis 

novo. 

• Un uso ambivalente das dúas linguas na relación cos compañeiros de estudos ou traballo, co predominio do castelán nas relacións 

sociais con descoñecidos. 

• A disparidade na valoración do galego desde o punto de vista xeracional. 

• O elevado número que non contesta cando é requirido sobre as razóns polas que non utiliza o galego, o que foi interpretado como 

síntoma das dificultades para exteriorizar os prexuízos. 

• A valoración da idoneidade do galego como vehículo comunicativo e a non desvaloración con respecto á aprendizaxe de linguas 

estranxeiras. 

Debemos destacar que nos últimos anos se detecta un incremento dos non galegos, tanto procedentes doutras autonomías españolas como 

estranxeiros. 

 

Problemas sociais destacados 

 
Unha das características do ensino de adultos, como ocorre no resto das ensinanzas especiais, é o elevado abandono escolar ou, cando 

mesmo, a adaptación do alumnado a moi diferentes ritmos de aprendizaxe. É por isto polo que si detectamos un importante abandono 

escolar, motivado de seguro polas necesidades destes homes e mulleres de atender a obrigas familiares e laborais, e tamén unha secuen- 

ciación dos estudos de bacharelato e secundaria en varios cursos académicos. 

O número de poboación inmigrante no centro é moi elevado. Este alumnado está matriculado basicamente nos niveis de EBI e Español e 

Galego para Inmigrantes, pero tamén se detecta unha porcentaxe importante nos niveis inferiores de ESA, nomeadamente no Nivel I e II. 

Moitos destes/as alumnos/as non dispoñen de estudos no seu país de orixe; noutros casos, malia a térenos, prefiren cursalos no centro no 

canto de enfrontarse ao complicado proceso de homologación de estudos. 

Nos niveis de bacharelato a porcentaxe de alumnado inmigrante é moito máis baixa, pero si detectamos bastantes casos de alumnos/as de 

orixe estranxeira, procedentes do sistema ordinario, que deciden retomar os seus estudos. 

Os casos de violencia ou acoso escolar non son, ata o momento, significativos no noso centro. 

 

2. FÍSICA E QUÍMICA NO BACHARELATO 

Para a realización desta programación tómase como punto de partida o currículo da materia de Física e Química indicada no decreto 

86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autóno- 

ma de Galicia (LOMCE). 

 

2.1. OBXECTIVOS XERAIS 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores 

da Constitución española e do Estatuto de Autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade 

na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito críti- 

co. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e 

discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa 

evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e mellora do contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma 

crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao 

medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e 

sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun 

mundo globalizado. 
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2.2. FÍSICA EN 2º BACHARELATO 

2.2.1. UNIDADES DIDÁCTICAS: 
-Contidos 

- Criterios de avaliación 

- Estándares de aprendizaxe 

- Competencias clave 

- Indicadores de logro 

 
Bloque 1. A actividade científica 

 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

 
Estratexias propias da actividade 

científica. 

 
Tecnoloxías da información e da comu- 

nicación. 

 
Estratexias necesarias na actividade 

científica. 

 
Recoñecer e utilizar as estratexias bási- 

cas da actividade científica. 

 
Coñecer, utilizar e aplicar as tecno- 

loxías da información e da comunica- 

ción no estudo dos fenómenos físicos. 

 
Realizar de xeito cooperativo tarefas 

propias da investigación científica. 

 
Aplica as habilidades para a investi- 

gación, propón preguntas, identifica 

e analiza problemas, emite hipóteses 

fundamentadas, recollendo datos, ana- 

lizando tendencias a partir de modelos, 

e deseñando e propondo estratexias de 

actuación. 

 
Efectúa a análise dimensional das ecua- 

cións que relacionan as magnitudes nun 

proceso físico. 

 
Resolve exercicios deducindo a infor- 

mación dos datos proporcionados e 

das ecuacións que rexen o fenómeno, e 

contextualiza os resultados. 

 
Elabora e interpreta representacións 

gráficas de 2 e 3 variables a partir de 

datos experimentais, e relaciónaas coas 

ecuacións matemáticas que representan 

as leis e os principios físicos 

 
Utiliza aplicacións virtuais interactivas 

para simular experimentos físicos de 

difícil implantación no laboratorio. 

 
Analiza a validez dos resultados obti- 

dos e elabora un informe final facendo 

uso das TIC, no que se comunique 

tanto o proceso como as conclusións 

obtidas. 

 
Identifica as principais características 

ligadas á fiabilidade e á obxectivida- 

de do fluxo de información científica 

existente en internet e noutros medios 

dixitais. 

 
Selecciona, comprende e interpreta 

información relevante nun texto de di- 

vulgación científica, e transmite as con- 

clusións obtidas utilizando a linguaxe 

oral e escrita con propiedade. 

 
Realiza de xeito cooperativo algun- 

has tarefas propias da investigación: 

procura de información, prácticas de 

laboratorio ou pequenos proxectos de 

investigación. 
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Estándares de aprendizaxe Competencias clave e 

Indicadores de logro 

Aplica habilidades necesarias para 

a investigación científica, propondo 

preguntas, identificando e analizando 

problemas, emitindo hipóteses funda- 

mentadas, recollendo datos, analizan- 

do tendencias a partir de modelos, e 

deseñando e propondo estratexias de 

actuación. 

Plantéxate preguntas, identifica proble- 

mas, recolle datos, deseña estratexias 

de resolución de problemas utilizando 

modelos e leis, revisa o proceso e obten 

conclusións. 

CCL CMCCT CSC CSIEE 

Efectúa a análise dimensional das ecua- 

cións que relacionan as magnitudes 

nun proceso físico. 

Comproba que as ecuacíóns son ho- 

moxéneas. 

CAA CMCCT 

Resolve exercicios nos que a informa- 

ción debe deducirse a partir dos datos 

proporcionados e das ecuacións que 

rexen o fenómeno, e contextualiza os 

resultados. 

Resolve exercicios numéricos, expresa 

a unidade, emprega a notación científi- 

ca, estima os erros absoluto e relativo 

asociados e contextualiza os resultados. 

CAA CMCCT 

Elabora e interpreta representacións 

gráficas de dúas e tres variables a partir 

de datos experimentais, e relaciónaas 

coas ecuacións matemáticas que repre- 

sentan as leis e os principios físicos 

Elabora e/ou interpreta representacións 

gráficas de diferentes procesos a partir 

dos datos obtidos en experiencias de 

laboratorio ou virtuais e relaciona os 

resultados obtidos coas ecuacións que 

representan as leis e principios subxa- 

centes. 

CAA CMCCT 

Utiliza aplicacións virtuais interactivas 

para simular experimentos físicos de 

difícil implantación no laboratorio. 

Manexa aplicacións virtuais interacti- 

vas para simular experimentos físicos 

de difícil realización no laboratorio. 

CD CMCCT 

 
Analiza a validez dos resultados obti- 

dos e elabora un informe final facendo 

uso das TIC, no que se comunique 

tanto o proceso como as conclusións 

obtidas. 

Establece os elementos esenciais para 

o deseño, a elaboración e a defensa dun 

proxecto de investigación, sobre un 

tema de actualidade científica, vincula- 

do á física, utilizando preferentemente 

as TIC. 

CD CCL CMCCT CSIEE 

Identifica as principais características 

ligadas á fiabilidade e á obxectivida- 

de do fluxo de información científica 

existente en internet e noutros medios 

dixitais. 

Diferencia a información contrastada 

por fontes científicas daquela que non 

ten rigor científico. 

CD CMCCT 

Selecciona, comprende e interpreta 

información relevante nun texto de di- 

vulgación científica, e transmite as con- 

clusións obtidas utilizando a linguaxe 

oral e escrita con propiedade. 

A partir dun texto científico, extrae e 

interpreta a información, argumenta 

con rigor e precisión utilizando a termi- 

noloxía adecuada. 

CAA CCL CD CMCCT 

Realiza de xeito cooperativo algunhas 

tarefas propias da investigación cientí- 

fica: procura de información, prácticas 

de laboratorio ou pequenos proxectos 

de investigación. 

Reparte equitativamente o traballo e 

establece os elementos de coordinación 

para cubrir todos os pasos dunha inves- 

tigación científica, incluída a exposi- 

ción dos resultados. 

CAA CCL CD CMCCT CSC CSIEE 
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Bloque 2: Campo Gravitacional 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

 
Campo gravitatorio. 

 

 

 

 
Campos de forza conservativos. 

 

 
 

 
Intensidade do campo gravitatorio. 

 

 

 
Potencial gravitatorio. 

 

 

 

 
Potencial gravitatorio. 

 

 

 
Enerxía potencial gravitatoria. 

Lei de conservación da enerxía. 

 
 
 

Relación entre enerxía e movemento 

orbital. 

 

 
Satélites: tipos. 

 

 

 

 
 

Caos determinista. 

 
Asociar o campo gravitatorio á exis- 

tencia de masa, e caracterízalo pola 

intensidade do campo e o potencial. 

 
Recoñecer o carácter conservativo do 

campo gravitatorio pola súa relación 

cunha forza central e asociarlle, en con- 

secuencia, un potencial gravitatorio. 

 
Interpretar as variacións de enerxía 

potencial e o signo desta en función 

da orixe de coordenadas enerxéticas 

elixida. 

 
Xustificar as variacións enerxéticas dun 

corpo en movemento no seo de campos 

gravitatorios. 

 
Relacionar o movemento orbital dun 

corpo co raio da órbita e a masa xera- 

dora do campo. 

 
Coñecer a importancia dos satélites 

artificiais de comunicacións, GPS e 

meteorolóxicos, e as características das 

súas órbitas. 

 
Interpretar o caos determinista no con- 

texto da interacción gravitatoria. 

 
Diferencia os conceptos de forza e 

campo, establecendo unha relación en- 

tre a intensidade do campo gravitatorio 

e a aceleración da gravidade. 

 
Representa o campo gravitatorio me- 

diante as liñas de campo e as superfi- 

cies de enerxía equipotencial. 

 
Xustifica o carácter conservativo do 

campo gravitatorio e determina o tra- 

ballo realizado polo campo a partir das 

variacións de enerxía potencial. 

 
Calcula a velocidade de escape dun 

corpo aplicando o principio de conser- 

vación da enerxía mecánica. 

 
Aplica a lei de conservación da enerxía 

ao movemento orbital de corpos como 

satélites, planetas e galaxias. 

 
Deduce a velocidade orbital dun corpo, 

a partir da lei fundamental da dinámica, 

e relaciónaa co raio da órbita e a masa 

do corpo. 

 
Identifica a hipótese da existencia de 

materia escura a partir dos datos de 

rotación de galaxias e a masa do burato 

negro central. 

 
Utiliza aplicacións virtuais interactivas 

para o estudo de satélites de órbita 

media (MEO), órbita baixa (LEO) e de 

órbita xeoestacionaria (GEO), e extrae 

conclusións. 

 
Describe a dificultade de resolver o 

movemento de 3 corpos sometidos á 

gravidade mutua utilizando o concepto 

de caos. 
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Estándares de aprendizaxe Competencias clave e 

Indicadores de logro 

Diferencia os conceptos de forza e cam- 

po, establecendo unha relación entre a 

intensidade do campo gravitatorio e a 

aceleración da gravidade. 

Manexo correcto das ecuacións de 

forza e campo e debuxar diagramas cos 

vectores forza e campo correctamente. 

CMCCT 

Representa o campo gravitatorio me- 

diante as liñas de campo e as superficies 

de enerxía equipotencial. 

Debuxar diagramas cos vectores campo 

e escalares enerxía. 

CCEC CMCCT 

Xustifica o carácter conservativo do 

campo gravitatorio e determina o tra- 

ballo realizado polo campo a partir das 

variacións de enerxía potencial. 

Obter resultados coherentes dos exer- 

cicios onde o campo realiza un traballo 

sobre as masas, e concluíndo que aquel 

realiza un traballo conservativo. 

CMCCT 

Calcula a velocidade de escape dun cor- 

po aplicando o principio de conserva- 

ción da enerxía mecánica. 

Realizar os cálculos necesarios para 

obter a velocidade de escape dun corpo, 

e valorar que se conserva a enerxía dos 

dous corpos que interaccionan. 

CMCCT 

 

Aplica a lei de conservación da enerxía 

ao movemento orbital de corpos como 

satélites, planetas e galaxias. 

Realizar os cálculos necesarios para 

obter a velocidade orbital dun corpo, e 

valorar que se conserva a enerxía dos 

dous corpos que interaccionan. 

CMCCT 

Deduce a velocidade orbital dun corpo, 

a partir da lei fundamental da dinámica, 

e relaciónaa co raio da órbita e a masa 

do corpo. 

Valorar a necesidade da existencia de 

materia escura á vista da insuficiencia 

dos resultados coa materia visible. 

CMCCT 

Identifica a hipótese da existencia de 

materia escura a partir dos datos de ro- 

tación de galaxias e a masa do burato 

negro central. 

Emprega ferramentas TIC conveniente- 

mente, aplica o método científico para 

sacar conclusións. 

CD CMCCT 

Utiliza aplicacións virtuais interacti- 

vas para o estudo de satélites de órbita 

media (MEO), órbita baixa (LEO) e de 

órbita xeoestacionaria (GEO), e extrae 

conclusións. 

Valorar que a ignorancia do ser humano 

leva ao caos e non ao determinismo do 

Universo. CMCCT 

Describe a dificultade de resolver o mo- 

vemento de 3 corpos sometidos á gra- 

vidade mutua utilizando o concepto de 

caos. 
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Bloque 3: Campo Electrostático. Electromagnetismo. Campo Magnético. Indución Electromagnética 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

 
Campo eléctrico. 

Intensidade do campo. 

 
Asociar o campo eléctrico á existencia 

de carga e caracterízalo pola intensida- 

de de campo e o potencial. 

 
Relaciona os conceptos de forza e 

campo, establecendo a relación entre 

intensidade do campo eléctrico e carga 

eléctrica. 

  
Utiliza o principio de superposición 

para o cálculo de campos e potenciais 

eléctricos creados por unha distribución 

de cargas puntuais. 

 
Potencial eléctrico. 

Recoñecer o carácter conservativo do 

campo eléctrico pola súa relación cunha 

forza central, e asociarlle, en conse- 

cuencia, un potencial eléctrico. 

Representa gráficamente o campo crea- 

do por unha carga puntual, incluíndo 

as liñas de campo e as superficies de 

enerxía equipotencial. 

  Compara os campos eléctrico e gravita- 

torio, e establece analoxías e diferenzas 

entre eles. 

 
Diferenza de potencial. 

Caracterizar o potencial eléctrico en di- 

ferentes puntos dun campo xerado por 

unha distribución de cargas puntuais, 

e describir o movemento dunha carga 

cando se deixa libre no campo. 

Analiza cualitativamente a traxectoria 

dunha carga situada no seo dun campo 

xerado por una distribución de cargas, a 

partir da forza neta que se exerce sobre 

ela. 

 
Enerxía potencial eléctrica. 

Interpretar as variacións de enerxía 

potencial dunha carga en movemen- 

to no seo de campos electrostáticos 

en función da orixe de coordenadas 

enerxéticas. 

Calcula o traballo necesario para trans- 

portar unha carga entre dous puntos 

dun campo eléctrico creado por unha 

ou máis cargas puntuais a partir da 

diferenza de potencial. 

  
Predí o traballo que se realizará sobre 

unha carga que se move nunha superfi- 

cie de enerxía equipotencial e discúteo 

no contexto de campos conservativos. 

 
Fluxo eléctrico e lei de Gauss. 

Asociar as liñas de campo eléctrico co 

fluxo a través dunha superficie pechada 

e establecer o teorema de Gauss para 
determinar o campo eléctrico creado 

por una esfera cargada. 

Calcula o fluxo do campo eléctrico a 

partir da carga que o crea e a superficie 

que atravesan as liñas do campo. 

Aplicacións do teorema de Gauss. 
 

Valorar o teorema de Gauss como 

método de cálculo de campos electros- 

táticos. 

Determina o campo eléctrico creado 
por unha esfera cargada aplicando o 

teorema de Gauss. 

 

Equilibrio electrostático. 

Gaiola de Faraday. 

 

Aplicar o principio de equilibrio 

electrostático para explicar a ausencia 

de campo eléctrico no interior dos 

condutores e asóciao a casos concretos 

da vida cotiá. 

Explica o efecto da gaiola de Faraday 
utilizando o principio de equilibrio 

electrostático e recoñéceo en situacións 

cotiás, como o mal funcionamento dos 

móbiles en certos edificios ou o efecto 

dos raios eléctricos nos avións. 

 

Campo magnético. 

Efecto dos campos magnéticos sobre 

cargas en movemento. 

 
Predicir o movemento dunha partícula 

cargada no seo dun campo magnético. 

Describe o movemento que realiza 

unha carga cando penetra nunha rexión 

onde existe un campo magnético e ana- 

liza casos prácticos concretos, como os 

espectrómetros de masas e os acelera- 

dores de partículas. 



8 

Campo creado por distintos elementos 

de corrente. 

Comprender e comprobar que as 

correntes eléctricas xeran campos 

magnéticos. 

Relaciona as cargas en movemento coa 

creación de campos magnéticos e des- 

cribe as liñas do campo magnético que 

crea una corrente eléctrica rectilínea. 

Campo magnético. 

Efecto dos campos magnéticos sobre 

cargas en movemento. 

Recoñecer a forza de Lorentz como a 

forza que se exerce sobre unha partícu- 

la cargada que se move nunha rexión 

do espazo onde actúan un campo 

eléctrico e un campo magnético. 

Calcula o raio da órbita que describe 

unha partícula cargada cando penetra 

nun campo magnético coñecido apli- 

cando a forza de Lorentz. 

   

Utiliza aplicacións virtuais interactivas 

para comprender o funcionamento dun 

ciclotrón e calcula a frecuencia propia 

da carga cando se move no seu interior. 

  
Establece a relación que debe existir 

entre o campo magnético e o campo 

eléctrico para que unha partícula carga- 

da se mova con movemento rectilíneo 

uniforme aplicando a lei fundamental 

da dinámica e a lei de Lorentz. 

O campo magnético como campo non 

conservativo. 

Interpretar o campo magnético como 

campo non conservativo e a imposi- 

bilidade de asociarlle unha enerxía 

potencial. 

Analiza o campo eléctrico e o campo 

magnético desde o punto de vista ener- 

xético, tendo en conta os conceptos de 

forza central e campo conservativo. 

 

Indución electromagnética. 

Describir o campo magnético ori- 

xinado por unha corrente rectilínea, 

por unha espira de corrente ou por un 

solenoide nun punto determinado. 

Establece, nun punto dado do espazo, o 

campo magnético resultante debido a 

dous ou máis condutores rectilíneos 

polos que circulan correntes eléctricas. 

  
Caracteriza o campo magnético creado 

por unha espira e por un conxunto de 

espiras. 

 
Forza magnética entre condutores 

paralelos. 

 
Identificar e xustificar a forza de inte- 

racción entre dous condutores rectilí- 

neos e paralelos. 

 
Analiza e calcula a forza que se esta- 

blece entre dous condutores paralelos, 

segundo o sentido da corrente que os 

percorra, realizando o diagrama corres- 

pondente. 

Lei de Ampère. Coñecer que o ampere é unha unidade 

fundamental do Sistema Internacional. 

Xustifica a definición de ampere a par- 

tir da forza que se establece entre dous 

condutores rectilíneos e paralelos. 

 
Valorar a lei de Ampère como método 

de cálculo de campos magnéticos. 

Determina o campo que crea unha 

corrente rectilínea de carga aplicando a 

lei de Ampère e exprésao en unidades 

do Sistema Internacional. 

 

Fluxo magnético. 
 

Relacionar as variacións do fluxo mag- 

nético coa creación de correntes eléc- 

tricas e determinar o sentido destas. 

 

Establece o fluxo magnético que atra- 

vesa unha espira que se atopa no seo 

dun campo magnético e exprésao en 

unidades do Sistema Internacional. 

 

Leis de Faraday-Henry e Lenz. 

Forza electromotriz. 

 

Explicar as experiencias de Faraday e 

de Henry que levaron a establecer as 

leis de Faraday e Lenz. 

 

Calcula a forza electromotriz inducida 

nun circuíto e estima a dirección da 

corrente eléctrica aplicando as leis de 

Faraday e Lenz. 
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Emprega aplicación virtuais interacti- 

vas para reproducir as experiencias de 

Faraday e Henry e deduce experimen- 

talmente as leis de Faraday e Lenz. 

Xerador de corrente alterna: elementos. 

Corrente alterna: magnitudes que a 

caracterizan. 

Identificar os elementos fundamentais 

de que consta un xerador de corrente 

alterna e a súa función. 

Demostra o carácter periódico da 

corrente alterna nun alternador a partir 

da representación gráfica da forza 

electromotriz inducida en función do 

tempo. 

  
Infire a produción de corrente alterna 

nun alternador, tendo en conta as leis 

da indución. 

 

Estándares de aprendizaxe Competencias clave e 

Indicadores de logro 

 
Relaciona os conceptos de forza e 

campo, establecendo a relación entre 

intensidade do campo eléctrico e carga 
eléctrica. 

 
Manexo correcto das ecuacións de 

forza e campo e debuxar diagramas cos 

vectores forza e campo correctamente. 
CMCCT 

 
Utiliza o principio de superposición 

para o cálculo de campos e potenciais 

eléctricos creados por unha distribución 

de cargas puntuais. 

 

Realizar diagramas vectoriais para 

a composición de campos e calcular 

campos correctamente coa ecuación do 

principio de superposición. Utilizar este 

principio para resolver a ecuación simi- 

lar para o potencial eléctrico. CMCCT 

 

Representa gráficamente o campo crea- 

do por unha carga puntual, incluíndo 

as liñas de campo e as superficies de 

enerxía equipotencial. 

 

Facer diagramas de cargas coas súas 

liñas de forza e cargas coa superficie 

equipotencial. 

CECC CMCCT 

Compara os campos eléctrico e gravita- 

torio, e establece analoxías e diferenzas 

entre eles. 

Saber explicar acompañado de diagra- 

mas as diferezas e as similitudes dos 

dous campos. CMCCT 

Analiza cualitativamente a traxectoria 

dunha carga situada no seo dun campo 

xerado por una distribución de cargas, a 

partir da forza neta que se exerce sobre 

ela. 

Sacar conclusións da dirección e sen- 

tido do vector velocidade dunha carga 

situada nun campo eléctrico. 

CMCCT 

Calcula o traballo necesario para trans- 

portar unha carga entre dous puntos 

dun campo eléctrico creado por unha 

ou máis cargas puntuais a partir da 

diferenza de potencial. 

Empregar correctamente a ecuación e 

sacar conclusións en función do signo 

do resultado. 

CMCCT 

 

Predí o traballo que se realizará sobre 

unha carga que se move nunha superfi- 

cie de enerxía equipotencial e discúteo 

no contexto de campos conservativos. 

 

Deducir matemáticamente que este tra- 

ballo é nulo sendo una das consecuen- 

cias de estar a traballar con campos 

conservativos. CMCCT 

Calcula o fluxo do campo eléctrico a 

partir da carga que o crea e a superficie 

que atravesan as liñas do campo. 

Empregar correctamente a ecuación 

de fluxo e comprender o concepto 

empregando diagramas de superficies 

diferentes e con diferentes inclinacións. 

CMCCT 
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Determina o campo eléctrico creado 

por unha esfera cargada aplicando o 

teorema de Gauss. 

Deduce a ecuación e saber empregala 

nos diferentes casos dunha esfera car- 

gada. CMCCT 

Explica o efecto da gaiola de Faraday 

utilizando o principio de equilibrio 

electrostático e recoñéceo en situacións 

cotiás, como o mal funcionamento dos 

móbiles en certos edificios ou o efecto 

dos raios eléctricos nos avións. 

Aplica o coñecemento do apartado an- 

terior para describir o efecto da gaiola 

de Faraday, poñendo exemplos da vida 

cotiá. CMCCT 

Relaciona as cargas en movemento coa 

creación de campos magnéticos e des- 

cribe as liñas do campo magnético que 

crea una corrente eléctrica rectilínea. 

Explicar a relación que existe coas 

leis de Maxwell, e describir as liñas 

de campo magnético acompañando un 

diagrama. 

CMCCT 

 

Describe o movemento que realiza 

unha carga cando penetra nunha rexión 

onde existe un campo magnético. 

 

Debuxar e explicar o diagrama vec- 

torial que relaciona a carga, o campo 

magnético e a forza que crea. CMCCT 

Caracteriza o campo magnético creado 

por unha espira e por un conxunto de 

espiras. 

Facer o diagrama coas representacións 

vectoriais e aplicar a ecuación corres- 

pondente. Explica o resultado. CMCCT 

Establece, nun punto dado do espazo, o 

campo magnético resultante debido a 

dous ou máis condutores rectilíneos 

polos que circulan correntes eléctricas. 

Facer o diagrama coas representacións 

vectoriais e aplicar a ecuación corres- 

pondente. Explicar o resultado. 

CMCCT 

Analiza o campo eléctrico e o campo 

magnético desde o punto de vista ener- 

xético, tendo en conta os conceptos de 

forza central e campo conservativo. 

Explicar a diferenza entre os dous 

campos dende o punto de vista de 

campo conservativo, empregando a lei 

de Ampere. 

CMCCT 

Determina o campo que crea unha 

corrente rectilínea de carga aplicando a 

lei de Ampère e exprésao en unidades 

do S.I. 

Conseguir a lei de Biot e Savart por 

este método. 

CMCCT 

Calcula o raio da órbita que describe 

unha partícula cargada cando penetra 

cunha velocidade determinada nun 

campo magnético coñecido aplican- 

do a forza de Lorentz. Analiza casos 

prácticos concretos, como os espectró- 

metros de masas e os aceleradores de 

partículas. 

Deducir a traxectoria da carga em- 

pregando diagramas de magnitudes 

vectoriais, calcular o radio de xiro, e 

aplicalo a casos prácticos. Interpretar 

resultados. 

CMCCT 

Utiliza aplicacións virtuais interactivas 

para comprender o funcionamento dun 

ciclotrón e calcula a frecuencia propia 

da carga cando se move no seu interior. 

Aplicar o punto anterior ao ciclotrón, 

calculando a frecuencia de xiro. Empre- 

gar simulacións para entender o suceso. 

CD CMCCT 

Establece a relación que debe existir 

entre o campo magnético e o campo 

eléctrico para que unha partícula carga- 

da se mova con movemento rectilíneo 

uniforme aplicando a lei fundamental 

da dinámica e a lei de Lorentz. 

Explicar que hai equilibrio e polo tanto 

o movemento é MRU ao resolver pro- 

blemas onde as dúas forzas se anulan. 

CMCCT 

Analiza e calcula a forza que se esta- 

blece entre dous condutores paralelos, 

segundo o sentido da corrente que os 

percorra, realizando o diagrama corres- 

pondente. 

Facer o diagrama coas representacións 

vectoriais e aplicar a ecuación corres- 

pondente. Explicar o resultado. 

CMCCT 
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Xustifica a definición de ampere a par- 

tir da forza que se establece entre dous 

condutores rectilíneos e paralelos. 

Entender que a ecuación anterior foi 

útil para definir a unidade de intensida- 

de eléctrica. CMCCT 

Establece o fluxo magnético que atra- 

vesa unha espira que se atopa no seo 

dun campo magnético e exprésao en 

unidades do Sistema Internacional. 

Facer o diagrama do fluxo magnético e 

calcular o valor deste. 

CMCCT 

Emprega aplicación virtuais interacti- 
vas para reproducir as experiencias de 

Faraday e Henry e deduce experimen- 

talmente as leis de Faraday e Lenz. 

Deducir as leis. Observar as experien- 
cias nunha simulación interpretando os 

resultados. 

CD CMCCT 

Calcula a forza electromotriz inducida 

nun circuíto e estima a dirección da 

corrente eléctrica aplicando as leis de 

Faraday e Lenz. 

Calcular esa forza e facer o diagrama 

do circuito indicando o sentido da 

corrente. 

CMCCT 

Demostra o carácter periódico da co- 

rrente alterna nun alternador a partir da 

representación gráfica da forza electro- 

motriz inducida en función do tempo. 

Realizar a demostración observando 

que a fem varía co tempo. Visualizar o 

fenómeno con 4 posicións da espira nos 

catro semieixos do diagrama cartesiano. 

CMCCT 

Infire a produción de corrente alterna 

nun alternador, tendo en conta as leis da 

indución. 

Calcular a fem dun alternador aplican- 

do a ecuación anterior. 

CMCCT 
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Bloque 4: Movemento Ondulatorio. Ondas electromagnéticas. A luz. Ondas sonoras e son 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

 
Ecuación das ondas harmónicas. 

 
Asociar o movemento ondulatorio co 

movemento harmónico simple. 

 
Determina a velocidade de propaga- 

ción dunha onda e a de vibración das 

partículas que a forman, interpretando 

ambos os resultados. 

 

Clasificación das ondas. 
 

Identificar en experiencias cotiás ou 

coñecidas os principais tipos de ondas e 

as súas características. 

 
Explica as diferenzas entre ondas 

lonxitudinais e transversais a partir da 

orientación relativa da oscilación e da 

propagación. 

  
Recoñece exemplos de ondas mecáni- 

cas na vida cotiá. 

Magnitudes que caracterizan as ondas. Expresar a ecuación dunha onda nunha 

corda indicando o significado físico dos 

seus parámetros característicos. 

Obtén as magnitudes características 

dunha onda a partir da súa expresión 

matemática. 

  
Escribe e interpreta a expresión 

matemática dunha onda harmónica 

transversal dadas as súas magnitudes 

características. 

Ondas transversais nunha corda. Interpretar a dobre periodicidade dunha 

onda a partir da súa frecuencia e o seu 

número de onda. 

Dada a expresión matemática dunha 

onda, xustifica a dobre periodicidade 

con respecto á posición e ao tempo. 

Enerxía e intensidade. Valorar as ondas como un medio de 

transporte de enerxía pero non de masa. 
Relaciona a enerxía mecánica dunha 

onda coa súa amplitude. 

  
Calcula a intensidade dunha onda a 

certa distancia do foco emisor, empre- 

gando a ecuación que relaciona estas 

magnitudes. 

Principio de Huygens. Utilizar o principio de Huygens para 

comprender e interpretar a propagación 

das ondas e os fenómenos ondulatorios. 

Explica a propagación das ondas utili- 

zando o principio Huygens. 

Fenómenos ondulatorios: interferencia 

e difracción, reflexión e refracción. 

Recoñecer a difracción e as interfe- 

rencias como fenómenos propios do 

movemento ondulatorio. 

Interpreta os fenómenos de interferen- 

cia e a difracción a partir do principio 

de Huygens. 

Principio de Huygens. Leis de Snell. 

Índice de refracción. 

Empregar as leis de Snell para explicar 

os a reflexión e refracción. 
Experimenta e xustifica o comporta- 

mento da luz ao cambiar de medio, 

aplicando a lei de Snell, coñecidos os 

índices de refracción. 

Principio de Huygens. 

Índice de refracción. 

Relacionar os índices de refracción 

de dous materiais co caso concreto de 

reflexión total. 

Obtén o coeficiente de refracción dun 

medio a partir do ángulo formado pola 

onda reflectida e refractada. 

  
Considera o fenómeno de reflexión to- 

tal como o principio físico subxacente á 

propagación da luz nas fibras ópticas e 

a súa relevancia nas telecomunicacións. 
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Ondas lonxitudinais. O son. 

Efecto Doppler. 

 

Explicar e recoñecer o efecto Doppler 

en sons. 

 

Recoñece situación cotiás nas que se 

produce o efecto Doppler, e xustifícaas 

de forma cualitativa. 

Enerxía e intensidade das ondas sonoras. 

 

 

 
Enerxía e intensidade das ondas sonoras. 

Coñecer a escala de medición da inten- 

sidade sonora e a súa unidade. 

Identifica a relación logarítmica entre o 

nivel de intensidade sonora en decibe- 

les e a intensidade do son, aplicándoa a 

casos sinxelos. 

Contaminación acústica. Identificar os efectos da resonancia na 

vida cotiá: ruído, vibracións, etc. 

Relaciona a velocidade de propagación 

do son coas características do medio en 

que se propaga. 

 

 
Aplicacións tecnolóxicas do son. 

 
Analiza a intensidade das fontes de son 

da vida cotiá e clasifícaas como conta- 

minantes e non contaminantes. 

 

 
Ondas electromagnéticas. 

Recoñecer determinadas aplicacións 

tecnolóxicas do son como a ecografía, 

o radar, o sonar, etc. 

Coñece e explica algunas aplicacións 

tecnolóxicas das ondas sonoras, como a 

ecografía, o radar, o sonar, etc. 

 
Establecer as propiedades da radiación 

electromagnética como consecuencia 

da unificación da electricidade, o mag- 

netismo e a óptica nunha única teoría. 

Representa esquemáticamente a propa- 

gación dunha onda electromagnética in- 

cluíndo os vectores do campo eléctrico 

e magnético. 

  
Interpreta unha representación gráfica 

da propagación dunha onda electro- 

magnética en termos dos campos eléc- 

trico e magnético e da súa polarización. 

Natureza e propiedades das ondas elec- 

tromagnéticas. 

Comprender as características e as 

propiedades das ondas electromagné- 

ticas, como a súa lonxitude de onda, 

polarización ou enerxía, en fenómenos 

da vida cotiá. 

Determina experimentalmente a pola- 

rización das ondas electromagnéticas a 

partir de experiencias sinxelas, utilizan- 

do obxectos empregados na vida cotiá. 

  
Clasifica casos concretos de ondas elec- 

tromagnéticas presentes na vida cotiá 

en función da súa lonxitude de onda e a 

súa enerxía. 

Natureza e propiedades das ondas elec- 

tromagnéticas. 

Dispersión. A cor. 

Identificar a cor dos corpos como a 

interacción da luz con eles. 

Xustifica a cor dun obxecto en función 

da luz absorbida e reflectida. 

Natureza e propiedades das 

ondas electromagnéticas. 

Recoñecer os fenómenos ondulatorios 

estudados en fenómenos relacionados 

coa luz. 

Analiza os efectos de refracción, difrac- 

ción e interferencia en casos prácticos 

sinxelos. 

Natureza e propiedades das ondas elec- 

tromagnéticas. 

Espectro electromagnético. 

Determinar as principais características 

da radiación a partir da súa situación no 

espectro electromagnético. 

Establece a natureza e as características 

dunha onda electromagnética dada a 

súa situación no espectro. 

  Relaciona a enerxía dunha onda elec- 

tromagnética coa súa frecuencia, a 

lonxitude de onda e a velocidade da luz 

no baleiro. 

Aplicacións das ondas electromagnéticas 

no espectro non visible. 

Coñecer as aplicacións das ondas elec- 

tromagnéticas do espectro non visible. 

Recoñece aplicación tecnolóxicas de 

diferentes tipos de radiacións, nomea- 

damente infravermella, ultravioleta e 

microondas. 



14 

   

Analiza o efecto dos tipos de radiación 

sobre a biosfera en xeral, e sobre a vida 

humana en particular 

  
Deseña un circuito eléctrico sinxelo 

capaz de xerar ondas electromagné- 

ticas, formado por un xerador, unha 

bobina e un condensador, e describe o 

seu funcionamento. 

Transmisión da comunicación. Recoñecer que a información se 

transmite mediante ondas, a través de 

diferentes soportes. 

Explica esquemáticamente o funciona- 

mento de dispositivos de almacenamen- 

to e transmisión da información. 

 

Estándares de aprendizaxe Competencias clave e 

Indicadores de logro 

Determina a velocidade de propaga- 

ción dunha onda e a de vibración das 

partículas que a forman, interpretando 

ambos os resultados. 

 

Explica as diferenzas entre ondas 

lonxitudinais e transversais a partir da 

orientación relativa da oscilación e da 

propagación. 

Facer os dous cálculos, facer o 

diagrama da onda cos dous vectores 

velocidade. Decidir se é lonxitudinal 

ou tranversal, sobre todo recoñecendo 

exemplos da vida cotiá. 

CMCCT CSIEE 

 
Recoñece exemplos de ondas mecáni- 

cas na vida cotiá. 

 

Obtén as magnitudes características 

dunha onda a partir da súa expresión 

matemática. 

A partir da ecuación de posición da 

vibración recoñecer as magnitudes da 

onda. CMCCT 

Escribe e interpreta a expresión 

matemática dunha onda harmónica 

transversal dadas as súas magnitudes 

características. 

 

Dada a expresión matemática dunha 

onda, xustifica a dobre periodicidade 

con respecto á posición e ao tempo. 

Observa a función sinusoidal e entender 

que a onda se repite no tempo e no 

espazo. CAA CMCCT 

Relaciona a enerxía mecánica dunha 

onda coa súa amplitude. 
Deducir de dúas ondas con distinta am- 

plitude cal ten maior enerxía. CMCCT 

Calcula a intensidade dunha onda a 

certa distancia do foco emisor, empre- 

gando a ecuación que relaciona ambas 

as magnitudes. 

Coñecer a ecuación que relaciona as 

magnitudes, entender o seu significa- 

do, e calcular e interpretar valores de 

intensidade. 

CMCCT 

Explica a propagación das ondas utili- 

zando o principio Huygens. 
Representar esquemáticamente o avan- 

ce dunha onda. 

CMCCT 

Interpreta os fenómenos de interferen- 

cia e a difracción a partir do principio 

de Huygens. 

Representar os dous fenómenos a partir 

do principio de Huygens. CMCCT 

Experimenta e xustifica o comporta- 

mento da luz ao cambiar de medio, 

aplicando a lei de Snell, coñecidos os 

Representar co principio de Huygens 

e co raio de luz os fenómenos de re- 

flexión e refracción. CAA CMCCT 
índices de refracción.  
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Obtén o coeficiente de refracción dun 

medio a partir do ángulo formado pola 

onda reflectida e refractada. 

 
Calcular o desvío do raio de luz coa 

lei de Snell. Interpretar o resultado. 

CMCCT 

Considera o fenómeno de reflexión to- 

tal como o principio físico subxacente á 

propagación da luz nas fibras ópticas e 

a súa relevancia nas telecomunicacións. 

Coñecer que a reflexión é un caso parti- 

cular da refracción. Aplicar a ecuación 

de ángulo límite. 

CMCCT 

Recoñece situación cotiás nas que se 

produce o efecto Doppler, e xustifícaas 

de forma cualitativa. 

Representación esquemática do efecto 

Doppler en situaci´nos da vida cotiá: 

ambulancias, avión… CMCCT 

Identifica a relación logarítmica entre o 

nivel de intensidade sonora en decibe- 

les e a intensidade do son, aplicándoa a 

casos sinxelos. 

Calcular casos sinxelos coa ecuación, 

concluíndo a importancia da diferenza 

de escala entre as dúas intensidades, 

aplicando situación contaminantes na 

vida cotiá. CMCCT 

Analiza a intensidade das fontes de son 

da vida cotiá e clasifícaas como conta- 

minantes e non contaminantes. 

Relaciona a velocidade de propagación 

do son coas características do medio en 

que se propaga. 

Xustificar as características do medio 

como a causa da velocidade de propa- 

gación do son. CMCCT 

Coñece e explica algunas aplicacións 

tecnolóxicas das ondas sonoras, como a 

ecografía, o radar, o sonar, etc. 

Representar o funcionamento destas 

aplicacións tecnolóxicas, con cálculos 

sinxelos. CMCCT 

Establece a natureza e as características 

dunha onda electromagnética dada a 

súa situación no espectro. 

Razoar a natureza dual da luz, coñecer 

as características da mesma, así facer 

cálculos coas magnitudes que a descri- 

be para clasificar a onda-partícula no 

espectro electromagnético. 

CMCCT 

Relaciona a enerxía dunha onda 

electromagnética coa súa frecuencia, a 

lonxitude de onda e a velocidade da luz 

no baleiro. 

Facer o esquema e razoar o seu signifi- 

cado indicando as leis de Maxwell. 

CMCCT 

Representa esquemáticamente a propa- 

gación dunha onda electromagnética in- 

cluíndo os vectores do campo eléctrico 

e magnético. 

Manexar o espectro electromagnético 

para clasificar ondas da vida cotiá. 

CMCCT 

Clasifica casos concretos de ondas elec- 

tromagnéticas presentes na vida cotiá 

en función da súa lonxitude de onda e a 

súa enerxía. 

Resolver exercicios cualitativos sobre 

estes fenómenos da luz. 

CMCCT 

Xustifica a cor dun obxecto en función 

da luz absorbida e reflectida. 

Analiza os efectos de refracción, difrac- 

ción e interferencia en casos prácticos 

sinxelos. 

Explicar o suceso da polarización da 

onda electromagnética que demostra 

que esta onda é transversal. 

CMCCT 

Interpreta unha representación gráfica 

da propagación dunha onda electro- 

magnética en termos dos campos eléc- 

trico e magnético e da súa polarización 

Experimentar, cunha lámpada e dous 

cristales de gafas polarizadas, a dimi- 

nución de intensidade da luz dende un 

máximo ata un mínimo. CMCCT 
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Determina experimentalmente a pola- 

rización das ondas electromagnéticas a 

partir de experiencias sinxelas, utilizan- 

do obxectos empregados na vida cotiá. 

 
Buscar información sobre una aplica- 

ción para cada un dos tipos de ondas 

indicadas aquí. 

CD CCEC CMCCT 

Recoñece aplicación tecnolóxicas de 

diferentes tipos de radiacións, nomea- 

damente infravermella, ultravioleta e 

microondas. 

Exemplificar dous casos de radiación 

prexudicial para os seres vivos. Ter en 

conta o método científico que indica 

que de non atopar efectos non quere 

dicir que os haxa, exemplo das onas 

eléctricas, de móviles e de radio-tele- 

visión. 

CMCCT CSC 

Analiza o efecto dos tipos de radiación 

sobre a biosfera en xeral, e sobre a vida 

humana en particular 

 

Deseña un circuito eléctrico sinxelo 

capaz de xerar ondas electromagné- 

ticas, formado por un xerador, unha 

bobina e un condensador, e describe o 

seu funcionamento. 

Realizar un diagrama do experimeto, 

explicando o procedemento da expe- 

riencia as conclusións. 

CMCCT CSIEE 

Explica esquemáticamente o funciona- 

mento de dispositivos de almacenamen- 

to e transmisión da información. 

Realizar un diagrama do experimeto, 

explicando o procedemento da expe- 

riencia as conclusións. 

CD CMCCT 



17 

Bloque 5: Óptica xeométrica: dioptrios e espellos. Lentes e aparellos. 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Leis da óptica xeométrica. Formular e interpretar as leis da óptica 

xeométrica. 
Explica procesos cotiáns a través das 
leis da óptica xeométrica. 

Sistemas ópticos: lentes e espellos. Valorar os diagramas de raios lumi- 

nosos e as ecuacións asociadas como 

medio que permite predicir as ca- 

racterísticas das imaxes formadas en 

sistemas ópticos. 

Demostra experimentalmente e grafica- 
mente a propagación rectilínea da luz 
un foco e una pantalla cun elemento 
opaco obstaculizando o camino ou non. 

  
Obtén o tamaño, a posición e a natureza 
da imaxe dun obxecto producida por 
un espello plano e unha lente delgada, 
realizando o trazado de raios e aplican- 
do as ecuacións correspondentes. 

 
Ollo humano. Defectos visuais. 

 
Coñecer o funcionamento óptico do 

ollo humano e os seus defectos, e com- 

prender o efecto das lentes na correc- 

ción deses efectos. 

Xustifica os principais defectos ópticos 
do ollo humano (miopía, hipermetropía, 
presbicia e astigmatismo), empregando 
un diagrama de raios. 

Aplicacións tecnolóxicas: 

instrumentos ópticos e a fibra óptica. 

Aplicar as leis das lentes delgadas e 

espellos planos ao estudo dos instru- 

mentos ópticos. 

 

Establece o tipo e disposición dos 
elementos empregados nos principais 
instrumentos ópticos: lupa, microsco- 
pio, telescopio e cámara fotográfica, 
realizando o correspondente trazado de 
raios. 

  Analiza as aplicacións da lupa, o 
microscopio, o telescopio e a cámara 
fotográfica, considerando as variacións 
que experimenta a imaxe respecto ao 
obxecto. 
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Estándares de aprendizaxe Competencias clave e 

Indicadores de logro 

Explica procesos cotiáns a través das 

leis da óptica xeométrica. 

 

Valorear que a óptica xeométrica é de 

aplicación en moitísimos procesos da 

vida cotiá. CMCCT 

Demostra experimentalmente e grafica- 

mente a propagación rectilínea da luz 

un foco e una pantalla cun elemento 

opaco obstaculizando o camino ou non. 

Explicar o procedemento e empregar 

gráficos dos raios de luz para demostrar 

a propagación rectilínea de luz. 

CMCCT 

Obtén o tamaño, a posición e a natureza 

da imaxe dun obxecto producida por 

un espello plano e unha lente delgada, 

realizando o trazado de raios e aplican- 

do as ecuacións correspondentes. 

 

Explicar o procedemento e facer os 

cálculos dunha experiencia con estes 

elementos. Observar que a realidade 

e as ecuacións coinciden. Realizar a 

respresentación esquemática dos raios. 

CMCCT 

Xustifica os principais defectos ópticos 

do ollo humano (miopía, hipermetropía, 

presbicia e astigmatismo), empregando 

un diagrama de raios. 

 

Empregar o diagrama de raios para es- 

tes defectos ou estes aparatos e deducir 

o significado dos resultados. 

CMCCT 

CSC 
 

Establece o tipo e disposición dos 

elementos empregados nos principais 

instrumentos ópticos: lupa, microsco- 

pio, telescopio e cámara fotográfica, 

realizando o correspondente trazado de 

raios. 

Analiza as aplicacións da lupa, o 

microscopio, o telescopio e a cámara 

fotográfica, considerando as variacións 

que experimenta a imaxe respecto ao 

obxecto. 
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Bloque 6: Física do século XX: Física Relativista Física Nuclear. 

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Introdución á teoría especial da relati- 

vidade. 

Valorar a motivación que levou a 

Michelson e Morley a realizar o seu 

experimento e discutir as implicacións 

que del se derivaron. 

 
Explica o papel do éter no desenvol- 

vemento da teoría especial da relativi- 

dade. 

  Reproduce esquemáticamente o expe- 
rimento de MichelsonMorley, así como 

os cálculos asociados sobre a veloci- 

dade da luz, e analiza as consecuencias 

que se derivaron. 

Orixes da física cuántica. 

Problemas precursores. 

Aplicar as transformacións de Lorentz 

ao cálculo da dilatación temporal e 

á contracción espacial que sofre un 

sistema cando se despraza a velocida- 

des próximas ás da luz respecto a outro 

dado. 

Calcula a dilatación do tempo que ex- 
perimenta un observador cando se des- 

praza a velocidades próximas ás da luz 

con respecto a un sistema de referencia 

dado, aplicando as transformacións de 

Lorentz. 

  Determina a contracción que experi- 

menta un obxecto cando se atopa nun 

sistema que se desprazaa velocidades 

próximas ás da luz con respecto a un 

sistema de referencia dado, aplicando 

as transformacións de Lorentz. 

Física cuántica. Coñecer e explicar os postulados e os 

aparentes paradoxos da física relati- 

vista. 

Discute os postulados e os aparentes 

paradoxos asociados á teoría especial da 

relatividade e a súa evidencia experi- 

mental. 

Enerxía relativista. Enerxía total e 

enerxía en repouso. 

Establecer a equivalencia entre masa 

e enerxía, e as súas consecuencias na 

enerxía nuclear. 

Expresa a relación entre a masa en 

repouso dun corpo e a súa velocida- 

de coa enerxía deste a partir da masa 

relativista. 

Insuficiencia da física clásica Analizar as fronteiras da física a finais 

do século XIX e principios do século 

XX, e pór de manifestó a incapacidade 

da física clásica para explicar determi- 

nados procesos. 

 

Explica as limitacións da física clásica 

ao enfrontarse a determinados feitos fí- 

sicos, como a radiación do corpo negro, 

o efecto fotoeléctrico ou os espectros 

atómicos. 

Hipótese de Planck. Coñecer a hipótese de Planck e re- 

lacionar a enerxía dun fotón coa súa 

frecuencia e a súa lonxitude de onda. 

Relaciona a lonxitude de onda e a 

frecuencia da radiación absorbida ou 

emitida por un átomo coa enerxía dos 

niveis atómicos involucrados. 

 

Efecto fotoeléctrico. 
 

Valorar a hipótese de Planck no marco 

do efecto fotoeléctrico. 

Compara a predición clásica do efecto 

fotoeléctrico coa explicación cuán- 

tica postulada por Einstein, e realiza 

cálculos relacionados co traballo de 

extracción e a enerxía cinética dos 

fotoelectróns. 

Espectros atómicos. Modelo cuántico 

do átomo de Bohr. 

Aplicar a cuantización da enerxía ao 

estudo dos espectros atómicos e inferir 

a necesidade do modelo atómico de 

Bohr. 

Interpreta espectros sinxelos, relacio- 

nándoos coa composición da materia. 
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Interpretación probabilística da física 

cuántica. 

 

Presentar a dualidade ondacorpúsculo 

como un dos grandes paradoxos da 

física cuántica. 

 

Determina as lonxitudes de onda 

asociadas a partículas en movemento 

a diferentes escalas, extraendo conclu- 

sións acerca dos efectos cuánticos a 

escalas macroscópicas. 

Interpretación probabilística da física 

cuántica. 

Principio de indeterminación de Hei- 

senberg. 

Recoñecer o carácter probabilístico da 

mecánica cuántica en contraposición 

co carácter determinista da mecánica 

clásica. 

Formula de xeito sinxelo o principio de 

indeterminación de Heisenberg e aplí- 

cao a casos concretos, como os orbitais 

atómicos. 

Aplicacións da física cuántica. O láser. Describir as características fundamen- 

tais da radiación láser, os principais 

tipos de láseres, o seu funcionamento 

básico e as súas principais aplicacións. 

Describe as principais características 

da radiación láser en comparación coa 

radiación térmica. 

  Asocia o láser coa natureza cuántica da 

materia e da luz, xustifica o seu funcio- 

namento de xeito sinxelo e recoñece o 

seu papel na sociedade actual. 

Radioactividade: tipos. Distinguir os tipos de radiacións e o seu 

efecto sobre os seres vivos. 

Describe os principais tipos de radioac- 

tividade incidindo nos seus efectos 

sobre o ser humano, así como as súas 

aplicación médicas. 

Física nuclear. Establecer a relación da composición 

nuclear e a masa nuclear cos procesos 

nucleares de desintegración. 

Obtén a actividade dunha mostra 

radioactiva aplicando a lei de des- 

integración e valora a utilidade dos 

datos obtidos para a datación de restos 

arqueolóxicos. 

  
Realiza cálculos sinxelos relacionados 

coas magnitudes que interveñen nas 

desintegracións radioactivas. 

Núcleo atómico. Leis da desintegración 

radioactiva. 

Valorar as aplicacións da enerxía nu- 

clear na produción de enerxía eléctrica, 

radioterapia, datación en arqueoloxía e 

a fabricación de armas nucleares. 

Explica a secuencia de procesos dunha 

reacción en cadea, e extrae conclusións 

acerca da enerxía liberada. 

  
Describe as aplicación máis frecuentes 

da enerxía nuclear: 

produción de enerxía eléctrica, datación 

en arqueoloxía, radiacións ionizantes en 

medicina e fabricación de armas. 

Fusión e fisión nucleares. Xustificar as vantaxes, as desvantaxes 

e as limitacións da fisión e a fusión 

nuclear. 

Analiza as vantaxes e os inconvenientes 

da fisión e a fusión nuclear, e xustifica a 

conveniencia do seu uso. 

As catro interaccións fundamentais da 

natureza: gravitatoria, electromagnéti- 

ca, nuclear forte e nuclear débil. 

Distinguir as catro interaccións fun- 

damentais da natureza e os principais 

procesos en que interveñen. 

Compara as principais teorías de unifi- 

cación establecendo as súas limitacións 

e o estado en que se atopan. 

As catro interaccións fundamentais da 

natureza: gravitatoria, electromagnéti- 

ca, nuclear forte e nuclear débil. 

Recoñecer a necesidade de atopar un 

formalismo único que permita describir 

todos os procesos da natureza. 

Establece unha comparación cuantita- 

tiva entre as catro interaccións fun- 

damentais da natureza en función das 

enerxías involucradas. 
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Interaccións fundamentais da natureza 

e partículas fundamentais. 

Coñecer as teorías máis relevantes 

sobre a unificación das interaccións 

fundamentais da natureza. 

Compara as principais características 

das catro interaccións fundamentais da 

natureza a partir dos procesos nos que 

estas se manifestan. 

  
Xustifica a necesidade da existencia de 

novas partículas elementais no marco 

da unificación das interaccións. 

Partículas fundamentais constitutivas 

do átomo: electróns e quarks. 

Utilizar o vocabulario básico da física 

de partículas e coñecer as partículas 

elementais que constitúen a materia. 

Describe a estrutura atómica e nuclear 

a partir da súa composición en quarks 

e electróns, empregando o vocabulario 

específico da física de quarks. 

  
Caracteriza algunas partículas funda- 

mentais de especial interese, como os 

neutrinos e o bosón de Higgs, a partir 

dos procesos en que se presentan. 

Historia e composición do Universo. Describir a composición do universo 

ao longo da súa historia en termos das 

partículas que o constitúen e establecer 

unha cronoloxía deste a partir do Big 

Bang. 

Relaciona as propiedades da materia e 

da antimateria coa teoría do Big Bang. 

  Explica a teoría do Big Bang e discute 

as evidencias experimentais en que se 

apoia, como son a radiación de fondo e 

o efecto Doppler relativista. 

  
Presenta unha cronoloxía do universo 

en función da temperatura e das partí- 

culas que o formaban en cada período, 

discutindo a asimetría entre materia e 

antimateria. 

Fronteiras da física. Analizar os interrogantes aos que se 

enfrontan os/as físicos/ as hoxe en día. 
Realiza e defende un estudo sobre as 

fronteiras da física do século XXI. 
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Estándares de aprendizaxe Competencias clave e 

Indicadores de logro 

Explica o papel do éter no desenvol- 

vemento da teoría especial da relativi- 

dade. 

Na explicación inserirase a razón de 

incluír o éter e as propiedades deste. 

CMCCT 

Reproduce esquemáticamente o expe- 

rimento de MichelsonMorley, así como 

os cálculos asociados sobre a veloci- 

dade da luz, e analiza as consecuencias 

que se derivaron. 

Facer o diagrama dos raios de luz, 

interpretalo e deducir as conclusións. 

CAA CMCCT 

Calcula a dilatación do tempo que ex- 

perimenta un observador cando se des- 

praza a velocidades próximas ás da luz 

con respecto a un sistema de referencia 

dado, aplicando as transformacións de 

Lorentz. 

Resolver matemáticamente sucesos 

teóricos de viaxes á velocidade da luz 

coas aportacións que Lorentz fixo a 

teoría da relatividade especial. Explicar 

os resultados. 

Determina a contracción que experi- 

menta un obxecto cando se atopa nun 

sistema que se desprazaa velocidades 

próximas ás da luz con respecto a un 

sistema de referencia dado, aplicando 

as transformacións de Lorentz. 

CMCCT 

Discute os postulados e os aparentes 

paradoxos asociados á teoría especial 

da relatividade e a súa evidencia expe- 

rimental. 

Entender a esencia da teoría, describin- 

do cada postuado cun exemplo. CCL 

CMCCT 

Expresa a relación entre a masa en 

repouso dun corpo e a súa velocida- 

de coa enerxía deste a partir da masa 

relativista. 

 

Resolver problemas sinxelos coa masa 

relativistas e explicar a consecuencia 

última da imposibilidade de alcanzar a 

velocidade da luz. CMCCT 

Explica as limitacións da física clásica 

ao enfrontarse a determinados feitos fí- 

sicos, como a radiación do corpo negro, 

o efecto fotoeléctrico ou os espectros 

atómicos. 

Explicar as imposibilidades de expli- 

cación dos tres fenómenos pola Física 

Clásica e que abriron a porta á nova 

Física Cuántica. CMCCT 

 
Relaciona a lonxitude de onda e a 

frecuencia da radiación absorbida ou 

emitida por un átomo coa enerxía dos 

niveis atómicos involucrados. 

 
Explicar a emisión e absorción de de- 

terminados fotóns por algçuns átomos. 

Facer cálculos sinxelos sobre este 

proceso. CMCCT 

Compara a predición clásica do efecto 

fotoeléctrico coa explicación cuán- 

tica postulada por Einstein, e realiza 

cálculos relacionados co traballo de 

extracción e a enerxía cinética dos 

fotoelectróns. 

 

Explicar o efecto fotoeléctrica coas 

dúas físicas, sendo a cuántica a única 

coherente coa realidade. Facer exerci- 

cios cuantitativos do efecto fotoeléctri- 

co. CMCCT 

Interpreta espectros sinxelos, relacio- 

nándoos coa composición da materia. 
Explicar as raias, bandas e picos dos 

espectros asociándoos a un tipo de 

átomo. CMCCT 

Determina as lonxitudes de onda 
asociadas a partículas en movemento 

a diferentes escalas, extraendo conclu- 

sións acerca dos efectos cuánticos a 

escalas macroscópicas. 

Facer cálculos coa ecuación de De Bro- 

glie empregando corpos de gran tamaño 

e partículas de pequeño, razoando os 

resultados. CMCCT 
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Formula de xeito sinxelo o principio de 

indeterminación de Heisenberg e aplí- 

cao a casos concretos, como os orbitais 

atómicos. 

 

Explicar este principio, básico para 

entender que os átomos non son un 

sistema planetario e que a esta peque- 

ña escala non existe o determinismo. 

CMCCT 

Describe as principais características 

da radiación láser en comparación coa 

radiación térmica. 

Compaa a radiación láser coa térmica. 

CMCCT 

Asocia o láser coa natureza cuántica da 

materia e da luz, xustifica o seu funcio- 

namento de xeito sinxelo e recoñece o 

seu papel na sociedade actual. 

Explicar o funcionamento do láser e 

coñecer alguna plicación de interese. 

CMCCT 

Describe os principais tipos de radioac- 

tividade incidindo nos seus efectos 

sobre o ser humano, así como as súas 

aplicación médicas. 

Explicar os 3 tipos de radiactividade, 

efectos e aplicación médicas. 

CMCCT CSC 

Obtén a actividade dunha mostra 

radioactiva aplicando a lei de des- 

integración e valora a utilidade dos 

datos obtidos para a datación de restos 

arqueolóxicos. 

Resolver actividades de datación ra- 

diactiva aplicando esta lei, e interpretar 

os resultados. 

CAA CMCCT 

Realiza cálculos sinxelos relacionados 

coas magnitudes que interveñen nas 

desintegracións radioactivas. 

Aplicar en exercicios as ecuacións de 

desintegración radiactiva. CMCCT 

Explica a secuencia de procesos dunha 

reacción en cadea, e extrae conclusións 

acerca da enerxía liberada. 

Facer un diagrama dunha reacción en 

cadea e explicalo. Comparar a enerxía 

emitida por un suceso e pola cadea. 

CCL CMCCT 

Describe as aplicación máis frecuentes 

da enerxía nuclear: produción de ener- 

xía eléctrica, datación en arqueoloxía, 

radiacións ionizantes en medicina e 

fabricación de armas. 

Na descrición farase unha mención a 

dualidade que sempre existe nos decu- 

brimentos na ciencia: construír fronte a 

destruír. 

CMCCT 

Analiza as vantaxes e os inconvenientes 

da fisión e a fusión nuclear, e xustifica a 

conveniencia do seu uso. 

Expoñer as vantaxes e incovenientes. 

Decantarse polo proceso adecuado. 

CMCCT 

Compara as principais características 

das catro interaccións fundamentais da 

natureza a partir dos procesos nos que 

estas se manifestan. 

Describir as 4 interaccións indicando 

onde se producen e as súas característi- 

cas: alcance, intensidade… 

CMCCT 

Establece unha comparación cuantita- 

tiva entre as catro interaccións fun- 

damentais da natureza en función das 

enerxías involucradas. 

Compara as principais teorías de unifi- 

cación establecendo as súas limitacións 

e o estado en que se atopan. 

Explicar as teorías de unificación de 

Newton, Maxwell, electrodébil, G.U.T. 

CMCCT 

Xustifica a necesidade da existencia de 

novas partículas elementais no marco 

da unificación das interaccións. 

Descrición das partículas elementais de 

materia e de forza. 

CMCCT 
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Describe a estrutura atómica e nuclear 

a partir da súa composición en quarks 

e electróns, empregando o vocabulario 

específico da física de quarks. 

 

Descrición do átomo en función das 

partículas elementais de materia e 

forza. 

CMCCT 

Caracteriza algunas partículas funda- 

mentais de especial interese, como os 

neutrinos e o bosón de Higgs, a partir 

dos procesos en que se presentan. 

Describir un proceso no que se presen- 

tan as partículas e partir disto indicar as 

súas características. 

CMCCT 

Relaciona as propiedades da materia e 

da antimateria coa teoría do Big Bang. 

Como evolucionou a materia e anti- 

materia despois do Big-Bang. A partir 

disto, resumir as súas propiedades. 

CMCCT 

Explica a teoría do Big Bang e discute 

as evidencias experimentais en que se 

apoia, como son a radiación de fondo e 

o efecto Doppler relativista. 

A apartir das evidencias, describir 

como foi o Big-Bang. 

CCL CMCCT 

Presenta unha cronoloxía do universo 

en función da temperatura e das partí- 

culas que o formaban en cada período, 

discutindo a asimetría entre materia e 

antimateria. 

Describir o que sucedeu en cada pe- 

ríodo do Universo dende o Big-Bang, 

sempre en función da temperatura. 

CCL CMCCT 

Realiza e defende un estudo sobre as 

fronteiras da física do século XXI. 

Describir os experimentos presentes e 

futuros, os próximos descubrimentos, e 

cal será a súa repercusión. 

CCEC CMCCT CSC CSIEE 

 

2.3. TEMPORALIZACIÓN 

 
1ª avaliación 

- Impartiranse os bloques 1, 2 e 3 ata a parte eléctrica. 

2ª avaliación 

- Impartiranse os bloques 3 dende a parte Electromagnetismo. Campo Magnético. Indución Electromagné- 

tica e bloque 4. 

3ª avaliación 

- Impartiranse os bloques 5 e 6. 

 
 

2.4. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DA MATERIA 

 
Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe expostos nesta programación corresponden 

cos marcados polo DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, para este curso. Por esta razón, considérase que o 

grao mínimo de consecución para superar a materia, corresponde co cumprimento dos indicadores de logro 

descritos no cadro anterior. 

Estes indicadores de logro poderíanse desglosar a modo de rúbrica en niveis de adquisición: baixo, acep- 

table, bo e excelente. Desta forma, para superar a materia deberá ter como mínimo un nivel de adquisición 

aceptable que corresponde aos indicadores de logro redactados anteriormente. 
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2.5. QUÍMICA 2º BACHARELATO 

2.5.1. UNIDADES DIDÁCTICAS: 

-Contidos 

- Criterios de avaliación 

- Estándares de aprendizaxe 

- Competencias clave 

- Indicadores de logro 

 
Bloque 1. A actividade científica 

 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Utilización de estratexias básicas da 

actividade científica. 

Realizar interpretacións, predicións e 

representación de fenómenos químicos 

a partir dos datos dunha investigación 

científica, e obter conclusións. 

 

Aplica habilidades necesarias para a 

investigación científica traballando 

tanto individualmente como en grupo, 

formulando preguntas, identificando 

problemas, recollendo datos mediante a 

observación ou a experimentación, ana- 

lizando e comunicando os resultados, e 

desenvolvendo explicacións mediante a 

realización dun informe final. 

Importancia da investigación 

científica na industria e na empresa. 

Prevención de riscos no laboratorio 

Aplicar a prevención de riscos no 

laboratorio de química e coñecer a 

importancia dos fenómenos químicos e 

as súas aplicacións aos individuos e á 

sociedade. 

Utiliza o material e os instrumentos de 

laboratorio empregando as normas de 

seguridade adecuadas para a realización 

de experiencias químicas. 

Investigación científica: documenta- 

ción, elaboración de informes, comuni- 

cación e difusión de resultados. 

Empregar axeitadamente as tecnoloxías 

da información e da comunicación para 

a procura de información, o manexo 

de aplicación de simulación de probas 

de laboratorio, a obtención de datos e a 

elaboración de informes. 

Elabora información e relaciona os 

coñecementos químicos aprendidos con 

fenómenos da natureza, e as posibles 

aplicación e consecuencias na socieda- 

de actual. 

  Localiza e utiliza aplicación e pro- 

gramas de simulación de prácticas de 

laboratorio. 

  Realiza e defende un traballo de inves- 

tigación utilizando as tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

Investigación científica: documenta- 

ción, elaboración de informes, comuni- 

cación e difusión de resultados. 

Deseñar, elaborar, comunicar e de- 

fender informes de carácter científico, 

realizando unha investigación baseada 

na práctica experimental. 

Analiza a información obtida principal- 

mente a través de internet, identificando 

as principais características ligadas á 

fiabilidade e á obxectividade do fluxo 

de información científica. 

  
Selecciona, comprende e interpreta 

información relevante nunha fonte de 

información de divulgación científica 

e transmite as conclusións obtidas 

utilizando a linguaxe oral e escrita con 

propiedade. 
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Estándares de aprendizaxe Competencias clave e 

Indicadores de logro 

Aplica habilidades necesarias para a 

investigación científica traballando 

tanto individualmente como en grupo, 

formulando preguntas, identificando 

problemas, recollendo datos mediante a 

observación ou a experimentación, ana- 

lizando e comunicando os resultados, e 

desenvolvendo explicacións mediante a 

realización dun informe final. 

Plantéxate preguntas, identifica proble- 

mas, recolle datos, deseña estratexias 

de resolución de problemas utilizando 

modelos e leis, revisa o proceso e obtén 

conclusións. 

CAA CCL CMCCT CSC CSIEE 

Utiliza o material e os instrumentos de 

laboratorio empregando as normas de 

seguridade adecuadas para a realización 

de experiencias químicas. 

Recoñecer o material e saber para que 

serve. Recoñecer os perigos dos reacti- 

vos atendendo as etiquetas. Atender as 

normas de seguridade. CMCCT CSC 

 
Elabora información e relaciona os 

coñecementos químicos aprendidos con 

fenómenos da natureza, e as posibles 

aplicación e consecuencias na socieda- 

de actual. 

Asociar o aprendido con situacións da 

vida cotiá, e aplicar a estas os benefi- 

cios, pero evitando os prexuizos que 

poidan causar a nosa sociedade. CCL 

CD CMCCT CSC 

Localiza e utiliza aplicación e pro- 

gramas de simulación de prácticas de 

laboratorio. 

Búsqueda na web de simuladores 

de prácticas e traballar con eles. CD 

CMCCT 

Realiza e defende un traballo de inves- 

tigación utilizando as tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

Establece os elementos esenciais para 

o deseño, a elaboración e a defensa dun 

proxecto de investigación, sobre un 

tema de actualidade científica, vincu- 

lado á química, utilizando preferente- 

mente as TIC. 

CCL CD CMCCT CSIEE 

Analiza a información obtida principal- 

mente a través de internet, identificando 

as principais características ligadas á 

fiabilidade e á obxectividade do fluxo 

de información científica. 

 

Diferencia a información contrastada 

por fontes científicas daquela que non 

ten rigor científico. 

CAA CD CMCCT 

Selecciona, comprende e interpreta 

información relevante nunha fonte de 

información de divulgación científica 

e transmite as conclusións obtidas 

utilizando a linguaxe oral e escrita con 

propiedade. 

A partir dun texto científico, extrae e 

interpreta a información, argumenta 

con rigor e precisión utilizando a termi- 

noloxía adecuada. 

CAA CCL CMCCT 
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Bloque 2:Estrutura Atómica. A táboa periódica. O Enlace Químico 
 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Estrutura da materia. 

Hipótese de Planck. 

Modelo atómico de Bohr. 

Analizar cronoloxicamente os modelos 

atómicos ata chegar ao modelo actual, 

discutindo as súas limitacións e a nece- 

sidade dun novo. 

Explica as limitacións dos distintos 

modelos atómicos en relación cos feitos 

experimentais que levan asociados. 

  Calcula o valor enerxético correspon- 
dente a unha transición electrónica 

entre dous niveis dados, en relación coa 

interpretación dos espectros atómicos. 

 
Modelo atómico de Bohr. 

Orbitais atómicos. Números cuánticos e 

a súa interpretación. 

 
Recoñecer a importancia da teoría 

mecanocuántica para o coñecemento do 

átomo. 

Diferencia o significado dos números 

cuánticos segundo Bohr e a teoría 

mecanocuántica que define o modelo 

atómico actual, en relación co concepto 

de órbita e orbital. 

Mecánica cuántica: hipótese de De 

Broglie, principio de indeterminación 

de Heisenberg. 

Explicar os conceptos básicos da mecá- 

nica cuántica: dualidade onda-corpús- 

culo e incerteza. 

Determina lonxitudes de onda asocia- 

das a partículas en movemento para 

xustificar o comportamento ondulatorio 

dos electróns. 

  
Xustifica o carácter probabilístico do 

estudo de partículas atómicas a partir 

do principio de indeterminación de 

Heisenberg. 

Partículas subatómicas: orixe do Uni- 

verso. 

Describir as características fundamen- 

tais das partículas subatómicas, diferen- 

ciando os tipos. 

Coñece as partículas subatómicas e os 

tipos de quarks presentes na natureza 

íntima da materia e na orixe primixenia 

do Universo, explicando as característi- 

cas e a clasificación destes. 

Clasificación dos elementos segundo 

a súa estrutura electrónica: sistema 

periódico. 

Establecer a configuración electrónica 

dun átomo en relación coa súa posición 

na táboa periódica. 

Determina a configuración electrónica 

dun átomo, coñecida a súa posición na 

táboa periódica e os números cuánticos 

posibles do electrón diferenciador. 

Clasificación dos elementos segundo 

a súa estrutura electrónica: sistema 

periódico. 

Identificar os números cuánticos para 

un electrón segundo no orbital en que 

se atope. 

Xustifica a reactividade dun elemento a 

partir da estrutura electrónica ou a súa 

posición na táboa periódica. 

Propiedades dos elementos segundo 

a súa posición no sistema periódi- 

co: enerxía de ionización, afinidade 

electrónica, electronegatividade e raio 

atómico. 

Coñecer a estrutura básica do sistema 

periódico actual, definir as propieda- 

des periódicas estudadas e describir a 

súa variación ao longo dun grupo ou 

período. 

Argumenta a variación do raio atómico, 

potencial de ionización, afinidade elec- 

trónica e electronegatividade en grupos 

e períodos, comparando as devanditas 

propiedades para elementos diferentes. 

Enlace químico. Utilizar o modelo de enlace corres- 

pondente para explicar a formación de 

moléculas, de cristais e de estruturas 

macroscópicas, e deducir as súas pro- 

piedades. 

Xustifica a estabilidade das moléculas 

ou dos cristais formados empregando 

a regra do octeto ou baseándose nas 

interaccións dos electróns da capa de 

valencia para a formación dos enlaces. 

Enlace iónico. 

Propiedades das substancias con enlace 

iónico. 

Construír ciclos enerxéticos do tipo 

Born-Haber para calcular a enerxía de 

rede, analizando de forma cualitativa a 

variación de enerxía de rede en diferen- 

tes compostos 

Aplica o ciclo de Born-Haber para o 

cálculo da enerxía reticular de cristais 

iónicos. 
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Compara a fortaleza do enlace en 

distintos compostos iónicos aplicando a 

fórmula de Born-Landé para considerar 

os factores dos que depende a enerxía 

reticular. 

Enlace covalente. 

Xeometría e polaridade das moléculas. 

Teoría do enlace de valencia (TEV) e 

hibridación. 

Teoría de repulsión de pares electróni- 

cos da capa de valencia (TRPECV). 

Describir as características básicas do 

enlace covalente empregando diagra- 

mas de Lewis e utilizar a TEV para a 

súa descrición máis complexa. 

Determina a polaridade dunha molécula 

utilizando o modelo ou a teoría máis 

axeitados para explicar a súa xeometría. 

  Representa a xeometría molecular de 

substancias covalentes aplicando a TEV 

e a TRPECV. 

Propiedades das substancias con enlace 

covalente. 

Enlaces presentes en substancias de 

interese biolóxico 

Empregar a teoría da hibridación para 

explicar o enlace covalente e a xeome- 

tría de distintas moléculas. 

Dálles sentido aos parámetros molecu- 

lares en compostos covalentes utilizan- 

do a teoríade hibridación para compos- 

tos inorgánicos e orgánicos. 

Enlace metálico. 

Propiedades dos metais. 

Aplicacións de supercondutores e semi- 

condutores. 

Coñecer as propiedades dos metais 

empregando as diferentes teorías 

estudadas para a formación do enlace 

metálico. 

Explica a condutividade eléctrica e 

térmica mediante o modelo do gas elec- 

trónico, aplicándoo tamén a substancias 

semicondutoras e supercondutoras. 

Propiedades dos metais. 

Aplicacións de supercondutores e semi- 

condutores. 

Modelos: gas electrónico e tª de bandas. 

Explicar a posible condutividade eléc- 

trica dun metal empregando a teoría de 

bandas. 

Describe o comportamento dun 

elemento como illante, condutor ou 

semicondutor eléctrico, utilizando a 

teoría de bandas. 

  
Coñece e explica algunas aplicacións 

dos semicondutores e supercondutores, 

e analiza a súa repercusión no avance 

tecnolóxico da sociedade. 

Natureza das forzas intermoleculares. Recoñecer os tipos de forzas intermo- 

leculares e explicar como afectan as 

propiedades de determinados compos- 

tos en casos concretos. 

Xustifica a influencia das forzas inter- 

moleculares para explicar como varían 

as propiedades específicas de diversas 

substancias en función das devanditas 

interaccións. 

Enlace iónico. 

Enlace covalente. 

Natureza das forzas intermoleculares. 

Diferenciar as forzas intramoleculares 

das intermoleculares en compostos 

iónicos ou covalentes. 

Compara as enerxías dos enlaces intra- 

moleculares coas dss forzas intermole- 

culares, xustificando o comportamento 

fisicoquímico das moléculas. 
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Estándares de aprendizaxe Competencias clave e 

Indicadores de logro 

Explica as limitacións dos distintos 

modelos atómicos en relación cos feitos 

experimentais que levan asociados. 

Coñece os experimentos que levan 

a desbotar un modelo atómico para 

abrazar outro: método científico. CCEC 

CMCCT 

Calcula o valor enerxético correspon- 

dente a unha transición electrónica 

entre dous niveis dados, en relación coa 

interpretación dos espectros atómicos. 

Calcular a enerxía dun fotón emitidoou 

absorbido ao haber unha transición 

electrónica entre dous niveis electró- 

nicos. 

CMCCT 

Diferencia o significado dos números 

cuánticos segundo Bohr e a teoría 

mecanocuántica que define o modelo 

atómico actual, en relación co concepto 

de órbita e orbital. 

Coñecer o significado dos nº cuánticos 

en cada teoría. Explicar a diferencia 

entre órbita e orbital. A partir dos nº 

cuánticos, deducir a existencia de orbi- 

tais e electróns. CMCCT 

Xustifica o carácter probabilístico do 

estudo de partículas atómicas a partir 

do principio de indeterminación de 

Heisenberg. 

Razoar a imposibilidade de determinar 

exactamente unha magnitude dunha 

partícula. 

CMCCT 

Determina lonxitudes de onda asocia- 

das a partículas en movemento para 

xustificar o comportamento ondulatorio 

dos electróns. 

Xustificar a dualidad onda-partícula do 

electrón, e calcular as súas magnitudes 

relacionando E, f, T, λ. 

CMCCT 

Coñece as partículas subatómicas e os 

tipos de quarks presentes na natureza 

íntima da materia e na orixe primixenia 

do Universo, explicando as característi- 

cas e a clasificación destes. 

Coñecer partículas subatómicas: fer- 

mións e bosóns; barións e mesóns. 

CMCCT 

Determina a configuración electrónica 

dun átomo, coñecida a súa posición na 

táboa periódica e os números cuánticos 

posibles do electrón diferenciador. 

Escribir a configuración dun átomo a 

partir de Z. A partir da cnofiguración 

electrónica, coñecer que átomo é. 

Escribir o número cuántico do electrón 

diferenciador. CMCCT 

Xustifica a reactividade dun elemento a 

partir da estrutura electrónica ou a súa 

posición na táboa periódica. 

Características reactivas dun elemento 

coñecida a súa configuración electróni- 

ca ou coñecida Z. CMCCT 

Argumenta a variación do raio atómico, 

potencial de ionización, afinidade elec- 

trónica e electronegatividade en grupos 

e períodos, comparando as devanditas 

propiedades para elementos diferentes. 

Comparar estas propiedades atómicas 

entre átomos atendendo a súa natureza. 

Non valerá o coñecemento da variación 

da propiedadde ao longo da Táboa 

Periódica. CMCCT 

Xustifica a estabilidade das moléculas 

ou dos cristais formados empregando 

a regra do octeto ou baseándose nas 

interaccións dos electróns da capa de 

valencia para a formación dos enlaces. 

Explicar a estabilidade de enlaces 

iónicos e moleculares sempre que se 

complete a capa de valencia. Caso par- 

ticular da regra do octeto. CMCCT 

Aplica o ciclo de Born-Haber para o 

cálculo da enerxía reticular de cristais 

iónicos. 

Facer o diagrama do ciclo Born-Haber 

e facer os cálculos para obter unha 

variable do ciclo coñecidas as demais. 

CMCCT 

Compara a fortaleza do enlace en 

distintos compostos iónicos aplicando a 

fórmula de Born-Landé para considerar 

os factores dos que depende a enerxía 

reticular. 

Explicar utilizando a ecuación de 

Born-Landé para deducir o composto 

con enlace iónico mais forte (e polo 

tanto o composto mais duro ou con P.F. 

e P.E. mais altos). CMCCT 
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Representa a xeometría molecular de 

distintas substancias covalentes apli- 

cando a TEV e a TRPECV. 

 

Exercicio para determinar a xeome- 

tría da molécula dada por TRPECV. 

CMCCT 

Determina a polaridade dunha molécula 

utilizando o modelo ou a teoría máis 

axeitados para explicar a súa xeometría. 

Razoar a xeometría dunha molécula e a 

súa polaridade pola teoría más adecua- 

da: TRPECV ou hibridación. CMCCT 

Dálles sentido aos parámetros molecu- 

lares en compostos covalentes utilizan- 

do a teoríade hibridación para compos- 

tos inorgánicos e orgánicos. 

Deducir lonxitude e ángulo de enlace, 

xeometría e polaridade empregando a 

tª de hibridación para unha molécula 

inorgánica ou orgánica (etano, eteno, 

etino e benceno). CMCCT 

Explica a condutividade eléctrica e 

térmica mediante o modelo do gas elec- 

trónico, aplicándoo tamén a substancias 

semicondutoras e supercondutoras. 

Explicar a condutividade destes 4 tipos 

de substancias. 

CMCCT 

Describe o comportamento dun 

elemento como illante, condutor ou 

semicondutor eléctrico, coa teoría de 

bandas. 

Coñecendo se un composto metálico é 

illante, condutor ou semicondutor, des- 

críbeo pola teoría de bandas. CMCCT 

Coñece e explica algunas aplicacións 

dos semicondutores e supercondutores, 

e analiza a súa repercusión no avance 

tecnolóxico da sociedade. 

Recopilar información sobre algún 

avance na sociedade propiciado polos 

semicondutores e supercondutores. 

CMCCT 

Xustifica a influencia das forzas inter- 

moleculares para explicar como varían 

as propiedades específicas de diversas 

substancias en función das devanditas 

interaccións. 

Razoar a fortaleza das forzas intermo- 

leculares en diferentes moléculas, en 

especial como varían nunha serie de 

hidruros. 

CMCCT 

Compara a enerxía dos enlaces intra- 

moleculares en relación coa enerxía 

correspondente ás forzas intermolecu- 

lares, xustificando o comportamento 

fisicoquímico das moléculas. 

Razoa algunhas propiedades de com- 

postos químicos en función de se unen 

por forzas intramoleculares ou intermo- 

leculares. CMCCT 
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Bloque 2: Cinética Química. Equilibrio Químico. Reaccións de precipitación. 

Reaccións ácido-base. Reaccións Redox 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Concepto de velocidade de reacción 

química. 

Teoría de colisións e do estado de 

transición. 

Definir velocidade dunha reacción e 

aplicar a teoría das colisións e do esta- 

do de transición utilizando o concepto 

de enerxía de activación. 

Obtén ecuacións cinéticas reflectindo as 

unidades das magnitudes que interve- 

ñen. 

Factores que inflúen na velocidade das 

reaccións químicas. 

Utilización de catalizadores en proce- 

sos industriais. 

Xustificar como a natureza e a concen- 

tración dos reactivos, a temperatura e a 

presenza de catalizadores modifican a 

velocidade de reacción. 

Predí a influencia dos factores que mo- 

difican a velocidade dunha reacción. 

  
Explica o funcionamento dos cata- 

lizadores en relación con procesos 

industriais e a catálise encimática, 

analizando a súa repercusión no medio 

e na saúde. 

Mecanismos de reacción. Coñecer que a velocidade dunha 

reacción química depende da etapa 

limitante segundo o seu mecanismo de 

reacción establecido. 

Deduce o proceso de control da veloci- 

dade dunha reacción química identifi- 

cando a etapa limitante correspondente 

ao seu mecanismo de reacción. 

 

Equilibrio químico. Lei de acción de 

masas. Expresións da Constante de 

equilibrio. 

Aplicar o concepto de equilibrio 

químico para predicir a evolución dun 

sistema. 

Interpreta o valor do cociente de re- 

acción comparándoo coa constante de 

equilibrio, prevendo a evolución dunha 

reacción para alcanzar o equilibrio. 

  Comproba e interpreta experiencias de 

laboratorio onde se poñen de manifesto 

os factores que inflúen no despraza- 

mento do equilibrio químico, en equili- 

brios homoxéneos e heteroxéneos. 

Constante de equilibrio: formas de 

expresala. 

Expresar matematicamente a constante 

de equilibrio dun proceso no que inter- 

veñen gases, en función da concentra- 

ción e das presións parciais. 

Acha o valor das constantes de equi- 

librio, Kc e Kp, para un equilibrio en 

diferentes situación de presión, volume 

ou concentración. 

  
Calcula as concentracións ou presións 

parciais das substancias presentes nun 

equilibrio químico empregando a lei de 

acción de masas, e deduce como evolu- 

ciona o equilibrio ao variar a cantidade 

de produto ou reactivo. 

Equilibrios con gases. Relacionar Kc e Kp en equilibrios con 

gases, interpretando o seu significado, 

e resolver problemas de equilibrios 

homoxéneos en reaccións gasosas 

Utiliza o grao de disociación aplicán- 

doo ao cálculo de concentracións e 

constantes de equilibrio Kc e Kp. 

Equilibrios heteroxéneos: reaccións de 

precipitación. 

Resolver problemas de equilibrios 

heteroxéneos, con especial atención aos 

de disoluciónprecipitación. 

Relaciona solubilidade-produto de so- 

lubilidade coa lei de Guldberg e Waage 

en equilibrios heteroxéneos sólidolí- 

quido. Experimenta este método de 

separación e identificación de mesturas 

de sales disolvidos. 



32 

 

Factores que afectan o estado de equili- 

brio: principio de Le Chatelier. 

 

Predicir a evolución de distintos sis- 

temas polo principio de Le Chatelier 

tendo en conta o efecto da temperatura, 

a presión, o volume e a concentración 

das substancias presentes. 

 

Aplica o principio de Le Chatelier para 

predicir a evolución dun sistema en 

equilibrio ao modificar a temperatura, 

a presión, o volume ou a concentración 

que o definen, utilizando como exem- 

plo a obtención industrial do amoníaco. 

Factores que inflúen na velocidade das 

reaccións. 

Catalizadores en procesos industriais. 

Factores que afectan o estado de equili- 

brio: Le Chatelier. 

Aplicacións e importancia do equilibrio 

químico en procesos industriais e en 

situacións da vida cotiá. 

Valorar a importancia do principio 

de Le Chatelier en diversos procesos 

industriais. 

Analiza os factores cinéticos e termodi- 

námicos que inflúen nas velocidades de 

reacción e na evolución dos equilibrios 

para optimizar a obtención de com- 

postos de interese industrial, como por 

exemplo o amoníaco. 

Equilibrios heteroxéneos: reaccións de 

precipitación. 

Factores que afectan o estado de equili- 

brio: principio de Le Chatelier. 

Explicar como varía a solubilidade dun 

sal polo efecto dun ión común. 

Calcula a solubilidade dun sal interpre- 

tando como se modifica ao engadir un 

ión común, e verifícao experimental- 

mente nalgúns casos concretos. 

Concepto de ácido-base. 

Teoría de Brönsted-Lowry. 

Aplicar a teoría de Brönsted para reco- 

ñecer as substancias que poden actuar 

como ácidos ou bases. 

Xustifica o comportamento ácido ou 

básico dun composto aplicando a teoría 

de Brönsted-Lowry dos pares de áci- 

do-base conxugados. 

Forza relativa dos ácidos e bases; grao 

de ionización. 

Equilibrio iónico da auga. 

Concepto de pH. Importancia do pH a 

nivel biolóxico. 

Estudo cualitativo das disolucións 

reguladoras de pH. 

Determinar o valor do pH de distintos 

tipos de ácidos e bases. 

Identifica o carácter ácido, básico ou 

neutro, e a fortaleza ácido-base de 

distintas disolucións segundo o tipo de 

composto disolvido nelas, e determina 

teóricamente e experimentalmente o 

valor do pH destas. 

Equilibrio ácido-base. 

Volumetrías de neutralización ácido-ba- 

se. 

Explicar as reaccións ácidobase e a 

importancia dalgunha delas, así como 

as súas aplicación prácticas. 

Describe o procedemento para realizar 

unha volumetría ácido-base dunha di- 

solución de concentración descoñecida, 

realizando os cálculos necesarios. 

Estudo cualitativo da hidrólise de sales. Xustificar o pH resultante na hidrólise 

dun sal. 

Predí o comportamento ácido-base 

dun sal disolvido en auga aplicando 

o concepto de hidrólise, e escribir os 

procesos intermedios e os equilibrios 

que teñen lugar. 

Volumetrías de neutralización ácido-ba- 

se. 

Utilizar os cálculos estequiométricos 

necesarios para levar a cabo unha re- 

acción de neutralización ou volumetría 

ácido-base. 

Determina a concentración dun ácido 

ou unha base valorándoa con outra de 

concentración coñecida, establecendo o 

punto de equivalencia da neutralización 

mediante o emprego de indicadores áci- 

do-base (faino no laboratorio no caso 

de ácidos e bases fortes). 

Ácidos e bases relevantes a nivel 

industrial e de consumo. Problemas 

ambientais. 

Coñecer as aplicacións dos ácidos e 

das bases na vida cotiá (produtos de 

limpeza, cosmética, etc.). 

Recoñece a acción dalgúns produtos de 

uso cotián como consecuencia do seu 

comportamento químico ácido-base. 

Equilibrio redox. 

Concepto de oxidaciónredución. 

Oxidantes e redutores. 

Número de oxidación. 

Determinar o número de oxidación 

dun elemento químico identificando 

se se oxida ou reduce nunha reacción 

química. 

Define oxidación e redución en relación 

coa variación do número de oxidación 

dun átomo en substancias oxidantes e 

redutoras. 

Axuste redox polo método do ión-elec- 

trón. Estequiometría das reaccións 

redox. 

Axustar reaccións de oxidación-redu- 

ción utilizando o método do ión-elec- 

trón e facer os cálculos estequiométri- 

cos correspondentes. 

Identifica reaccións de oxidación-redu- 

ción empregando o método do ión-elec- 

trón para axustalas. 
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Potencial de redución estándar. 
 

Comprender o significado de potencial 

estándar de redución dun par redox, uti- 

lizándoo para predicir a espontaneidade 

dun proceso entre dous pares redox. 

 

Relaciona a espontaneidade dun pro- 

ceso redox coa variación de enerxía de 

Gibbs, considerando o valor da forza 

electromotriz obtida. 

  
Deseña unha pila coñecendo os poten- 

ciais estándar de redución, utilizándoos 

para calcular o potencial xerado formu- 

lando as semirreacións redox corres- 

pondentes, e constrúe unha pila Daniell. 

  
Analiza un proceso de oxidación-redu- 

ción coa xeración de corrente eléctrica 

representando unha célula galvánica. 

Volumetrías redox. Realizar cálculos estequiométricos 

necesarios para aplicar ás volumetrías 

redox. 

Describe o procedemento para realizar 

unha volumetría redox, realizando os 

cálculos estequiométricos correspon- 

dentes. 

Leis de Faraday da electrólise. Determinar a cantidade de substancia 

depositada nos electrodos dunha cuba 

electrolítica empregando as leis de 

Faraday. 

Aplica as leis de Faraday a un proceso 

electrolítico determinando a cantidade 

de materia depositada nun eléctrodo ou 

o tempo que tarda en facelo, e compró- 

bao experimentalmente nalgún proceso 

dado. 

Aplicacións e repercusións das reac- 

cións de oxidación redución: baterías 

eléctricas, pilas de combustible e pre- 

vención da corrosión de metais. 

Coñecer algunhas das aplicación da 

electrólises como a prevención da 

corrosión, a fabricación de pilas de 

distintos tipos (galvánicas, alcalinas 

e de combustible) e a obtención de 

elementos puros. 

Representa os procesos que teñen lugar 

nunha pila de combustible, escribindo 

as semirreaccións redox e indicando 

as vantaxes e os inconvenientes do uso 

destas pilas fronte ás convencionais. 

  
Xustifica as vantaxes da anodización 

e a galvanoplastia na protección de 

obxectos metálicos. 
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Estándares de aprendizaxe Competencias clave e 

Indicadores de logro 

Obtén ecuacións cinéticas reflectindo as 

unidades das magnitudes que interve- 

ñen. 

Resolver exercicios reais de variacións 

de velocidade de reacción, obtendo 

ecuacións cinéticas coas súas unidades. 

CMCCT 

Predí a influencia dos factores que mo- 

difican a velocidade dunha reacción. 
Deducir como inflúen na velocidade 

da reacción eses factores, se estes se 

modifican. CMCCT 

Explica o funcionamento dos cata- 

lizadores en relación con procesos 

industriais e a catálise encimática, 

analizando a súa repercusión no medio 

e na saúde. 

Explicar o funcionamento dos catali- 

zadores e inhibidores nunha reacción 

química. Emprego na industria alimen- 

taria. CMCCT CSC 

Deduce o proceso de control da veloci- 

dade dunha reacción química identifi- 

cando a etapa limitante correspondente 

ao seu mecanismo de reacción. 

A apartir da exposición do mecanismo 

de reacción, deducir a etapa limitante. 

CMCCT 

Interpreta o valor do cociente de re- 

acción comparándoo coa constante de 

equilibrio, prevendo a evolución dunha 

reacción para alcanzar o equilibrio. 

Realizar exercicios con reaccións en 

equilibrio e con reacción en non equili- 

brio. Presentar e diferenciar a constante 

de equilibrio e o cociente de equilibrio, 

así como interpretar os seus valores. 

CMCCT 

Comproba e interpreta experiencias de 

laboratorio onde se poñen de manifesto 

os factores que inflúen no despraza- 

mento do equilibrio químico, en equili- 

brios homoxéneos e heteroxéneos. 

No laboratorio, facer experiencias 

onde se modifiquen as condicións de 

equilibrio visualizando os cambios 

consecuentes. CAA CMCCT 

Acha o valor das constantes de equi- 

librio, Kc e Kp, para un equilibrio en 

diferentes situación de presión, volume 

ou concentración. 

Calcular as constantes de equilibrio 

a aprtir de diferentes datos dados no 

enunciado: gramos, moles, volumes, 

presión… 

CMCCT 

Calcula as concentracións ou presións 

parciais das substancias presentes nun 

equilibrio químico empregando a lei de 

acción de masas, e deduce como evolu- 

ciona o equilibrio ao variar a cantidade 

de produto ou reactivo. 

Calcular gramos, moles, volumes, 

presións… a partir das constantes de 

equilibrio. 

CMCCT 

Utiliza o grao de disociación aplicán- 

doo ao cálculo de concentracións e 

constantes de equilibrio Kc e Kp. 

 

Facer cálculos similares aos dos dous 

puntos anteriores, empregando o grao 

de disociación. CMCCT 

Aplica o principio de Le Chatelier para 

predicir a evolución dun sistema en 

equilibrio ao modificar a temperatura, 

a presión, o volume ou a concentración 

que o definen, utilizando como exem- 

plo a obtención industrial do amoníaco. 

Resolver cualitativamente como se 

modifica un sistema ao variar as propie- 

dades do mesmo. Aplicación na síntese 

do amoníaco. 

CMCCT 

Relaciona a solubilidade e o produ- 

to de solubilidade aplicando a lei 

de Guldberg e Waage en equilibrios 

heteroxéneos sólidolíquido, e aplícao 

experimentalmente como método de 

separación e identificación de mesturas 

de sales disolvidos. 

Resolver exercicios que relacionen a 

solubilidade co produto de solubilida- 

de. Facer un experimento de equilibrio 

heteroxéneo e aplicar métodos de 

separacion. Resolver exercicios de 

precipitación fraccionada como método 

de separación de ions. CMCCT 
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Calcula a solubilidade dun sal interpre- 

tando como se modifica ao engadir un 

ión común, e verifícao experimental- 

mente nalgúns casos concretos. 

 

Determinar a nova solubilidade dun sal 

cando no sistema hai un ion común. 

CMCCT 

Analiza os factores cinéticos e termodi- 

námicos que inflúen nas velocidades de 

reacción e na evolución dos equilibrios 

para optimizar a obtención de com- 

postos de interese industrial, como por 

exemplo o amoníaco. 

Deducir como mellorar a obtención de 

amoníaco alterando factores cinéticos e 

termodinámicos. 

CMCCT 

Xustifica o comportamento ácido ou 

básico dun composto aplicando a teoría 

de Brönsted-Lowry dos pares de áci- 

do-base conxugados. 

Deduce en reaccións químicas cales 

son os pares ácido-base conxugados, 

atendendo e esta teoría. CMCCT 

Identifica o carácter ácido, básico ou 

neutro, e a fortaleza ácido-base de 

distintas disolucións segundo o tipo de 

composto disolvido nelas, e determina 

teóricamente e experimentalmente o 

valor do pH destas. 

Interpretar o valor da constante Ka ou 

Kb para prever a acidez dunhha disolu- 

ción. Calcular o seu pH. CMCCT 

Predí o comportamento ácido-base 

dun sal disolvido en auga aplicando 

o concepto de hidrólise, e escribir os 

procesos intermedios e os equilibrios 

que teñen lugar. 

Prever a acidez dunha disolución sali- 

na, atendendo a hidrólise e esribindo os 

equilibrios que teñen lugar. 

CAA CMCCT 

Describe o procedemento para realizar 

unha volumetría ácido-base dunha di- 

solución de concentración descoñecida, 

realizando os cálculos necesarios. 

Realizar e explicar o procedemento 

dunha volumetría ácido-base. Calcular 

os datos necesarios. 

CMCCT 

Determina a concentración dun ácido 

ou unha base valorándoa con outra de 

concentración coñecida, establecendo o 

punto de equivalencia da neutralización 

mediante o emprego de indicadores áci- 

do-base (faino no laboratorio no caso 

de ácidos e bases fortes). 

 

Recoñece a acción dalgúns produtos de 

uso cotián como consecuencia do seu 

comportamento químico ácido-base. 

Listar produtos de uso cotiá e o seu 

comportamento ácido-base frente a 

auga. CMCCT 

Define oxidación e redución en relación 

coa variación do número de oxidación 

dun átomo en substancias oxidantes e 

redutoras. 

Definir os conceptos de oxidación e 

redución, osidante e redutor, poñendo 

exemplos que amosen os números de 

oxidación dos átomos. CMCCT 

Identifica reaccións de oxidación-redu- 

ción empregando o método do ión-elec- 

trón para axustalas. 

Axustar reacciones redox polo método 

ion-electrón. 

CMCCT 

Relaciona a espontaneidade dun pro- 

ceso redox coa variación de enerxía de 

Gibbs, considerando o valor da forza 

electromotriz obtida. 

Determinar a voltaxe dunha reacción 

redox e calcular a súa espontaneidade. 

CMCCT 
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Deseña unha pila coñecendo os poten- 

ciais estándar de redución, utilizándoos 

para calcular o potencial xerado formu- 

lando as semirreacións redox corres- 

pondentes, e constrúe unha pila Daniell. 

 

A partir dos datos de potenciais de 

reducción, deseñar unha pila facendo o 

diagramae escribindo as semireaccións 

correspondentes. Facer a experiencia da 

pila Daniell. 

CMCCT 

Analiza un proceso de oxidación-redu- 

ción coa xeración de corrente eléctrica 

representando unha célula galvánica. 

Interpreta nun diagrama o que ocorre 

nunha celada galvánica, incluída a pila 

Daniell. CMCCT 

Describe o procedemento para realizar 

unha volumetría redox, realizando os 

cálculos estequiométricos correspon- 

dentes. 

Calcular os datos necesarios e indicar 

o procedemento para realizar unha 

volumetría redox. CMCCT 

Aplica as leis de Faraday a un proceso 

electrolítico determinando a cantidade 

de materia depositada nun eléctrodo ou 

o tempo que tarda en facelo, e compró- 

bao experimentalmente nalgún proceso 

dado. 

Nun proceso electrolítico, calcular a 

masa depositada nun electrodo, ou 

tempo que tarda en facelo. Facer unha 

electrolise de KI. 

CMCCT 

Representa os procesos que teñen lugar 

nunha pila de combustible, escribindo 

as semirreaccións redox e indicando 

as vantaxes e os inconvenientes do uso 

destas pilas fronte ás convencionais. 

Facer un diagrama dunha pila de com- 

bustible, escribir as reaccións redox, 

expoñer as vantaxas e inconvintes do 

seu emprego. CMCCT CSC 

Xustifica as vantaxes da anodización 

e a galvanoplastia na protección de 

obxectos metálicos. 

Coñecer estes procesos para protexer 

obxectos metálicos do medio ambiente. 

CMCCT 
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Bloque 4: Formulación orgánica. Reactividade orgánica. Reactividade orgánica. Macromoléculas. 
 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Estudo de funcións orgánicas. Recoñecer os compostos orgánicos, 

segundo a función que os caracteriza. 

Relaciona a forma de hibridación do 

carbono co tipo de enlace en diferentes 

compostos representando gráficamente 

moléculas orgánicas sinxelas. 

Nomenclatura e formulación orgánica 

segundo as normas da IUPAC. 

Funcións orgánicas de interese: osixe- 

nadas e nitroxenadas, derivados haloxe- 

nados, tiois e perácidos. Compostos 

orgánicos polifuncionais. 

Formular compostos orgánicos sinxelos 

con varias funcións. 

Diferencia, nomea e formula hidro- 

carburos e compostos orgánicos que 

posúen varios grupos funcionais. 

Tipos de isomería. Representar isómeros a partir dunha 

fórmula molecular dada. 

Distingue os tipos de isomería repre- 

sentando, formulando e nomeando os 

posibles isómeros, dada unha fórmula 

molecular. 

Tipos de reaccións orgánicas. Identificar os principais tipos de reac- 

cións orgánicas: substitución, adición, 

eliminación, condensación e redox. 

Identifica e explica os principais tipos 

de reaccións orgánicas (substitución, 

adición, eliminación, condensación e 

redox), predicindo os produtos, se é 

necesario. 

Escribir e axustar reaccións de obten- 

ción ou transformación de compostos 

orgánicos en función do grupo funcio- 

nal presente. 

Desenvolve a secuencia de reaccións 

necesarias para obter un composto 

orgánico determinado a partir de outro 

con distinto grupo funcional, aplicando 

a regra de Markovnikov ou de Saytzeff 

para a formación de distintos isómeros. 

Importancia da química do carbono 

no desenvolvemento da sociedade do 

benestar. 

Principais compostos orgánicos de in- 

terese biolóxico e industrial: materiais 

polímeros e medicamentos. 

Valorar a importancia da química 

orgánica vinculada a outras áreas de 

coñecemento e ao interese social. 

Relaciona os grupos funcionais e as 

estruturas principais con compostos 

sinxelos de interese biolóxico. 

Macromoléculas. Determinar as características máis 

importantes das macromoléculas. 
Recoñece macromoléculas de orixe 

natural e sintética. 

Polímeros. Representar a fórmula dun polímero a 

partir dos seus monómeros e viceversa. 

A partir dun monómero, deseña o 

polímero correspondente e explica o 

proceso que tivo lugar. 

Reaccións de polimerización. 

Polímeros de orixe natural e sintética: 

propiedades. 

Describir os mecanismos máis sinxelos 

de polimerización e as propiedades 

dalgúns dos principais polímeros de 

interese industrial. 

Utiliza as reaccións de polimerización 

para a obtención de compostos de 

interese industrial como polietileno, 

PVC, poliestireno, caucho, poliamidas 

e poliésteres, poliuretanos e baquelita. 

Principais compostos orgánicos de in- 

terese biolóxico e industrial: materiais 

polímeros e medicamentos. 

Coñecer as propiedades e a obtención 

dalgúns compostos de interese en 

biomedicina e, en xeral, nas ramas da 

industria. 

Identifica substancias e derivados orgá- 

nicos que se utilizan como principios 

activos de medicamentos, cosméticos e 

biomateriais, e valora a repercusión na 

calidade de vida. 
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Fabricación de materiais plásticos e as 

súas transformacións: impacto ambien- 

tal. 

 

Distinguir as principais aplicación dos 

materiais polímeros, segundo a súa 

utilización en distintos ámbitos. 

 

Describe as principais aplicacións dos 

materiais polímeros de alto interese 

tecnolóxico e biolóxico (adhesivos e re- 

vestimentos, resinas, tecidos, pinturas, 

próteses, lentes, etc.), en relación coas 

vantaxes e as desvantaxes do seu uso 

segundo as propiedades que o caracte- 

rizan. 

Importancia da química do carbono 

no desenvolvemento da sociedade do 

benestar. 

Valorar a utilización das substancias 

orgánicas no desenvolvemento da so- 

ciedade actual e os problemas ambien- 

tais que se poden derivar. 

Recoñece as utilidades que os compos- 

tos orgánicos teñen en sectores como a 

alimentación, a agricultura, a biomedi- 

cina, a enxeñaría de materiais e a ener- 

xía, fronte ás posibles desvantaxes que 

leva consigo o seu desenvolvemento. 

 
 

Estándares de aprendizaxe Competencias clave e 

Indicadores de logro 

Relaciona a forma de hibridación do 

átomo de carbono co tipo de enlace 

en diferentes compostos representan- 

do gráficamente moléculas orgánicas 

sinxelas. 

Coñecer a hibridación de cada átomo 

de carbono en función do tipo de enlace 

que forma. CMCCT 

Diferencia, nomea e formula hidro- 

carburos e compostos orgánicos que 

posúen varios grupos funcionais. 

Dar nomes ou formular compostos 

orgánicos con varias funcións. Coñecer 

ditas funcións. CMCCT 

Distingue os tipos de isomería repre- 

sentando, formulando e nomeando os 

posibles isómeros, dada unha fórmula 

molecular. 

A partir da fórmula molecular, dar 

nome ou poñer a fórmula dos posi- 

bles isómeros. Odentificar isomerías. 

CMCCT 

Identifica e explica os principais tipos 

de reaccións orgánicas (substitución, 

adición, eliminación, condensación e 

redox), predicindo os produtos, se é 

necesario. 

A partir dos reactivos, coñecer os 

productos reaccións orgánicas aquií 

indicadas. CMCCT 

Desenvolve a secuencia de reaccións 

necesarias para obter un composto 

orgánico determinado a partir de outro 

con distinto grupo funcional, aplicando 

a regra de Markovnikov ou de Saytzeff 

para a formación de distintos isómeros. 

 

Aplicar estas regras a casos sinxelos e 

saber explicar o resultado do isómero 

maioritario. 

CMCCT 

Relaciona os grupos funcionais e as 

estruturas principais con compostos 

sinxelos de interese biolóxico. 

Identificar funcións orgánicas nos azú- 

cares, graxas, aminoácidos, e deriva- 

dos. CMCCT CSC 

Recoñece macromoléculas de orixe 

natural e sintética. 
Identificar macromoléculas dadas. 

CMCCT 

A partir dun monómero, deseña o 

polímero correspondente e explica o 

proceso que tivo lugar. 

Partindo dun ou varios monómeros, 

identificar a reacción química que da 

lugar ao polímero. CMCCT 

Utiliza as reaccións de polimerización 

para a obtención de compostos de 

interese industrial como polietileno, 

PVC, poliestireno, caucho, poliamidas 

e poliésteres, poliuretanos e baquelita. 

Coñecer a fabricación dos polímeros 

aquí indicados. 

CMCCT 
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Identifica substancias e derivados orgá- 

nicos que se utilizan como principios 

activos de medicamentos, cosméticos e 

biomateriais, e valora a repercusión na 

calidade de vida. 

 

Coñecer substancias orgánicas que for- 

man parte de medicamentos e outros. 

Valorar a súa utilidade. 

CMCCT CSC 

Describe as principais aplicacións dos 

materiais polímeros de alto interese 

tecnolóxico e biolóxico (adhesivos e re- 

vestimentos, resinas, tecidos, pinturas, 

próteses, lentes, etc.), en relación coas 

vantaxes e as desvantaxes do seu uso 

segundo as propiedades que o caracte- 

rizan. 

Coñecer aplicacións de algúns polí- 

meros e saber usalos atendendo a cada 

contexto. 

CMCCT CSC 

Recoñece as utilidades que os compos- 

tos orgánicos teñen en sectores como a 

alimentación, a agricultura, a biomedi- 

cina, a enxeñaría de materiais e a ener- 

xía, fronte ás posibles desvantaxes que 

leva consigo o seu desenvolvemento. 

Coñecer vantaxes e desvantaxes do uso 

de compostos oránicas nos sectores 

aquí indicados. 

CCEC CMCCT CSC 
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2.6. TEMPORALIZACIÓN 

1ª avaliación 

- Impartiranse as unidades didácticas I, II e III (Solo Cinética Química) 

2ª avaliación 

- Impartiranse as unidades didácticas III : Equilibrio Químico. Reaccións de precipitación. Reaccións ácido-base 

3ª avaliación 

- Impartiranse a unidade didáctica III Reacciones Redox e bloque IV 

 

 

2.7. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DA MATERIA 

Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe expostos nesta programación corresponden cos marcados polo DE- 

CRETO 86/2015, do 25 de xuño, para este curso. Por esta razón, considérase que o grao mínimo de consecución para superar a materia, 

corresponde co cumprimento dos indicadores de logro descritos no cadro anterior. 

Estes indicadores de logro poderíanse desglosar a modo de rúbrica en niveis de adquisición: baixo, aceptable, bo e excelente. Desta for- 

ma, para superar a materia deberá ter como mínimo un nivel de adquisición aceptable que corresponde aos indicadores de logro redacta- 

dos anteriormente. 

 

2.8. METODOLOXÍA 

As estratexias metodolóxicas que se propoñen para desenvolver o currículo destas materias en Bacharelato son as seguintes: 

-Seleccionar actividades variadas, con diferente grao de complexidade, establecendo unha secuencia axeitada, de tal maneira que se reco- 

llan actividades de introdución, de estruturación de conceptos, de síntese e de aplicación. Ensinar a resolver estes problemas coa diferente 

bibliografía de que disporán antes de procurar a fórmula rápida: o profesor. 

-Partir, sempre que sexa posible, de situación problemáticas abertas para recoñecer que cuestións son cientificamente investigables, deci- 

dir como precisalas e reflexionar sobre o seu posible interese como facilitadoras da aprendizaxe. 

-Propiciar a construción de aprendizaxes significativas a través de actividades que permitan analizar e contrastar as propias ideas coas 

cientificamente aceptadas para propiciar o cambio conceptual, metodolóxico e actitudinal. 

-Propoñer análises cualitativas, que axuden a formular preguntas operativas presentadas como hipóteses, que orienten o tratamento dos 

problemas como investigacións e contribúan a facer explícitas as preconcepcións. 

-Fomentar a autonomía, a iniciativa persoal, a creatividade e a competencia de aprender a aprender a través da planificación, realización e 

avaliación de deseños experimentais por parte do alumnado, incluíndo a incorporación das tecnoloxías da información e da comunicación 

co obxecto de favorecer unha visión máis actual da actividade tecnolóxica e científica contemporánea. 

-A comunicación é un aspecto esencial da actividade científica e debe ser traballada, por exemplo, na recollida e análise de diversas 

informacións orais e escritas en relación cos temas tratados, a través da elaboración e voluntarias exposición de memorias científicas do 

traballo realizado ou da lectura e comentario crítico de textos científicos. En concreto, a verbalización (rexeitando o operativismo mudo 

en relación co uso das ferramentas matemáticas) require unha atención preferente. 

-Considerar as implicacións ciencia-tecnoloxía-sociedade-medio natural dos problemas (posibles aplicacións, repercusións negativas, 

toma de decisións, ciencia e pseudociencia, etc.) e as posibles relacións con outros campos do coñecemento. 

-As tecnoloxías da información e da comunicación debe ser unha ferramenta utilizada na aprendizaxe, pola súa relevancia para a vida 

cotiá e laboral. 

 
Ao longo do curso a estratexia de actuación nas aulas será, en liñas xerais: 

• Entrega de material con experiencias da vida cotiá que estean relacionadas coa materia a impartir. 

• Resolución de problemas relacionados dentro dese material, seguindo e empregar exemplos da vida cotiá, e analizando e contextuali- 

zando os resultados. 

• Proposta de situacións a resolver nese mesmo material, argumento que permitirá entrar en debate na hora de titoría presencial. 

• Empezar por unha pequena exposición, por parte do profesor, dos contidos a traballar e orientacións sobre as actividades que se van 

realizar. Procurarase que a exposición sexa aberta de forma que os alumnos participen aportando as ideas que posúan sobre o tema a 

tratar. 

• Realizar actividades en pequenos grupo nas que se podan poñer de manifesto os coñecementos previos do alumnado e/ou sirvan de 

repaso de coñecementos nos que se van apoiar os novos. Posta en común. 

• Proposta de novas actividades para afondar no tema e nova posta en común. 

• Observación das dificultades do alumnado cando estes realicen actividades na clase, neses momentos pode aproveitarse para estar en 

contacto directo con eles e poder dar unha dedicación persoal aos problemas e dificultades que lles poidan xurdir. Se é así orientalos a 

unha titoría individual. 

• De maneira ocasional, e sempre que os medios e o tempo o permitan, faranse simulacións e actividades de páxinas web para a mellor 

comprensión dos temas, así como elaboraranse e poñeranse en común traballos relacionados coas unidades a estudar. 

 
No caso de deseño e realización de experimentos a secuencia pode ser: 

• Proposta de situación-problema. 

• Formulación de hipóteses en pequenos grupos e posterior posta en común. 

• Deseño do experimento que verifique/mostre/analice, etc. o que se pretenda, en pequenos grupos e logo posta en común. 

• Montaxe e realización do experimento. 

• Recollida de datos en gráficos, táboas... 

• Estudo dos resultados e elaboración do correspondente informe. 
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2.9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Guías electrónicas de bacharelato Adultos IES SAN CLEMENTE (SANTIAGO DE COMPOSTELA) Material colgado no aula 

Virtual e impreso. 

• actividades de reforzo, 

• actividades de ampliación. 

• A prensa. 

• Medios audiovisuais: fotos, vídeos, diapositivas … 

• Medios informáticos: ordenador, calculadoras,... 

 

2.10. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE 

Na avaliación empregaranse os seguintes instrumentos de avaliación: 

• Caderno do profesor: para recoller procedementos e comportamentos actitudinais en calquera momento. Principalmente avaliarase a 

evolución nas competencias social e cívica, e na autonomía e iniciativa persoal do alumnado na aula. Na resolución de problemas na aula 

avaliarase competencias matemática e competencia básica en ciencia e tecnoloxía, conciencia e expresión cultural e, en menor medida, 

lingüística.. 

• Dos traballos monográficos: recolleranse datos de todas as capacidades do alumnado. Avaliarase a evolución en competencias 

lingüística, matemática e competencia básica en ciencia e tecnoloxía e cultural-artística se é o caso, a competencia nas TIC’s, a social e 

cívica se o traballo é grupal, por exemplo. Estes traballos desenvolven a competencia do sentido de iniciativa porque o profesorado non 

actúa tan profundamente na aprendizaxe, o que conleva desenvolver a competencia de aprender a aprender. 

• Da resolución de problemas con xustificación dos pasos dados: Avaliarase os datos do alumnado sobre a comprensión e razoamento. 

En definitiva, é un bo instrumento para comprobar avances nas competencias lingüísticas co enunciado e comprensión do mesmo; mate- 

mática e competencia básica en ciencia e tecnoloxía, necesaria para resolver o problema; sentido de iniciativa e espírito emprendedor; e 

aprender a aprender. 

• Do traballo diario do alumno: Recolleranse datos do alumnado sobre a comprensión, razoamento, expresión e actitude. Valorarase a 

evolución en competencias lingüística, matemática e competencia básica en ciencia e tecnoloxía así como a competencia de aprender a 

aprender. 

• Dos exames tradicionais, principalmente por tratarse dunha modalidade a distancia: Avaliarase a expresión, comprensión e razoamen- 

to. Avaliarase a competencia matemática e competencia básica en ciencia e tecnoloxía. En respostas longas, avaliarase tamén a compe- 

tencia lingüística. 

• Poderán facerse rúbricas como indicador de logro para medir o nivel de desempeño das competencias de cada alumno. Na rúbrica 

figuran diferentes niveis de adquisición das competencias que reflicten a diversidade do alumnado. 

 

 

2.11. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

As normas básicas a seguir na avaliación das materias de física e química de bacharelato son: 

Funcionamento xeral de curso. 

• A presentación do curso académico aproveitarase para comentar ó alumnado os contidos, criterios de avaliación e os procedementos 

de avaliación. 

• O alumnado poderá superar a materia na avaliación ordinaria, ou ter outra oportunidade na avaliación extraordinaria. 

Avaliación ordinaria. 

• A avaliación ordinaria está dividida en 3 avaliacións. As autoridades educativas indicarán a duración das avaliacións e a data de 

entrega dos boletíns informativos. 

• Cada alumno/a terá 3 cualificacións de avaliación, unha por cada avaliación. 

• A cualificación final na avaliación ordinaria é a media aritmética das 3 cualificacións de avaliación. 

• A materia supérase na avaliación ordinaria se a media é igual ou maior de 5’00 puntos. 

• Para facer a media, o alumnado non pode ter a cualificación de avaliación inferior a 4’00 puntos, en ningunha das tres avaliacións. 

Exames. 

• Farase, cando menos, un exame por avaliación. 

• Se hai mais de un exame, a nota de cada avaliación será a media aritmética dos exames. 

• Se o/a alumno/a ten suspensa algunha avaliación, poderá realizar unha proba final. 

• A proba final estará estruturada en 3 avaliacións, e o número de cuestións adaptarase ó tempo da proba. Realizarase a finais da 3ª 

avaliación. 

• O alumnado que supera unha avaliación pode presentarse para subir a cualificación. Se a nova cualificación é, como mínimo, 2 pun- 

tos mais baixa que a cualificación anterior, a cualificación definitiva desa proba será a media aritmética das dúas cualificacións obtidas. 

• Aquel alumnado notificado de que supera o número de faltas inxustificadas ao longo do curso, terá que facer esta proba final e obter 

unha cualificación igual ou superior a 5,00 na parte correspondente a cada avaliación. 

Avaliación extraordinaria. 

• No caso de non superar o curso na avaliación ordinaria, o alumnado poderá facer unha proba extraordinaria nas datas que as autorida- 

des educativas establezan. 

• Na proba extraordinaria o alumnado deberá examinarse de toda a materia, independentemente de que durante o curso tivera algunha 

avaliación aprobada. 

• Esta proba basearase nos obxectivos, contidos, criterios de avaliación e indicadores de logro que aparecen na programación. 

• Supérase o curso se a puntuación conseguida nesta proba é igual ou maior de 5’00 puntos. 
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Criterios de corrección das probas e exames. 

• As respostas deben axustarse ao enunciado da pregunta. Todas as cuestións teóricas deberán ser razoadas e o non facelo conlevará 

unha puntuación de cero no apartado correspondente. 

- Terase en conta a claridade da exposición dos conceptos, procesos, os pasos a seguir, as hipóteses, a orde lóxica e a utilización adecua- 

da da linguaxe química. 

- Os erros graves de concepto conlevarán a anular o apartado correspondente. 

- Os parágrafos/apartados que esixen a solución dun apartado anterior calificaránse independentemente do resultado do devandito aparta- 

do. 

- Un resultado erróneo pero cun razoamento correcto valorarase. - Unha formulación incorrecta ou a igualación incorrecta dunha ecua- 

ción química puntuará como máximo o 25% da nota do apartado. 

- Nun problema numérico a resposta correcta, sen razoamento ou xustificación pode ser valorado cun 0, se o corrector non é capaz de ver 

de onde saíu dito resultado. 

- Os erros nas unidades ou ben o non poñelas descontarán un 25% da nota do apartado. 

- Un erro no cálculo considerase leve e descontarase o 25% da nota do apartado, agás que os resultados carezan de lóxica algunha e o 

alumno non faga unha discusión acerca da falsedade de dito resultado 

• O alumnado poderá ver cada proba, corrixida e puntuada, en presenza do profesor na hora e día que este estableza. A non devolución 

do exame despois da revisión implica que ese exame sexa puntuado con cero puntos. 

• Non presentarse a unha proba ou retrasarse mais de 10 minutos, implica cero puntos nela. Sen embargo, existen motivos legais polos 

que o alumnado non poida asistir. O alumnado debe xustificar documentalmente eses motivos para que o profesor permita a realización 

da proba. Neste caso, a proba realizarase no día seguinte que se imparta clase co alumnado afectado. 

Se esta situación ocorre sen que queden días para facer o exame antes das avaliacións trimestrais, o alumnado levará unha cualificación 

de avaliación provisional inferior a 5’00 puntos, ata a realización do exame. 

 

2.12. PROBA DE COÑECEMENTOS MÍNIMOS 

Para poder cursar as materias Física de 2º de Bacharelato e/ou Química de 2º de Bacharelato, é preciso ter cursado a materia Física e 

Química de 1º de Bacharelato. 

Sen prexuízo do anterior, aquel alumnado que non cursara a materia de Física e Química en 1º de Bacharelato, poderá cursar as materias 

de Física e/ou de Química de 2º de Bacharelato, se supera unha proba de coñecementos mínimos. Dita proba será elaborada por este 

Departamento de Física e Química e será convocada antes da matrícula do curso, de existiren alumnado interesado. 

A proba estará composta dunha serie de cuestións e problemas, relacionados cos contidos mínimos aprobados para a materia a exame. 

Para superar esta proba, é preciso obter unha nota mínima de 5’00 puntos. 

 

FÍSICA E QUÍMICA NA E.S.A. 
Para a realización desta programación tómase como punto de partida o decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currí- 

culo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, e o currículo para a ESA pendente de 

aprobar. 

 

2.13. CONTRIBUCIÓN DA FÍSICA E QUÍMICA ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS 

A LOMCE define sete competencias, que son as seguintes: 

• Comunicación lingüística (CCL) 

Das múltiples achegas a esta competencia clave (defensa de traballos de investigación, selección e interpretación da información, comu- 

nicación 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 proce- 

so de avaliación dos enunciados de coñecemento, á luz das probas dispoñibles. 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

A Física e Química ten o compromiso engadido de dotar o alumnado de ferramentas específicas que lle permitan afrontar o futuro con 

garantías, participando no desenvolvemento económico e social ao que está ligada a capacidade científica, tecnolóxica e innovadora da 

propia sociedade. Para que estas expectativas se concreten, o ensino desta materia 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. A materia de Física e Química debe 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 

físicos e naturais. 

• Competencia dixital (CD) 

O emprego das tecnoloxías da información e da comunicación e, consecuentemente, a competencia dixital merece un tratamento especí- 

fico no estudo desta materia. O alumnado de ESO e bacharelato para o que se desenvolveu o presente currículo básico é nativo dixital e, 

en consecuencia, está familiarizado coa presentación e a transferencia dixital de información. 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. 

• Aprender a aprender (CAA) 

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, Física e Química achega unha estratexia, o método científico, nomeadamente relevante no proceso de adquisición de coñece- 

mentos. 



43 

• Competencias sociais e cívicas (CSC) 

A física e a química non son alleas ao desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, xa que promoven actitudes e valores rela- 

cionados 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. 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

A elaboración e a defensa de traballos de investigación sobre temas propostos ou de libre elección, que permite afondar e ampliar con- 

tidos 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 desen- 

volvemento da competencia de sentido da iniciativa e espírito emprendedor, sen a que non se entendería o progreso da ciencia. 

• Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

Resulta salientable a achega de Física e Química 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; consecuentemente, personaxes como Newton, Lavoisier, Boyle, Marie Curie, Lise Meitner, no plano internacional, ou Antonio 

Casares Rodríguez, Ramón María Aller Ulloa e tantos outros, na nosa comunidade, deben ser recoñecidos e valorados como actores 

principais da construción da nosa cultura. 

 

 

2.14. OBXECTIVOS CURRICULARES DA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

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 realiza- 

ción 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. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adqui- 

rir 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 estrutura en 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. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e repre- 

sentación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conserva- 

ción 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. 

 

 
2.15. METODOLOXÍA NA E.S.A. PRESENCIAL 

Realizarase unha metodoloxía activa, práctica e construtiva, que desenvolva no alumnado a capacidade de aprender e que estea baseada 

nos principios dinámicos da aprendizaxe. 

Para elo, é de gran importancia ter en conta que a aprendizaxe adquirida polo alumnado só será duradeira e mellor aproveitada se se 

constrúe a partir dos coñecementos previos que posúe. Unha avaliación inicial ao comezo do curso e a discusión aberta e ordenada sobre 

cuestións relacionadas con cada tema de estudo pode ser útil para que os alumnos/as demostren os coñecementos previos que posúen. 

Ao longo do curso a estratexia de actuación nas aulas será, en liñas xerais: 

• Empezar por unha pequena exposición, por parte do profesor, dos contidos a traballar e orientacións sobre as actividades que se van 



realizar. Procurarase que a exposición sexa aberta de forma que os alumnos participen aportando as ideas que posúan sobre o tema a 

tratar. 

• Proposta de novas actividades para afondar no tema e nova posta en común. 

• Observación das dificultades do alumnado cando estes realicen actividades na clase, neses momentos pode aproveitarse para estar en 

contacto directo con eles e poder dar unha dedicación persoal aos problemas e dificultades que lles poidan xurdir. 

• De maneira ocasional, e sempre que os medios e o tempo o permitan, faranse simulacións e actividades de páxinas web para a mellor 

comprensión dos temas, así como elaboraranse e poñeranse en común traballos relacionados coas unidades a estudar. 

No caso de deseño e realización de experimentos a secuencia pode ser: 

• Proposta de situación - problema. 

• Formulación de hipóteses en pequenos grupos e posterior posta en común. 

• Deseño do experimento que verifique/amose/analice o que se pretende, en pequenos grupos e posta en común. 

• Montaxe e realización do experimento. 

• Estudo dos resultados e elaboración do correspondente informe. 

Coa metodoloxía utilizada pretenderase conseguir no alumnado: 

• Fomentar a participación, a reflexión, tanto individual como grupal. 

• Operar non só sobre o concreto senón tamén sobre conceptos, ideas. 

• Fomentar a formulación de hipóteses. 

• Buscar, seleccionar e tratar a información. Fomentar a confrontación clara e respectuosa dela. 

• Insistir na ordenación das ideas, comparación, xerarquización. 

• Elaborar percorridos ordenados, lóxicos desde a formulación de hipóteses á comprobación dos resultados. 

• Expresar correcta, clara e ordenadamente os resultados. 

• Comprobar noutros contextos diferentes aos utilizados para o traballo. 

• Relacionar os saberes aprendidos nas distintas materias. 

 
Os métodos empregados favorecerán a motivación por aprender, para iso a metodoloxía debe ser activa e contextualizada, facilitando 

a participación dos alumnos e a adquisición e uso de coñecementos en situacións reais. Esta metodoloxía, con estratexias interactivas, 

permite compartir e construír o coñecemento e dinamizar as sesións de clase mediante un intercambio de ideas, e é a máis adecuada para 

un proceso de ensino-aprendizaxe competencial. 

 

2.16. METODOLOXÍA NA E.S.A. A DISTANCIA 

O contacto do alumnado co profesorado só é de 2 horas semanais polo que o profesorado deixará que sexa o alumnado o protagonista na 

aprendizaxe. Para elo: 

Estudiarase co material das unidades didácticas educación secundaria para persoas adultas da Xunta de Galicia. 

• Empezarase cada tema do centro con instrucións ben precisas do que o alumnado debe facer cada semana na súa casa: lectura dos 

contidos, realización de exercicios resoltos, realización de exercicios de autoavaliación. 

• Na aula comentaranse as dificultades e aportaranse novos exemplos e exercicios para afondar na materia. Entregaranse os materiais 

feitos, se así se solicita. 

• Na titoría, a partir das dificultades do alumnado cando estes realicen actividades na clase e as entregadas da casa, aproveitarase para 

estar en contacto directo con eles e poder dar unha dedicación persoal aos problemas e dificultades que lles poidan xurdir. 

• Sempre faranse os traballos baseándose en experiencias da vida cotiá, e axudándose de material informático que permita observar os 

fenómenos. 

 

2.17. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Entre os materiais didácticos utilizados destacan: 

 
• Estudiarase co material das unidades didácticas educación secundaria para persoas adultas da Xunta de Galicia. 

• Material impreso ou colgado na Aula virtual do centro, elaborado polo profesor como: 

• apuntes. 

• boletíns de exercicios, 

• actividades de reforzo, 

• actividades de ampliación. 

• A prensa. 

• Medios audiovisuais: fotos, vídeos, diapositivas,… 

• Medios informáticos: ordenador, calculadoras,... 

 

2.18. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE 

Na avaliación empregaranse os seguintes instrumentos de avaliación: 

• Caderno do profesor: para recoller os datos relacionados coa evolución do alumnado. 

Recolleranse os seguintes datos: 

• Pequenos debates ao inicio de cada tema que serven para recoller as ideas previas do alumnado sobre a unidade didáctica. Partindo 

destes tamén se poden corrixir erros de concepto e xerar interese polo que se vai traballar. Avaliarase o punto de inicio e tamén a actitude. 

• Do traballo diario do alumno recolleranse datos do alumnado sobre a comprensión, razoamento, expresión e actitude. Valorarase a 

evolución nas competencias que correspondan a cada contido. 

• Da resolución de problemas con xustificación dos pasos dados: avaliarase os datos do alumnado sobre a comprensión e razoamen- 
66
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to. É un bo instrumento para comprobar avances nas competencias lingüísticas co enunciado e comprensión do mesmo; matemática e 

competencia básica en ciencia e tecnoloxía, necesaria para resolver o problema; sentido de iniciativa e espírito emprendedor; e aprender 

a aprender. 

• Dos traballos monográficos: recolleranse datos de todas as capacidades do alumnado. Avaliarase a evolución en competencias 

lingüística, matemática e competencia básica en ciencia e tecnoloxía e cultural-artística se é o caso, a competencia nas TIC’s, a social e 

cívica se o traballo é grupal, por exemplo. Estes traballos desenvolven a competencia do sentido de iniciativa porque o profesorado non 

actúa tan profundamente na aprendizaxe, o que conleva desenvolver a competencia de aprender a aprender. 

• Dos exames tradicionais avaliarase a expresión, comprensión e razoamento. Avaliarase a competencia matemática e competencia 

básica en ciencia e tecnoloxía. En respostas longas, avaliarase tamén a competencia lingüística. 

• Do traballo no laboratorio avaliarase a capacidade de traballar en equipo, a competencia social e cívica, o sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor así como a competencia matemática e competencia básica en ciencia e tecnoloxía 

• Loxicamente, as probas escritas na modalidade a distancia será o método mais valorado, debido a que en xeral non se pode ter coñe- 

cementos profundos da evolución do alumnado. 

• Poderán facerse rúbricas como indicador de logro para medir o nivel de desempeño das competencias de cada alumno. Na rúbrica 

figuran diferentes niveis de adquisición das competencias que reflicten a diversidade do alumnado. 

 

 

2.19. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN ESA PRESENCIAL 

A avaliación está integrada no proceso de ensinanza-aprendizaxe desenvolverase dunha forma continuada, valorando a progresión do 

alumnado e rectificando ou variando o desenvolvemento das unidades didácticas en caso necesario. 

 

Funcionamento xeral de curso. 

• A presentación do curso académico aproveitarase para comentar ao alumnado todo o relativo ao currículo. 

• Estas instrucións son exclusivas para a parte de natureza do ámbito científico. É necesario superar natureza e matemática para apro- 

bar todo o ámbito. 

• O alumnado poderá superar a materia na avaliación ordinaria, ou ter outra oportunidade na avaliación extraordinaria. 

 
Avaliación ordinaria. 

• A avaliación ordinaria está dividida en 2 avaliacións. As autoridades educativas indicarán a duración das avaliacións e a data de 

entrega dos boletíns informativos. 

• Farase como mínimo unha proba escrita por avaliación. Se o profesor o considera adecuado, farase algunha outra proba escrita. A 

materia supérase na avaliación ordinaria se a media é igual ou maior de 5 puntos. 

• A obtención de cada cualificación da avaliación realizarase de acordo co seguinte esquema: 

90% exame, 10% Actitude (Traballo, asistencia, esforzo.) 

 
Cualificación de exame 

A cualificación de exame en cada avaliación obtense da media aritmética das probas que se realizan para cada un dos bloques. 

O alumnado que non aprobe un bloque pode realizar unha proba de recuperación no que entrarán todos os contidos dese bloque. Este 

exame realizarase preferiblemente despois dos períodos vacacionais. 

 
Avaliación extraordinaria. 

• Esta proba basearase nos obxectivos, contidos mínimos (ou grao mínimo de consecución) e criterios de avaliación que aparecen na 

programación. 

• O número de cuestións será proporcional ó tempo dispoñible. 

• A proba puntuarase de 0 a 10 puntos. 

• Supérase a materia se a puntuación é igual ou maior a 5 puntos. 

• Nesta proba non se ten en conta a cualificación de aula. 

Probas a realizar polo alumnado. 

• As probas basearanse nos obxectivos, contidos e criterios de avaliación das unidades avaliadas. 

• Nas probas informarase da puntuación de cada cuestión. 

• Se o alumnado é collido practicando métodos fraudulentos, retiraráselle a proba que valerá cero puntos. 

• O alumnado poderá ver cada proba, corrixida e puntuada, en presenza do profesor na hora e día que este estableza. A non devolución 

da proba por parte do alumno/a implicará un cero nela. 

• Non presentarse a unha proba implica cero puntos nela. Sen embargo, existen motivos legais polos que o alumnado non poida asistir. 

O alumnado debe xustificar documentalmente eses motivos para que o profesor estableza outra data de exame. 

Se esta situación ocorre sen que queden días para facer a proba antes dunha avaliación, o alumnado levará unha nota provisional inferior 

a 5’00 puntos no boletín informativo, ata a realización desa proba. 

• O alumnado que supera unha proba pode presentarse para subir a cualificación. Se a nova cualificación é, como mínimo, 2 puntos 

mais baixa que a cualificación anterior, a cualificación definitiva desa proba será a media aritmética das dúas cualificacións obtidas. 
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2.20. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN ESA SEMIPRESENCIAL 

Funcionamento xeral de curso. 

• A presentación do curso académico aproveitarase para comentar ao alumnado todo o relativo ao currículo. 

• Estas instrucións son exclusivas para a parte de natureza do ámbito científico. É necesario superar natureza e matemática para apro- 

bar todo o ámbito. 

• O alumnado poderá superar a materia na avaliación ordinaria, ou ter outra oportunidade na avaliación extraordinaria. 

 
Avaliación ordinaria. 

• A avaliación ordinaria está dividida en 2 avaliacións. As autoridades educativas indicarán a duración das avaliacións e a data de 

entrega dos boletíns informativos. 

• Cada alumno/a terá 2 cualificacións de avaliación, unha por cada avaliación. 

• A cualificación final na avaliación ordinaria é a media aritmética das 2 cualificacións de avaliación. 

• A materia supérase na avaliación ordinaria se a media é igual ou maior de 5 puntos. 

 
Cualificación de cada avaliación 

A cualificación de cada avaliación obtense da media aritmética das probas, cada unha pertencente a un bloque. 

O alumnado que non aprobe un bloque pode realizar unha proba de recuperación no que entrarán todos os contidos dese bloque. Este 

exame realizarase preferiblemente despois dos períodos vacacionais e fóra do horario de clases. 

 

Avaliación extraordinaria. 

• No caso de non superar o curso na avaliación ordinaria, o alumnado poderá facer unha proba extraordinaria nas datas que as autorida- 

des educativas establezan. 

• Na proba extraordinaria o alumnado deberá examinarse de toda a materia, independentemente de que durante o curso tivera algunha 

avaliación aprobada. 

• Esta proba basearase nos obxectivos, contidos mínimos (ou grao mínimo de consecución) e criterios de avaliación que aparecen na 

programación. 

• O número de cuestións será proporcional ó tempo dispoñible. 

• A proba puntuarase de 0 a 10 puntos. 

• Supérase o curso se a puntuación é igual ou maior a 5 puntos. 

 
Probas a realizar polo alumnado. 

• As probas basearanse nos obxectivos, contidos e criterios de avaliación das unidades avaliadas. 

• Nas probas informarase da puntuación de cada cuestión. 

• Se o alumnado é collido practicando métodos fraudulentos, retiraráselle a proba que valerá cero puntos. 

• O alumnado poderá ver cada proba, corrixida e puntuada, en presenza do profesor na hora e día que este estableza. A non devolución 

da proba por parte do alumno/a implicará un cero nela. 

• Non presentarse a unha proba implica cero puntos nela. Sen embargo, existen motivos legais polos que o alumnado non poida asistir. 

O alumnado debe xustificar documentalmente eses motivos para que o profesor estableza outra data de exame. 

Se esta situación ocorre sen que queden días para facer a proba antes dunha avaliación, o alumnado levará unha nota provisional inferior 

a 5’00 puntos no boletín informativo, ata a realización desa proba. 

• O alumnado que supera unha proba pode presentarse para subir a cualificación. Se a nova cualificación é, como mínimo, 2 puntos 

mais baixa que a cualificación anterior, a cualificación definitiva desa proba será a media aritmética das dúas cualificacións obtidas. 

• Algúns criterios de corrección son: 

• A pregunta teórica ou tipo test sen razoar, cero puntos. 

• Os fallos de concepto, cero puntos por apartado. 

• Os erros de cálculo, -25% da puntuación do apartado. 

• As unidades incorrectas ou non indicadas, -25% da puntuación do apartado. 

• A corrección de resultados dun apartado non é independente de apartados anteriores. 

• A mala caligrafía e presentación poden reducir 0’5 puntos do exame como máximo. 

• As faltas de ortografía poden reducir 0’1 puntos cada unha, ata un máximo de 0’5 puntos. 

• Todas estas penalizacións son acumulables en cada apartado. 
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3. Modulo II. CONTIDOS DE FÍSICA E QUÍMICA 
 

 
 

CONTIDOS 

 

 

 
 

B5.1.Propie- 

dades xerais e 

características da 

Materia. 

CRITERIOS 

DE AVALACIÓN 

 
Bloque 5. MATERIAL I 

 

B5.1 Recoñecer as pro- 

piedades xerais e carac- 

terísticas específicas da 

materia e relacionalas coa 

súa natureza e as súas 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

 

 
 

FQB5.1.1. Distingue entre 

propiedades xerais e 

propiedades características 

da materia, utilizando estas 

últimas para a caracteriza- 

ción de substancias. 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 
 

CMCCT 

  
FQB5.1.3. 

Describe a determinación 

experimental do volume e 

da masa dun sólido, realiza 

as medidas correspondentes 

e calcula a súa densidade. 

CMCCT 

CCL 

B5.2.Substancias 

puras e mesturas 

homoxéneas e 

heteroxéneas. 

Mesturas de 

especial intere- 

se: disolucións 

acuosas, aliaxes e 

coloides. 

B5.2. Identificar sistemas 

materiais como substan- 

cias puras ou mesturas e 

valorar a importancia e as 

aplicacións de mesturas de 

especial interese. 

FQB5.2.1.Distingue e clasi- 

fica sistemas materiais de 

uso cotián en substancias 

puras e mesturas, especi- 

ficando neste último caso 

se se trata de mest uras 

homoxéneas, heteroxéneas 

ou coloides. 

CMCCT 

 
CSC 

  
FQB5.2.2. Identifica o disol- 

vente e o soluto ao analizar 

a composición de mesturas 

homoxéneas de especial 

interese. 

CMCCT 

  
FQB5.2.3. Realiza experien- 

cias sinxelas de preparación 

de disolucións, describe o 

procedemento seguido e o 

material utilizado, determina 

a concentración e exprésaa 

en gramos/litro. 

CMCCT 

B5.3.Métodosde 

separación de 

mesturas 

homoxéneas e 

heteroxéneas. 

B5.3. Propor métodos de 

separación dos compoñentes 

dunha mestura e aplicalos 

no laboratorio. 

FQB5.3.1. Deseña métodos 

de separación de mesturas 

segundo as propiedades ca- 

racterísticas das substancias 

que as compoñen, describe 

o material de laboratorio 

adecuado e leva a cabo o 

proceso. 

CMCCT 

CAA 
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B5.4.Estados 

de agregación. 

Cambios de 

estado. Modelo 

cinético-mole- 

cular. 

B5.4. Xustificar as propie- 

dades dos diferentes estados 

de agregación da materia e 

os seus cambios de estado, a 

través do modelo cinético- 

molecular. 

FQB5.4.1. Xustifica que 

unha substancia pode 

presentarse en distintos 

estados de agregación 

dependendo das condicións 

de presión e temperatura 

nas que se atope. 

CMCCT 

  
FQB5.4.2. Explica as propie- 

dades dos gases, líquidos e 

sólidos. 

CMCCT 

  
FQB5.4.3. Describe os cam- 

bios de estado da materia e 

aplícaos á interpretación de 

fenómenos cotiáns. 

CMCCT 

CCL 

  
FQB5.4.4.Deduce a partir 

das gráficas de quecemento 

dunha substancia os seus 

puntos de fusión e ebulición, 

e identifícaa utilizando as 

táboas de datos necesar ias. 

CMCCT 

B5.5. Leis dos 

gases. Relación 

entre as 

variables (P,V,T) , 

das que dependen 

os gases. 

B5.5.Establecer as relacións 

entre as variables das que 

depende o estado dun gas 

a partir de representacións 

gráficas ou táboas de 

resultados obtidas en ex- 

periencias de laboratorio ou 

simulacións dixitais. 

FQB5.5.1. Xustifica o 

comportamento dos gases 

en situacións cotiás relacio- 

nándoo co modelo cinético- 

molecular. 

CMCCT 

CCA 

  
FQB5.5.2. Interpreta gráfi- 

cas, táboas de resultados e 

experiencias que relacionan a 

presión, o volume e a tempe- 

ratura dun gas utilizando o 

modelo cinético-molecular e 

as leis dos gases. 

CMCCT 

CD 

 

 
Bloque 6. MATERIAL II 

  

B6.1.Estrutura 

atómica. Modelos 

atómicos, desde 

Dalton ata a idea 

cualitativa do 

modelo actual. 

Número atómico, 

número másico. 

B6.1 Recoñecer que os 

modelos atómicos son 

instrumentos interpretativos 

das distintas teorías e a 

necesidade da súa utiliza- 

ción para a interpretación e 

comprensión da estrutura 

interna da materia. 

FQB6.1.1. Representa o 

átomo, a partir do número 

atómico e o número másico, 

utilizando o modelo plane- 

tario. 

CMCCT 

CCL 

CCEC 

FQB6.1.2. Describe as ca- 

racterísticas das partículas 

subatómicas básicas e a súa 

localización no átomo. 

CMCCT 

 
CCL 

FQB6.1.3. Relaciona a nota- 

ción co número atómico e o 

número másico, determinan- 

do o número de cada un dos 

tipos de partículas subatómi- 

cas básicas. 

 
CMCCT 
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B6.2. Sistema 

periódico e confi- 

guración electró- 

nica:   relacionar 

a posición dos 

elementos na 

táboa coas súas 

propiedades. 

B6.2 Interpretar a ordenación 

dos elementos na Táboa Pe- 

riódica e recoñecer os máis 

relevantes a partir dos seus 

símbolos. 

FQB6.2.1. Xustifica a actual 

ordenación dos elementos 

en grupos e períodos na 

Táboa Periódica. 

CMCCT 

B6.3Relacionar as propie- 

dades dun elemento coa súa 

posición na Táboa Periódica 

e a súa configuración elec- 

trónica. 

FQB6.3.1. Relaciona as 

principais propiedades de 
metais, non metais e gases 

nobres coa súa posición na 

Táboa Periódica e coa súa 

tendencia a formar ións, 

tomando como referencia o 

gas nobre máis próximo. 

 
CMCCT 

B6.3. Masas 

atómicas e mo- 

leculares. 

Isótopos. 

B6.4 Analizar a utilidade 

científica e tecnolóxica 

dos isótopos radioactivos. 

FQB6.4.1. Explica en 

que consiste un isótopo 

e comenta aplicacións dos 

isótopos radioactivos, a 

problemática dos residuos 

orixinados e as solucións 

para a xestión dos mesmos. 

CMCCT 

CSC 

B6.4. Enlace 

químico:   iónico 

e covalente. Xus- 

tificar as propie- 

dades de substan- 

cias sinxelas de 

uso habitual, a 

partir da natureza 

do seu enlace 

químico. 

B6.5. Interpretar os distin- 

tos tipos de enlace químico 

a partir da configuración 

electrónica dos elementos 

implicados e a súa posición 

na Táboa Periódica. 

 

FQB6.5.1. Utiliza a regra do 

octeto e diagramas de Lewis 

para predicir a estrutura e 

fórmula dos compostos ióni- 

cos e covalentes. 

CMCCT 

CSC 

FQB6.5.2. Interpreta a dife- 

rente información que ofre- 

cen os subíndices da fórmula 

dun composto segundo se 

trate de moléculas ou redes 

cristalinas. 

CMCCT 

B6.6. Describir como se 

unen os átomos para 

formar estruturas máis com- 

plexas e explicar as 

propiedades das agrupacións 

resultantes. 

FQB6.6.1. Explica o proceso 

de formación dun ión a partir 

do átomo correspondente, 

utilizando a notación adecua- 

da para a súa representación. 

CMCCT 

CCL 

FQB6.6.2. 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 

CCL 

 

B6.5.Forzas 

intermoleculares. 

Relacionando a 

súa influencia 

no estado de 

agregación e 

propiedades de 

substancias de 

interese, funda- 

mentalmente a 

auga.. 

B6.7.Xustificar as propie- 

dades dunha 

substancia a partir da nature- 

za do seu enlace 

químico. 

FQB6.7.1. Explica as pro- 

piedades de substancias 

covalentes, iónicas e metá- 

licas en función das 

interaccións entre os seus 

átomos ou moléculas. 

CMCCT 

FQB6.7.2. Explica a natu- 

reza do enlace metálico 

utilizando a teoría dos elec- 

tróns libres e relaciónaa coas 

propiedades características 

dos metais. 

CMCCT 
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FQB6.7.3. Deseña e realiza 

ensaios de laboratorio que 

permitan deducir o tipo de 

enlace presente nunha 

substancia descoñecida. 

CMCCT 

CAA 

 
Bloque 7. Os Cambios 

  

B7.1. Cambios 

físicos e químicos 

 
B7.1. - Distinguir entre 

cambios físicos e químicos 

mediante a realización de 

experiencias sinxelas que 

poñan de manifesto se se 

forman ou non novas subs- 

tancias. 

 
FQB7.1.1. Distingue entre 

cambios físicos e químicos 

en accións da vida cotiá en 

función de que haxa ou non 

formación de novas substan- 

cias. 

CMCCT 

CSC 

FQB7.1.2. Describe o proce- 

demento de realización de 

experimentos sinxelos nos 

que se manifeste a formación 

de novas substancias e 

recoñece que se trata de 

cambios químicos. 

CMCCT 

 

CCL 

FQB7.1.3 Leva a cabo no 

laboratorio reaccións 

químicas sinxelas. 

CMCCT 

 
CAA 

B7.2. Reacción 

Química.    Lei 

de conservación 

da masa. Axus- 

tes de reaccións. 

B7.2. Caracterizar as reac- 

cións químicas como 

cambios dunhas substancias 

noutras. 

FQB7.2.1. Identifica cales 

son os reactivos e os 

produtos de reaccións quími- 

cas sinxelas interpretando a 

representación esquemática 

dunha reacción química. 

CMCCT 

 
B7.3.Reaccións 

de especial in- 

terese. Identificar 

ácidos e bases, 

reaccións de 

combustión, 

síntese e neutra- 

lización en pro- 

cesos biolóxicos. 

Solubilidade. 

 

B7.3. Identificar ácidos e 

bases, coñecer o seu 

comportamento químico e 

medir a súa fortaleza 

utilizando indicadores e o 

pH-metro dixital. 

 

FQB7.3.1. Utiliza a teoría de 

Arrhenius para describir o 

comportamento químico de 

ácidos e bases. 

CMCCT 

 

FQB7.3.2. Establece o carác- 

ter ácido, básico ou neutro 

dunha disolución utilizando a 

escala de pH. 

CMCCT 

 
FQB7.4.1. Deseña e descri- 

be o procedemento de 

realización dunha volumetría 

de neutralización entre un 

ácido forte e unha base 

forte ,interpretando os 

resultados. 

CMCCT 

CSC 

CCL 

FQB7.4.2. Planifica unha 

experiencia, e describe o 

procedemento a seguir no 

laboratorio, que demostre 

que nas reaccións de com- 

bustión se produce dióxidode 

carbono mediante a detec- 

ción deste gas. 

CMCCT 

CCL 

CAA 



  FQB7.4.3. Realiza algunha 
experiencia de laboratorio 

nas que teñan lugar reaccións 

de síntese, combustión 

ou neutralización. 

 
CMCCT 

 

B7.5. Valorar a importancia 

das reaccións de síntese, 

combustión e neutralización 

en procesos biolóxicos, 

aplicacións cotiás e na 

industria, así como a súa 

repercusión medioambiental. 

FQB7.5.1. Describe as reac- 

cións de síntese industrial 

do amoníaco e do ácido sul- 

fúrico, así como os usos 

destas substancias na indus- 

tria química. 

CMCCT 

CCL 

FQB7.5.2. 

Valora a importancia das 

reaccións combustión na 

xeración de electricidade en 

centrais térmicas, na automo- 

ción e na respiración celular. 

CMCCT 

CSC 

FQB7.5.3. Describe casos 

concretos de reaccións de 

neutralización de importan- 

cia biolóxica e industrial. 

CMCCT 

 
CCL 

 
B7.4. A química 

na sociedade e no 

contorno 

medioambiental. 

 
B7.6. Recoñecer a importan- 

cia da química na obtención 

de novas substancias e a 

súa importancia na mellora 

da calidade de vida das 

persoas. 

FQB7.6.1. Clasifica algúns 

produtos de uso cotián en 

función da súa procedencia 

natural ou sintética. 

CMCCT 

 
CSC 

 

FQB7.6.2. Identifica e asocia 

produtos procedentes da 
industria química coa súa 

contribución á mellora da 

calidade de vida das persoas. 

CMCCT 

CSC 

B7.7. Valorar a importancia 

da industria química na so- 

ciedade e a súa influencia 

no medio ambiente. 

FQB7.7.1. Propón medidas e 

actitudes, a nivel individual 

e colectivo, para mitigar os 

problemas medioambientais 

de importancia global. 

CMCCT 

CSC 

B7.5. A enerxía 

desde un punto de 

vista cualitativo. 

Tipos e transfor- 

macións. 

B7.8. Identificar os diferen- 

tes tipos de enerxía postos 

de manifesto en fenómenos 

cotiáns e en experiencias 

sinxelas realizadas no labo- 

ratorio. 

FQB7.8.1. Relaciona o 

concepto de enerxía coa 

capacidade de producir cam- 

bios e identifica os diferentes 

tipos de enerxía que se poñen 

de manifesto en situacións 

cotiás explicando as trans- 

formacións dunhas formas 

noutras. 

 
CMCCT 

CSC 

 Bloque 8. O Movemento   

B8.1. 

Notación científi- 

ca. Forma de 

expresar os 

resultados. Erros 

nas medidas. 

B8.1. Aplicar os procede- 

mentos científicos para 

determinar magnitudes e ex- 

presar os resultados co erro 

correspondente. 

FQB8.1.1. Establece rela- 
cións entre magnitudes e 

unidades utilizando, prefe- 

rentemente, o Sistema 

Internacional de Unidades e 

a notación científica para 

expresar os resultados co- 

rrectamente. 

 
FQB8.1.2. Realiza medicións 

prácticas de magnitudes 

instrumentos apropiados e 

expresa os resultados 

correctamente no Sistema 

Internacional de Unidades. 

 
CMCCT 

 

 

 

 

CAA 

CMCCT 
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B8.3. Traballo no 

laboratorio: medi- 

cións de magnitu- 

des físicas da vida 

cotiá. 

B8.2. Recoñecer os mate- 

riais e instrumentos 

básicos presentes no labora- 

torio de Física e de Quími- 

ca; coñecer e respectar 

as normas de seguridade e 

de eliminación de residuos 

para a protección do medio 

ambiente. 

FQB8.2.1. Recoñece e 

identifica os símbolos máis 

frecuentes utilizados na 

etiquetaxe de produtos 

químicos e instalacións, in- 

terpretando o seu significado. 

 
CMCCT 

  
FQB8.2.2. 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. 

CMCCT 

CSC 

B8.4. Magnitu- 

des escalares e 

vectoriais. 

Magnitudes 

fundamentais e 

derivadas. 

B8.3. Comprobar a necesi- 

dade de usar vectores para a 

definición de determinadas 

magnitudes. 

FQB8.3.1. Identifica unha 

determinada magnitude 

como escalar ou vectorial e 

describe os elementos que 

definen a esta última. 

CMCCT 

B8.4. Relacionar as mag- 

nitudes fundamentais coas 

derivadas a través de ecua- 

cións de magnitudes. 

FQB8.4.1. Comproba a ho- 

moxeneidade dunha fórmula 

aplicando a ecuación de di- 

mensións aos dous membros. 

CMCCT 

B8.5. 

Movementos, 

sistema de refe- 

rencia, velocidade 

media, velocidade 

instantánea e 

aceleración. 

B8.5. Xustificar o ca- 

rácter relativo do move- 

mento e a necesidade dun 

sistema de referencia e de 

vectores para describilo 

adecuadamente,   aplicando 

o anterior á representación 

de distintos tipos de 

desprazamento. 

FQB8.5.1. Representa a 

traxectoria e os vectores de 

posición, desprazamento e 

velocidade en distintos tipos 

de movemento, utilizando un 

sistema de referencia. 

 
CMCCT 

 
B8.6. Establecer a velocidade 

dun corpo como a relación 

entre o espazo percorrido 

e o tempo investido en per- 

correlo. 

FQB8.6.1. Determina, expe- 

rimentalmente ou a través de 

aplicacións informáticas, a 

velocidade media dun corpo 

interpretando o resultado. 

CMCCT 

CD 

  
FQB8.6.2. Realiza cálculos 

para resolver problemas 

cotiáns utilizando o concepto 

de velocidade media. 

 
CMCCT 

 
B8.7. Diferenciar entre 

velocidade media e ins- 

tantánea a partir de gráficas 

espazo/tempo e velocidade/ 

tempo, e deducir o   valor 

da aceleración utilizando 

estas últimas. 

FQB8.7.1. Deduce a veloci- 

dade media e instantánea a 

partir das representacións 

gráficas do espazo e da 

velocidade en función do 

tempo. 

CMCCT 

  
FQB8.7.2. Xustifica se un 

movemento é acelerado ou 
non a partir das representa- 

cións gráficas do espazo e 

da velocidade en función do 

tempo. 

CMCCT 

CCL 
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B8.6. 

Estudo cualitativo 

dos movementos, 

MRU,MRUA, 

caída libre. 

Estudo cuantitati- 

vo do MRU. 

B8.8. Distinguir os con- 

ceptos de velocidade media 

e velocidade instantánea 

xustificando a súa necesidade 

segundo o tipo de move- 

mento. 

FQB8.8.1. Clasifica distintos 

tipos de movementos en 

función da súa traxectoria e a 

súa velocidade. 

CMCCT 

  
FQB8.8.2. Xustifica a 

insuficiencia do valor medio 

da velocidade nun estudo 

cualitativo do movemento 

rectilíneo uniformemen- 

te acelerado (M.R.U.A), 

razoando o concepto de 

velocidade instantánea. 

 
CMCCT 

CCL 
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4. Modulo III. CONTIDOS DE FÍSICA E QUÍMICA FÍSCA E QUÍMICAº 
 

 
 

CONTIDOS CRITERIOS 

DE AVALACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
Bloque 5. Movementos e forzas 

  

B5.1. Move- 

mentos MRU, 

MRUA, caída 

libre. 

B5.1. Expresar correctamen- 

te as relacións matemáticas 

que existen entre as magnitu- 

des que definen os move- 

mentos 

rectilíneos. 

FQB5.1.1. Deduce as expre- 

sións matemáticas que 

relacionan as distintas varia- 

bles nos movementos 

rectilíneo uniforme 

(M.R.U.),rectilíneo uni- 

formemente acelerado 

(M.R.U.A.) 

CMCCT 

 B5.2. Resolver problemas de 

movementos rectilíneos, 

utilizando unha represen- 

tación esquemática coas 

magnitudes 

vectoriais implicadas, 

expresando o resultado nas 

unidades do 

Sistema Internacional. 

FQB5.2.1.Resolve problemas 

de movemento rectilíneo 

Uniforme (M.R.U.), rectilí- 

neo uniformemente acele- 

rado (M.R.U.A.), incluíndo 

movemento de graves, 

tendo en conta valore s 

positivos e negativos das 

magnitudes, e expresando 

o resultado en unidades do 

Sistema Internacional. 

CMCCT 

FQB5.2.2. Determina tempos 

e distancias de freado 

de vehículos e xustifica, a 

partir dos resultados, a 

importancia de manter a 

distancia de seguridade na 

estrada. 

CMCCT 

CSC 

CMCCT 

CD 

 
B5.3. Elaborar e interpretar 

gráficas que relacionen as 

variables do movemento 

partindo de experiencias de 

laboratorio ou de aplica- 

cións virtuais interactivas e 

relacionar 

FQB5.3.1. Determina o 

valor da velocidade e a 

aceleración a partir de gráfi- 

cas posición-tempo e 

velocidade-tempo en move- 

mentos rectilíneos. 

 

  FQB5.3.2. Deseña, describe 

e realiza individualmente ou 

en equipo experiencias ben 

no laboratorio ou empre- 

gando aplicacións virtuais 

interactivas, para determinar 

a variación da posición e 

a velocidade dun corpo en 

función do tempo e represen- 

ta e interpreta os resultados 

obtidos. 

CMCCT 

CSIEE 

CD 

CCL 

CAA 

CSC 

B5.2. 

Forzas: natureza 

vectorial, efectos, 

lei de Hooke. 

 
B5.4. Recoñecer o papel 

das forzas como causa dos 

cambios na velocidade dos 

corpos e das deformacións. 

Representalas vectorialmen- 

te. 

FQB5.4.1. Establece a rela- 

ción entre o alongamento 

producido nun resorte e as 

forzas que produciron eses 

alongamentos, describindo 

o material a empregar e o 

procedemento a seguir para 

a súa comprobación experi- 

mental. 

CMCCT 

 

 
CSC 
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FQB5.4.2. Identifica as 

forzas implicadas en fenó- 

menos cotiáns nos que hai 

cambios na velocidade dun 

corpo. 

CMCCT 

 

 
CSC 

FQB5.4.3. Representa 

vectorialmente o peso, a 

forza normal, a forza de 

rozamento e a forza centrí- 

peta en distintos casos de 

movementos rectilíneos e 

circulares. 

CMCCT 

CSC 

B5.3. Leis de 

Newton. Lei da 

gravitación 

universal. Forzas 

no noso contorno 

(forza 

gravitatoria, 

eléctrica e mag- 

nética). 

B5.5. Utilizar o principio 

fundamental da Dinámica na 

resolución de problemas nos 

que interveñen varias orzasf 

FQB5.5.1. Identifica e 

representa as forzas que 

actúan sobre un corpo en 

movemento tanto nun plano 

horizontal como incl nado, 

calculando a forza 

resultante e a aceleración. 

CMCCT 

 B5.6. Valorar a relevancia 

histórica e científica que a 

lei dagravitación universal 

supuxo para a unificación 

dasmecánicas terrestre e 

celeste, e interpretar a súa 

expresión matemática. 

FQB5.6.1. Xustifica o 

motivo polo que as forzas 

de atracción gravitatoria 

só se poñen de manifesto 

par obxectos moi masivos, 

comparando os resultados 

obtidos de aplicar a lei da 

gravitación universal ao 

cálculo de forzas entre distin- 

tos pares de obxectos. 

CMCCT 

  
FQB5.6.2. Obtén a expre- 

sión da aceleración da 

gravidade a partir da lei da 

gravitación universal 

relacionando as expresións 

matemáticas do peso 

dun corpo e a forza de atrac- 

ción gravitatoria. 

CMCCT 

 B5.7. Comprender que a 

caída libre dos corpos e o 

movemento orbital son dúas 

manifestacións da lei da 

gravitación universal. 

FQB5.7.1. Razoa o motivo 

polo que as forzas 

gravitatorias producen nal- 

gúns casos movementos 

de caída libre e noutros casos 

movementos orbitais. 

 
CMCCT 

B5.4. Medidas 

das forzas. Forzas 

de especial 

interese no noso 

contorno (Fr, P, 

N, T, Fc). 

B5.8. Aplicar as leis de New- 

ton para a interpretación de 

fenómenos cotiáns. 

FQB5.8.1. Interpreta fenó- 

menos cotiáns en termos das 

leis de Newton. 

CMCCT 

CSC 

FQB5.8.2. Deduce a primeira 

lei de Newton como con- 

secuencia do enunciado da 

segunda lei. 

CMCCT 

FQB5.8.3. Representa e 

interpreta as forzas de 

acción e reacción en distin- 

tas situacións de interacción 

entre obxectos. 

CMCCT 



B5.5. 

Mecanismos de 

transmisión e 

transformación do 

movemento, sim- 

ples e complexos 

B5.9. Identificar operadores 

mecánicos de transfor- 

mac ión e transmisión de 

movementos en máquinas e 

sistemas e empregalos para 

deseñar e montar sistemas 

mecánicos. 

FQB5.9.1. Describe median- 

te información escrita e 

gráfica como transforman e 

transmiten o movemento os 

distintos mecanismos. 

 
CMCCT 

CCL 

  
FQB5.9.2. Calcula a rela- 

ción de transmisión de 

distintos elementos mecá- 

nicos como as poleas e os 

engrenaxes. 

CMCCT 

  
FQB5.9.3. Explica a fun- 

ción dos elementos que 

configuran unha máquina 

ou sistema desde o punto de 

vista estrutural e mecánico. 

CMCCT 

  
FQB5.9.4. Simula mediante 

software específico e me- 

diante simboloxía normaliza- 

da sistemas mecánicos. 

CMCCT 

  
FQB5.9.5. Deseña e monta 

sistemas mecánicos que 

cumpran unha función deter- 

minada. 

CMCCT 

 
CD 

B5.6. 

Concepto de 

presión. Presión 

atmosférica. Físi- 

ca da atmosfera. 

B5.10. Recoñecer que o 

efecto dunha forza non só 

depende da súa intensidade, 

senón tamén da superficie 

sobre a que actúa. 

FQB5.10.1. Interpreta fenó- 

menos e aplicacións 

prácticas nas que se pon de 

manifesto a relación entre a 

superficie de aplicación dun- 

ha forza e o efecto resultante. 

CMCCT 

 
B5.11. Aplicar os coñe- 

cementos sobre a presión 

atmosférica á descrición de 

fenómenos meteorolóxicos e 

á interpretación de mapas do 

tempo, recoñecendo termos 

e símbolos específicos da 

meteoroloxía. 

FQB5.10.2. Calcula a pre- 

sión exercida polo peso dun 

obxecto regular en distintas 

situacións nas que varía a 

superficie na que se apoia, 

comparando os resultados e 

extraendo conclusións. 

CMCCT 

FQB5.11.1. Relaciona os 

fenómenos atmosféricos do 

vento e a formación de fron- 

tes coa diferenza de presións 

atmosféricas entre distintas 

zonas. 

CMCCT 

FQB5.11.2. Interpreta os 

mapas de isóbaras que se 

mostran no prognóstico 

do tempo indicando o 

significado da simboloxía e 

os datos que aparecen nos 

mesmos. 

CAA 

FQB5.11.3. Interpreta o 

papel da presión atmosfé- 

rica en experiencias como o 

experimento de Torricelli, os 

hemisferios de Magdeburgo, 

recipientes invertidos onde 

non se derrama o contido, 

etc., 

CMCCT 

 

CAA 

78 



B5.7. Principios 

da hidrostática. 

Relación da pre- 

sión coa profun- 

didade no seo da 

hidrosfera e da 

atmosfera. 

B5.12. Interpretar fenómenos 

naturais e aplicacións 

tecnolóxicas en relación cos 

principios da hidrostática, e 

resolver problemas aplicando 

as expresións matemáticas 

dos mesmos. 

FQB5.12.1. Xustifica 

razoadamente fenómenos nos 

que se poña de manifesto a 

relación entre a presión e a 

profundidade no seo da 

hidrosfera e a atmosfera. 

CMCCT 

  
FQB5.12.2. Explica o 

abastecemento de auga 

potable, o deseño dunha 

presa e as aplicacións do 

sifón utilizando o prin- 

cipio fundamental da 

hidrostática. 

 
CMCCT 

  
FQB5.12.3. Resolve proble- 

mas relacionados coa 

presión no interior dun fluído 

aplicando o principio 

fundamental da hidrostática. 

CMCCT 

B5.8. 

Principio de 

Pascal. Prensa 

hidráulica. Prin- 

cipio de Arquí- 

medes. 

B5.13. Deseñar e presentar 

experiencias ou dispositivos 

que ilustren o comportamen- 

to dos fluídos e que poñan de 

manifesto os coñecementos 

adquiridos, así como a inicia- 

tiva e a imaxinación. 

FQB5.13.1. Analiza aplica- 

cións prácticas baseadas 

no principio de Pascal, como 

a prensa hidráulica, 

elevador, dirección e freos 

hidráulicos, aplicando a 

expresión matemática deste 

principio á resolución 

de problemas en contextos 

prácticos. 

CMCCT 

  
FQB5.13.2. Predí a maior 

ou menor flotabilidade 

de obxectos utilizando a 

expresión matemática do 

principio de Arquímedes e 

verifícaa experimentalmente 

nalgún caso. 

CMCCT 

  
FQB5.13.3. Comproba 

experimentalmente ou 

utilizando aplicacións vir- 

tuais interactivas a relación 

entre presión hidrostática e 

profundidade en fenómenos 

como o paradoxo hidrostáti- 

co, o tonel de Arquímedes e 

o principio dos vasos comu- 

nicantes. 

CMCCT 

CD 

  
FQB5.13.4. Interpreta o 

papel da presión atmosfé- 

rica 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. 

 
CMCCT 

CAA 

  
FQB5.13.5. Describe o 

funcionamento básico de 

barómetros e manómetros 

xustificando a súa utilida- 

de en diversas aplicacións 

prácticas. 

 
CMCCT 

CCL 

79 
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CONTIDOS CRITERIOS 

DE AVALACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
Bloque 6. Enerxía I 

  

B6.1. Traballo, a 

súa relación coa 

enerxía. Formas 

de intercambio 

de enerxía: o tra- 

ballo e a calor. 

B6.1. Recoñecer que a 

enerxía é a capacidade de 

producir transformacións ou 

cambios. 

FQB6.1.1.   Argumenta   que 

a enerxía pode transferirse, 

almacenarse ou disiparse, 

pero non crearse ou destruír- 

se, utilizando exemplos. 

CMCCT 

CCCL 

 
B6.2. Recoñecer que a calor 

e o traballo son dúas formas 

de transferencia de enerxía, 

identificando as situacións 

nas que se producen. 

FQB6.2.1. Identifica a calor 

e o traballo como formas 

de   intercambio   de 

enerxía, distinguindo as 

acepcións coloquiais destes 

termos do significado cientí- 

fico dos mesmos. 

CMCCT 

  
FQB6.2.2. Recoñece en que 

condicións un sistema inter- 

cambia enerxía en forma de 

calor ou en forma de traballo. 

CMCCT 

B6.2.Potencia. 

Exercicios nu- 

méricos sinxelos 

relacionados con 

estes conceptos. 

B6.3. Relacionar os concep- 

tos de traballo e potencia na 

resolución de problemas, 

expresando os resultados en 

unidades do Sistema Interna- 

cional así como outras de uso 

común. 

FQB6.3.1. Acha o traballo e 

a potencia asociados a 

unha forza, incluíndo situa- 

cións nas que a forza forma 

un ángulo distinto de cero co 

desprazamento, expresando 

o resultado nas unidades do 

Sistema Internacional ou 

outras de uso común como 

a caloría, o kWh e o CV. 

CMCCT 

B6.3.Enerxía: 

unidades. Enerxía 

cinética, potencial 

e mecánica. Prin- 

cipio de conser- 

vación. 

B6.4. Analizar as transforma- 

cións entre enerxía cinética e 

enerxía potencial, aplicando 

o principio de conservación 

da enerxía mecánica cando 

se despreza a forza de rozam 

ento, e o principio xeral de 

conservación da enerxía 

cando existe disipación da 

mesma debida ao rozamento. 

FQB6.4.1. Resolve proble- 

mas de transformacións entre 

enerxía cinética e potencial 

gravitatoria, aplicando o 

principio de conservación da 

enerxía mecánica. 

CMCCT 

CSC 

FQB6.4.2. Determina a 

enerxía disipada en forma 

de calor en situacións onde 

diminúe a enerxía mecánica. 

CMCCT 

CSC 

B6.4. Electrici- 

dade e circuítos 

eléctricos. 

Lei de Ohm. 

B6.5. Explicar o fenómeno 

físico da corrente eléctrica e 

interpretar o significado das 

magnitudes intensidade de 

corrente, diferenza de poten- 

cial e resistencia, así como as 

relacións entre elas. 

FQB6.5.1. Explica a corrente 

eléctrica como cargas en 

movemento a través dun 

condutor. 

 
CMCCT 

FQB6.5.2. Comprende o 

significado das magnitudes 

eléctricas intensidade de 

corrente, diferenza de poten- 

cial e resistencia, e relació- 

naas entre si empregando a 

lei de Ohm. 

CMCCT 

  
FQB6.5.3. Distingue en- 

tre condutores e illantes 

recoñecendo os principais 

materiais usados como tales. 

CMCCT 
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CONTIDOS CRITERIOS 

DE AVALACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
Bloque 6. Enerxía I 

  

B6.1. Traballo, a 

súa relación coa 

enerxía. Formas 

de intercambio 

de enerxía: o tra- 

ballo e a calor. 

B6.1. Recoñecer que a 

enerxía é a capacidade de 

producir transformacións ou 

cambios. 

FQB6.1.1.   Argumenta   que 

a enerxía pode transferirse, 

almacenarse ou disiparse, 

pero non crearse ou destruír- 

se, utilizando exemplos. 

CMCCT 

CCCL 

 
B6.2. Recoñecer que a calor 

e o traballo son dúas formas 

de transferencia de enerxía, 

identificando as situacións 

nas que se producen. 

FQB6.2.1. Identifica a calor 

e o traballo como formas 

de   intercambio   de 

enerxía, distinguindo as 

acepcións coloquiais destes 

termos do significado cientí- 

fico dos mesmos. 

CMCCT 

  
FQB6.2.2. Recoñece en que 

condicións un sistema inter- 

cambia enerxía en forma de 

calor ou en forma de traballo. 

CMCCT 

B6.2.Potencia. 

Exercicios nu- 

méricos sinxelos 

relacionados con 

estes conceptos. 

B6.3. Relacionar os concep- 

tos de traballo e potencia na 

resolución de problemas, 

expresando os resultados en 

unidades do Sistema Interna- 

cional así como outras de uso 

común. 

FQB6.3.1. Acha o traballo e 

a potencia asociados a 

unha forza, incluíndo situa- 

cións nas que a forza forma 

un ángulo distinto de cero co 

desprazamento, expresando 

o resultado nas unidades do 

Sistema Internacional ou 

outras de uso común como 

a caloría, o kWh e o CV. 

CMCCT 

B6.3.Enerxía: 

unidades. Enerxía 

cinética, potencial 

e mecánica. Prin- 

cipio de conser- 

vación. 

B6.4. Analizar as transforma- 

cións entre enerxía cinética e 

enerxía potencial, aplicando 

o principio de conservación 

da enerxía mecánica cando 

se despreza a forza de rozam 

ento, e o principio xeral de 

conservación da enerxía 

cando existe disipación da 

mesma debida ao rozamento. 

FQB6.4.1. Resolve proble- 

mas de transformacións entre 

enerxía cinética e potencial 

gravitatoria, aplicando o 

principio de conservación da 

enerxía mecánica. 

 
FQB6.4.2. Determina a 

enerxía disipada en forma 

de calor en situacións onde 

diminúe a enerxía mecánica. 

CMCCT 

CSC 

 

 

 
CMCCT 

CSC 

B6.4. Electrici- 

dade e circuítos 

eléctricos. 

Lei de Ohm. 

B6.5. Explicar o fenómeno 

físico da corrente eléctrica e 

interpretar o significado das 

magnitudes intensidade de 

corrente, diferenza de poten- 

cial e resistencia, así como as 

relacións entre elas. 

FQB6.5.1. Explica a corrente 

eléctrica como cargas en 

movemento a través dun 

condutor. 

 
FQB6.5.2. Comprende o 

significado das magnitudes 

eléctricas intensidade de 

corrente, diferenza de poten- 

cial e resistencia, e relació- 

naas entre si empregando a 

lei de Ohm. 

CMCCT 

 

CMCCT 

  
FQB6.5.3. Distingue en- 

tre condutores e illantes 

recoñecendo os principais 

materiais usados como tales. 

CMCCT 
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Bloque 7. Enerxía II 

  

B7.1. Fontes de 

enerxía conven- 

cionais fronte 

ás alternativas. 

Uso racional 

da enerxía. 

B7.1. Identificar e compa- 

rar as diferentes fontes de 

enerxía empregadas na vida 

diaria nun contexto global 

que implique aspectos eco- 

nómicos e medioambientais. 

FQB7.1.1. Compara as prin- 

cipais fontes de enerxía 

de consumo humano a partir 

da distribución xeográfica 

dos seus recursos e os 

efectos medioambientais 

 

CMCCT 

CSC 

 
B7.2. Valorar a importancia 

de realizar un consumo res- 

ponsable das fontes enerxé- 

ticas. 

FQB7.2.1. Analiza o predo- 

minio das fontes de enerxía 

convencionais frontes ás 

alternativas, argumentando 

os motivos polo que estas 

últimas aínda non están sufi- 

cientemente explotadas. 

CMCCT 

CSC 

  
FQB7.2.2. Interpreta datos 

comparativos sobre a evolu- 

ción do consumo de enerxía 

mundial propoñendo medi- 

das que poden contribuír ao 

aforro individual e colectivo. 

CMCCT 

CAA 

B7.2. Formas de 

intercambio de 

enerxía: traballo e 

calor. 

B7.3. Relacionar cualitativa 

e cuantitativamente a calor 

cos efectos que produce nos 

corpos: variación de tempe- 

ratura, cambios de estado e 

dilatación. 

FQB7.3.1. Describe as 

transformacións que 

experimenta un corpo ao 

gañar ou perder enerxía, 

determinando a calor nece- 

saria para que se produza 

unha variación de tempera- 

tura dada e para un cambio 

de estado, representando 

graficamente ditas transfor- 

macións.. 

CMCCT 

CCL 

  
FQB7.3.2. Calcula a ener- 

xía transferida entre corpos 

a distinta temperatura e o 

valor da temperatura final 

aplicando o concepto de 

equilibrio térmico. 

CMCCT 

  
FQB7.3.3. Relaciona a 

variación da lonxitude dun 

obxecto coa variación da súa 

temperatura. 

CMCCT 

B7.3. 

Enerxía térmica. 

Diferenza entre 

calor e tempe- 

ratura. Escalas 

de temperatura. 

Efectos da ener- 

xía térmica. 

B7.4. Relacionar os con- 

ceptos de enerxía, calor e 

temperatura en termos da 

teoría cinético-molecular 

e describir os mecanismos 

polos que se transfire a 

enerxía térmica en diferentes 

situacións cotiás. 

FQB7.4.1. Explica o concep- 

to de temperatura en termos 

do modelo cinético-mole- 

cular diferenciando entre 

temperatura, enerxía e calor. 

 
FQB7.4.2. Recoñece a 

existencia dunha escala 

absoluta de temperatura e re- 

laciona as escalas de Celsius 

e Kelvin. 

CMCCT 

CCEC 

 

 

 
 

CMCCT 

  
FQB7.4.3. Identifica os 

mecanismos de transferencia 

de enerxía recoñecéndoos 

en diferentes situacións co- 

tiás e fenómenos atmosféri- 

cos, xustificando a selección 
de materiais para edificios 

 

 

 

 
CMCCT 
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B7.5. Interpretar os efectos 

da enerxía térmica sobre os 

corpos en situación cotiás e 

en experiencias de labora- 

torio. 

FQB7.5.1. Explica o fenóme- 

no da dilatación a partir dal- 

gunha das súas aplicacións 

como os termómetros de 

líquido, xuntas de dilatación 

en estruturas, etc. 

CMCCT 

CCL 

  
FQB7.5.2. Explica a escala 

Celsius establecendo os 

puntos fixos dun termómetro 

baseado na dilatación dun 

líquido volátil. 

CMCCT 

  
FQB7.5.3. Interpreta cuali- 

tativamente fenómenos 

cotiáns e experiencias nos 

que se poña  de 

manifesto o equilibrio tér- 

mico asociándoo coa 

igualación de temperaturas. 

CMCCT 

B7.4. 

Transformacións 

de enerxía. 

Aspectos indus- 

triais e a xeración 

de enerxía eléc- 

trica nos distintos 

tipos de centrais 

eléctricas e o seu 

transporte ata as 

nosas casas. 

B7.6. Describir a forma na 

que se xera a electricidade 

nos distintos tipos de centrais 

eléctricas, así como o seu 

transporte aos lugares de 

consumo. 

FQB7.6.1. Describe o proce- 

so polo que distintas fontes 

de enerxía se transfor- 

man en enerxía eléctrica 

nas centrais eléctricas, 

así como os métodos de 

transporte e almacenaxe da 

mesma. 

CMCCT 

CCL 

CSC 

 
B7.7. Valorar o papel da 

enerxía nas nosas vidas, 

identificar as diferentes 

fontes, comparar o impacto 

medioambiental das mesmas 

e recoñecer a importancia 

do aforro enerxético para un 

desenvolvemento sostible. 

FQB7.7.1. Recoñece, des- 

cribe e compara as fontes 

renovables e non renovables 

de enerxía, analizando con 

sentido crítico o seu impacto 

medioambiental. 

CMCCT 

CCL 

CSC 
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Bloque 8. Os Cambios 

  

B8.1. Cantidade 

de substancia: o 

mol. 

B8.1. Recoñecer a canti- 

dade de substancia como 

magnitude fundamental e 

o mol como a súa unidade 

no Sistema Internacional de 

Unidades. 

FQB8.1.1. Realiza cálculos 

que relacionen a cantida- 

de de substancia, a masa 

atómica ou molecular e 

a constante do número de 

Avogadro. 

CMCCT 

B8.2. Reaccións e 

ecuacións quími- 

cas. Cálculos 

estequiométricos 

nas reaccións 

químicas. 

B8.2. Realizar cálculos este- 

quiométricos con reactivos 

puros supoñendo un rende- 

mento completo da reacción, 

partindo do 

axuste da ecuación química 

correspondente. 

FQB8.2.1. Interpreta os 

coeficientes dunha ecuación 

química en termos de partí- 

culas, moles e, no caso 

de reaccións entre gases, en 

termos de volumes. 

CMCCT 

  FQB8.2.2. Resolve proble- 

mas, realizando cálculos 

estequiométricos, con reac- 

tivos puros e supoñendo un 

rendemento completo da re- 

acción, tanto se os reactivos 

están en estado sólido como 

en disolución. 

CMCCT 

B8.3. Lei de 

conservación da 

masa ou lei de 

Lavoisier. 

B8.3. Deducir a lei de con- 

servación da masa e reco- 

ñecer reactivos e produtos 

a través de experiencias 

sinxelas no laboratorio ou de 

simulacións dixitais. 

FQB8.3.1. Recoñece cales 

son os reactivos e os produ- 

tos a partir da representación 

de reaccións químicas sinxe- 

las, e comproba experimen- 

talmente que se cumpre a lei 

de conservación da masa. 

CMCCT 

  FQB8.3.2. Realiza os cál- 

culos estequiométricos nece- 

sarios para a   verificación 

da lei de conservación da 

masa en reaccións quími- 

cas sinxelas. 

CMCCT 

B8.4.Cálculos 

numéricos con 

disolucións. 

Concentración 

molar. Solubili- 

dade. 

B8.4. Realizar cálculos 

estequiométricos con 

reactivos puros supoñendo 

un rendemento completo da 

reacción, partindo do axuste 

da ecuación química corres- 

pondente. 

FQB8.4.1. Interpreta os coe- 

ficientes dunha ecuación 

química en termos de 

partículas, moles e, no caso 

de reaccións entre gases, en 

termos de volumes. 

CMCCT 

  
FQB8.4.2. Resolve proble- 

mas, realizando cálculos 

estequiométricos, con reac- 

tivos puros e supoñendo un 

rendemento completo da re- 

acción, tanto se os reactivos 

están en estado sólido como 

en disolución. 

CMTCCT 
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B8.5.Traballo 

no laboratorio. 

Recoñecemento 

do material e 

instrumentos 

básicos do labo- 

ratorio, así como 

os símbolos máis 

frecuentes utiliza- 

dos nas etiquetas 

de produtos 

químicos. Normas 

de seguridade. 

 

B8.5. Recoñecer os mate- 

riais e instrumentos básicos 

presentes no laboratorio de 

Física e de Química; coñecer 

e respectar as normas de se- 

guridade e de eliminación de 

residuos para a protección do 

medio ambiente. 

 

FQB8.5.1. Recoñece e 

identifica os símbolos máis 

frecuentes utilizados na 

etiquetaxe de produtos 

químicos e instalacións, 

interpretando o seu signi- 

ficado. 

CMCCT 

  
FQB8.5.2. 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 actua- 

ción preventivas. 

CMCCT 

 
B8.6. Desenvolver pequenos 

traballos de investigación 

nos que se poña en práctica a 

aplicación do método cientí- 

fico e a utilización das TIC. 

FQB8.6.1.Realiza pequenos 

traballos de investigación 

sobre algún tema obxecto de 

estudo aplicando o método 

científico, e utilizando as TIC 

para a procura e selección 

de información e presenta- 

ción de conclusións. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

CD 

  
FQB8.6.2. Participa, valora, 

xestiona e respecta o traballo 

individual e en equipo. 

CSIEE 

CSIEE 

CSC 

B8.6. Introdu- 

ción á química 

orgánica. 

B8.7. Establecer as razóns da 

singularidade do carbono e 

valorar a súa importancia na 

constitución dun elevado nú- 

mero de compostos naturais 

e sintéticos. 

FQB8.7.1. Explica os moti- 

vos polos que o carbono é 

o elemento que forma maior 

número de compostos. 

 
CMCCT 

 
B8.8. Identificar e represen- 

tar hidrocarburos sinxelos 

mediante as distintas fórmu- 

las, relacionalas con modelos 

moleculares físicos ou 

xerados por computadora e 

coñecer algunhas aplicacións 

de especial interese. 

FQB8.8.1. Identifica e 

representa hidrocarburos 

sinxelos mediante a súa 

fórmula molecular, semi- 

desenvolvida e desenvolvida. 

CMCCT 

  
FQB8.8.2. Deduce, a partir 

de modelos moleculares, as 

distintas fórmulas usadas na 

representación de hidrocar- 

buros. 

CMCCT 

  
FQB8.8.3. Describe as apli- 

cacións de hidrocarburos 

sinxelos de especial interese. 

CMCCT 
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B8.7.Formulación 

e nomenclatura 

de compostos bi- 

narios e ternarios 

habituais. 

B8.9. Recoñecer os grupos 

funcionais presentes en mo- 

léculas de especial interese. 

FQB8.9.1. Recoñece o grupo 

funcional e a familia orgá- 

nica a partir da fórmula de 

alcohois, aldehídos, cetonas, 

ácidos carboxílicos, ésteres e 

aminas. 

CMCCT 

 
B8.10. Nomear e formu- 
lar compostos inorgánicos 

FQB8.10.1. Nomea e 
formula compostos inorgáni- CMCCT 

ternar ios segundo as normas cos ternarios, seguindo as  

IUPAC. normas da IUPAC.  

 

 

 

 

4.1. Temporalización. 

Cada un dos 4 bloques, tanto no módulo II como no módulo III, será impartido en 4 sesións. É dicir: 

Bloque 5. Outubro. 

Bloque 6. Novembro. 

Bloque 7. Decembro- 2ª semana xaneiro. 

Bloque 8. 2ª semana xaneiro- 1ª semana febreiro. 
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5. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 

Este Departamento considera que os elementos transversais como a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 

audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional deben traballarse 

nesta materia, e relacionarse estreitamente cos contidos actitudinais. 

Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero: 

- Romper coa imaxe tradicional do científico-home, facendo ver que foron os condicionamentos sociais os que impediron á muller acadar 

o mesmo nivel; buscar referencias a mulleres científicas dentro da historia; comentar que, en moitos casos, as súas contribucións foron 

menosprezadas polos seus colegas masculinos; aportar datos do papel actual da muller na investigación e exemplos de casos relevantes... 

- Farase fincapé na igualdade entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os 

valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal e social. 

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da 

identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar 

e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos 

dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, 

a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de 

calquera tipo de violencia. 

O traballo en equipo, a colaboración, o respecto ao material e ás normas de convivencia dentro da aula son valores esenciais para o traba- 

llo científico. Trátase de proxectar estes valores á vida fora da aula, cos amigos, as familias e na sociedade en xeral. 

Os grandes científicos que aparecen no currículo da Física e Química son de nacionalidades diversas, aínda que fundamentalmente do 

ámbito da cultura occidental. Na loita por alcanzar un mundo sen conflitos nacionais e internacionais, é fundamental inculcar ás novas 

xeracións o respecto por sociedades e culturas distintas ás de cada cal. É importante facer chegar ao alumnado as contribucións á Ciencia 

de outras culturas que, sobre todo noutras épocas, aportaron grandes descubrimentos ou conservaron e transmitiron os de outras culturas. 

Trátase de facer comprender que a sociedade occidental é o resultado de asimilar as conquistas doutras sociedades que xa acadaran altas 

cotas de desenvolvemento cando Europa estaba habitada por tribos paleolíticas (Babilonia, Exipto...) ou sumida nunha escura Idade 

Media (China, India, Imperio Árabe ...), e que, na actualidade, a Ciencia é mundial: é unha parte da contribución de homes e mulleres de 

diferentes partes do mundo ao acervo cultural e ao progreso pacífico da humanidade. 

Non se pode pasar por alto e hai que denunciar que unha boa parte da investigación que se fai é con fins militares ou simplemente con 

afán de lucro, incidindo na repulsa cara á aplicación da radioactividade na construción de armas, como é a bomba atómica. Pero esa 

denuncia debe servir para reforzar a idea dun mundo que podería desenvolverse moito mellor se eses enormes recursos se puxeran ao 

servizo das demandas da humanidade e sen recorrer á violencia para solucionar os seus conflitos. 

O ámbito da educación para a saúde e a ambiental teñen boa cabida no currículo da Física e da Química. O estudo do movemento e 

as forzas permite reflexionar sobre as posturas no esforzo e no descanso, así como na práctica do deporte. O estudo das ondas e a luz 

permite reflexionar sobre os problemas ambientais e para a saúde do ruído e o abuso dos volumes altos tan de moda; dos efectos dos 

raios ultravioletas e o uso de outras radiacións electromagnéticas, incidindo nos casos prexudiciais, como nos embarazos, o abuso da 

exposición ao sol, etc. A electricidade, nos perigos do uso inadecuado dela e nos fundamentos e usos de aparatos de uso sanitario. A 

teoría cinética, para explicar a necesidade de introducir zonas habilitadas para fumadores en restaurantes, interior de empresas, etc., co 

obxectivo, por unha parte, de non molestar ás persoas non fumadoras; e, por outra, de permitir as necesidades das persoas fumadoras. A 

química en xeral, para tomar conciencia dos efectos positivos sobre a calidade de vida e tamén dos negativos, os elementos químicos, 

como elementos imprescindibles para o correcto funcionamento do organismo. A química do carbono, en particular sobre aspectos como 

os novos materias; a produción e conservación de alimentos, as manipulacións xenéticas e o uso de aditivos químicos; as medicinas e o 

uso correcto dos mesmos, así como o risco que implica a automedicación; os prexuízos do alcohol; as medidas de hixiene e conservación 

referentes a substancias importantes para a vida, así como dos perigos da súa inadecuada manipulación. 

O ámbito da educación e a seguridade viaria tratarase no estudio do movemento, das forzas e da enerxía, tanto os aspectos do perigo do 

tráfico, como o fomento do uso de medios públicos de transporte, medios non contaminantes (bicicleta) e camiñar. Promoveranse accións 

para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos 

e deberes como usuarios/as das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, respecten as 

normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas 

tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

Nas materias de Física e Química fomentaranse as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o 

espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a 

confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

Este traballo realizarase mediante a realización de tarefas e actividades coma: 

• Comprensión de textos de carácter científico 

• Interpretación de imaxes, táboas e gráficos 

• Busca de información en internet e noutros medios 

• Exposición de conclusións despois da análise de textos e gráficos 

• Valoración da importancia da Física e da Química, da súa evolución, así como da influencia nas nosas vidas 

• Deseño de experimentos no laboratorio 

• Uso da nomenclatura dos compostos químicos 

• Traballos en pequenos grupos 

• Valoración crítica dos avances científicos e tecnolóxicos 
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6. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

As principais medidas a destacar son: 

 
A Programación de Aula: Cada profesor adapta a programación didáctica segundo as necesidades de cada grupo de alumnos en particular, 

establecendo secuencias de contidos, deseñando actividades con diferentes niveis de dificultade, modificando e adaptando o desenvolve- 

mento das unidades, se é preciso, co fin de respectar o ritmo de aprendizaxe, realizando actividades de reforzo e ampliación,... 

 
Reforzo Educativo: Poderán proporcionarse actividades e exercicios de reforzo a aqueles alumnos que non acaden unha avaliación positi- 

va nos trimestres, resolveranse todas as dúbidas e dificultades que lles poidan ir xurdindo, cun maior seguimentos do seu traballo, esforzo 

e evolución ao longo do curso, ... 

Así mesmo entregaranse boletíns de reforzo para os alumnos ca materia pendente do curso anterior. 

Tamén se prepararán actividades de ampliación de darse o caso e se o alumno está interesado. 

 
Adaptacións Curriculares Individualizadas: Sempre que sexa preciso, elaboraranse coa axuda do departamento de orientación propostas 

curriculares específicas para alumnos con necesidades educativas especiais. 

 
Alumnado con altas capacidades intelectuais: No caso de alumnado con altas capacidades, poderanse tomar medidas como a ampliación 

de contidos e competencias do curso corrente ou incluso a impartición de contidos e a adquisición de competencias propias de cursos 

superiores. 

 

7. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO 
 

Para a avaliación da práctica docente e o proceso de ensino, realizarase unha autoavaliación, na que nos puntuaremos de 1 a 5, que reco- 

lla os seguintes ítems: 

• Adapto a programación ás características e necesidades especiais dos alumnos e alumnas. 

• Adapto o material ás características e necesidades dos alumnos . 

• Deseño distintas actividades de aprendizaxe para o logro de cada un dos obxectivos. 

• Motivo aos meus alumnos comunicándolle a finalidade das actividades que facemos, partindo dos seus coñecementos previos, rela- 

cionando os contidos con situacións reais, informándolles da utilidade e creando expectativas. 

• Emprego metodoloxías que favorezan o desenvolvemento dunha actitude positiva do alumnado e que teñan en conta os intereses. 

• Propoño actividades que favorezan a aprendizaxe autónoma. 

• Cando comezamos unha unidade, os alumnos coñecen os obxectivos que se queren desenvolver, as distintas actividades a realizar,... 

• Ofrezo a cada un de forma individual a explicación que precisa. 

• Utilizo diferentes tipos de probas para realizar a avaliación: exames, observación diaria, traballos individuais, exposicións orais, 

traballos en grupo... 

• Utilizo diferentes rexistros de observación para realizar a avaliación. 

• Na sesión de avaliación, proporciono ao titor todos os datos que necesita. 

• Consulto a programación ao longo do curso escolar. 

• Reúnome cos membros do Seminario para a toma de decisións referentes á programación, modificacións na programación, activida- 

des a realizar,... 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

As actividades complementarias e extraescolares que este departamento intentará realizar serán: 

• Participación en conferencias: PerCERNción, Masterclass, etc … 

• Participación en exposicións e experimentos complementarios. 

• Excursións: planta depuradora, planta potabilizadora, laboratorio de Química, central hidroeléctrica, parque eólico, etc... 

 

9. CONTRIBUCIÓN Ó PROXECTO LECTOR DE CENTRO 

En moitas ocasións temos alumnos que non entenden o que len, xa sexan artigos de prensa, textos literarios ou científicos, ou simple- 

mente o enunciado dun problema. Este feito supón un gran obstáculo no seu proceso de aprendizaxe. Por esta razón é moi importante 

fomentar a lectura desde todos os departamentos, e en concreto, desde o departamento de Física e Química. 

A comunicación, nos ámbitos da comprensión e expresión, tanto oral como escrita, constitúe un eixe fundamental no proceso de ensino e 

aprendizaxe do coñecemento científico. 

Nesta área trátase de desenvolver a capacidade de comprensión e expresión das seguintes formas: 

A. Lectura comprensiva do libro de texto co posterior análise e aclaración sobre o fragmento lido. 

B. Lectura comprensiva dos enunciados dos exercicios, identificando os conceptos que aparecen e as 

relacións existentes entre eses conceptos e os datos. 

C. Postas en común das diferentes actividades realizadas así como debates na aula. 

D. Emprego dunha linguaxe científica con coherencia e precisión. 

E. Lecturas de artigos de prensa relacionados coa materia e posterior análise dos mesmos. 

F. Busca de información para a realización de traballos, utilizando diferentes fontes. 

G. Realización de informes científicos. 
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En particular, nas clases da modalidade presencial traballaranse continuamente cos puntos A, B, C e D, e quincenalmente os puntos E, F 

e G. Na modalidade semipresencial non é posible o tratamento de todos os puntos. O pensamento científico estará baseado na vida cotiá, 

polo que utilizaranse a distancia os apartados E e F, e nas titorías tratarase principalmente o punto B. 

 
Desta forma traballaremos a expresión tanto oral como escrita favorecendo así unha mellor comprensión lectora, unha maior confianza 

para expresarse en público e un maior respecto ás opinións dos demais. 

 

10. CONTRIBUCIÓN Ó PLAN TIC 

Desde o noso Departamento fomentaremos o emprego das TIC facendo destas ferramentas un recurso básico para o desenvolvemento do 

noso traballo. E mais porque hoxe en día o traballo dun físico ou dun químico en calquera lugar baséase nas aplicacións informáticas. 

• Empregaranse os recursos didácticos na Internet, sempre que as cuestións a tratar así o requiran en razón da súa actualidade ou da 

superioridade do material didáctico atopado. 

• Recomendaranse as actividades complementarias en rede que determinadas unidades didácticas incorporan entre a súa bibliografía. 

• Tamén se recorrerá ós buscadores da rede para resolver dúbidas ou procuras puntuais, especialmente se as cuestións a tratar son 

temas de actualidade nos medios de comunicación nun momento dado. Axudar a discernir a información das novas non contrastadas en 

páxinas de dubidosa procedencia. 

• Propoñeranse proxectos de investigación que supoñan o manexo das ferramentas básicas das TIC (procesadores de textos, táboas de 

gráficas Excel,…) 

• Recomendarase que, con carácter opcional, se expoñan traballos que empreguen aplicacións de presentación como Powerpoint. 

 
Direccións de interese: 

• Portal galego de contidos educativos: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/ 

• Materiais curriculares do MECD: 

http://www.cnice.mecd.es/recursos.html. 

• Páxinas web con información sobre selectividade: 

http://ciug.gal/gal 

• Páxinas web relacionadas coas derradeiras novidades sobre a materia: 

CERN: http://public.web.cern.ch/public/ 

Achegándonos o CERN galego: http://www.lhc-closer.es/php/index.php?i=3&s=1&p=1&e=0 

 
Temos que destacar estes proxectos: 

• http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/) con experimentos virtuais, vídeos e actividades interactivas. 

• O Proxecto Antonio de Ulloa (http://recursos.cnice.mec.es/quimica/) que proporciona un material curricular base e interactivo para o 

ensino das tarefas básicas en Química ao longo de toda a Educación Secundaria. 

• A páxina interactiva de formulación de química inorgánica (http://www.alonsoformula.com/) 

• E a de formulación orgánica (http://www.alonsoformula.com/organica/). 

 

11. CONTRIBUCIÓN Ó PLAN DE CONVIVENCIA 

O departamento dará a coñecer o Plan de Convivencia aprobado. 

O departamento contribúe ó plan de convivencia dentro da aula: 

• Colaborará na celebración do Día Mundial da Paz e a Non Violencia. 

• Creará un ambiente axeitado na aula, facendo valer en casos especiais a autoridade do profesor. O alumnado debe entender o concep- 

to de autoridade para unha mellor relación social, fronte ó concepto autoritario, empregado de xeito errado. 

Planificará actividades que fomentan a unidade do grupo, practicando e adquirindo cada individuo aquelas actitudes e valores que lle 

serán necesarias como cidadán. Nelas incidirase en que o teu grupo é unha empresa onde teñen que traballar de forma cooperativa. 

• Atenderá a aquel alumnado con problemas no seguimento da materia para evitar o abandono da materia, causa de moitos conflitos. 

Para elo o profesor propoñerá diferentes actividades de reforzo e novos casos prácticos da vida cotiá relacionados co concepto a aprender. 

• Atendendo ó protocolo de actuación en casos de conflito: faltas de asistencia reiteradas, faltas de conduta que impidan impartir clase 

normal, abusos… 

http://www.edu.xunta.gal/portal/
http://www.cnice.mecd.es/recursos.html
http://ciug.gal/gal
http://public.web.cern.ch/public/
http://www.lhc-closer.es/php/index.php?i=3&s=1&p=1&e=0
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/)
http://recursos.cnice.mec.es/quimica/)
http://www.alonsoformula.com/)
http://www.alonsoformula.com/organica/)
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12. REVISIÓN E AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

Os mecanismos para a avaliación da programación son útiles para coñecer as dificultades que aparecen no seu desenvolvemento ó longo 

dos cursos académicos. Estes mecanismos permiten marcar unha pautas para posibles modificacións da programación no caso de ser 

necesarias. 

Atenderase a: 

a. Comentarios do alumnado onde apreciarán os recursos educativos, metodoloxía, actividades propostas e temporalización da unidade 

didáctica. 

b. Autoavaliación por cada profesor da unidade didáctica xa impartida. Reflexionarase sobre certos aspectos importantes: diversidade 

do alumnado e a súas posibles solucións (diferentes xeitos de explicar un concepto para o seu mellor entendemento, posibles experiencias 

para mellorar a aprendizaxe significativa…), temporalización dos contidos, actividades propostas… 

c. Tratamento da programación como un punto obrigatorio en todas as reunións do Departamento de Física e Química. Trataranse os 

seguintes apartados: 

• Temporalización dos contidos. 

Compárase o tempo de desenvolvemento do contidos na aula coa prevista na programación. Se aparecen desfases, actúase acelerando a 

impartición da materia cos contidos mínimos e ollando a idoneidade dos contidos en atención a cursos posteriores. 

• Evolución inadecuada do alumnado. 

Na aula faise un seguimento individual do alumnado con anotacións no caderno do profesor. Cando se detecta que non hai evolución 

suficiente do alumno/a en relación á consecución dos obxectivos e as competencias básicas expostas na programación, actúase facendo 

énfase nesas competencias e obxectivos non alcanzados. 

Competencia lingüística: coa lectura do libro de texto ou textos científicos relacionados así como dos enunciados dos problemas, coa 

identificación das variables e dos datos que pidan, reforzarase a comprensión escrita. 

Competencia matemática e competencia básica en ciencia e tecnoloxía: ó detectar problemas na expresión matemática da física e da 

química, reforzarase esta cuestión con problemas relacionados. Resolver ecuacións e traballar con gráficas son os mais frecuentes. É im- 

portante que coñezan a aplicación na vida real do que están impartindo na aula, desta forma decátanse de que é necesario esa aprendizaxe 

para comprender a tecnoloxía coa que convivimos. 

Competencia dixital: poderase pedir algún traballo de ampliación da materia, empregando a extensa bibliografía que hai na Rede ou 

realizar simulacións nalgunha unidade didáctica 

Competencia social e cívica: facer mais participativo ó alumnado na aula ó ter que facer exercicios e medidas no laboratorio en grupos. 

Atenderase ó respeto polos compañeiros, nos seus aportes, gardar a quenda… 

Conciencia e expresións culturais: a Física e a Química son materias nas que debuxar é imprescindible para comprender o feito científico 

e os modelos da ciencia, sobre todo cando se trata dende a perspectiva microscópica. Aproveitarase aqueles temas nos que se empreguen 

mais gráficas e debuxos para que entenda o importante que é debuxar para apoiarse con imaxes nas súas explicacións. 

Competencia de aprender a aprender: evitar o ditado como medio para divulgar ciencia, pois o teñen como costume. Teñen que ter a 

necesidade de consultar outras fontes para acadar a aprendizaxe. Isto fará que acaden maior autonomía persoal. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: buscar aquel alumnado menos participativo porque non ten iniciativa, para desenvolver 

cuestións. Aplaudirase os seus aportes e reforzarase con críticas construtivas. 

 

 

13. CONSTANCIA DE INFORMACIÓN Ó ALUMNADO 

Explicaranse a relación entre os obxectivos, os contidos, os criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e indicadores de logro para 

que poidan entender a utilidade da programación que se lle da. 

 

 

14. TITULACIÓN NO BACHARELATO. 

A avaliación da aprendizaxe do alumnado sera continua e diferenciada segundo as materias.O profesorado de cada materia decidirá , 

ao remate dó cursó, se o alumno/a acadou ós óbxectivos e grao axeitadó de adquisición das competencias correspondentes. 

Para obter ó título de Bacharelato sera necesaria a avaliación positiva en tódas as materias dos dous cursos de bacharelato. Estamos 

pendentes das condicións e procedementos (que serán incorporadas nas programacións didácticas) que se establezan na Comunidade 

Autónoma para que, excepcionalmente un alumno/a poda óbter ó títuló cando ten unha materia suspensa. Para que a avaliación sexa 

positiva, han de cumplirse os seguintes requisitos:Asistencia continuada a clase.Inasistencia a clase debidamente xustificada 

(xustificante medico, traballo,...).Logro dos obxectivos programados.Logro das competencias vinculadas ao título. 

• 
15. ADAPTACIÓN AO CONTEXTO COVID 19 

Ante a posibilidade dunha nova crise sanitaria, temos que ter en conta as distintas modalidades ante tal situación: 

Facer uso da aula virtual tal e como se fixo no curso anterior. especificado na adaptación curricular feita no curso pasado. O alumnado 

recibirá una axuda individualizada, tanto con a materia que estará colgada na aula virtual como por a disposición do profesor de estar 

en contacto continuo co o alumno, para resolver dudas e ofertar as tarefas que eles tenderan que facer e serán devoltas corrixidos polo 

profesor, traballando con eles de forma virtual todos as dudas que aparezan durante o proceso de aprendizaxe. 
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