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       Libros de texto recomendados:

MATERIA- CURSO TÍTULO EDITORIAL

Física e Química 3º ESO Física y Química. 
Proyecto aula 360º Edelvives

Física e Química 4º ESO Física y Química. Edelvives

Física e Química 1ºBach Física e Química Xerais

Física  2º Bacharelato Física Anaya

Química   2º Bacharelato Química Anaya

Ler e comprender e o obxectivo número 1 a alcanzar, de ahí a importancia do Proxecto 
Lector.
Libros a utilizar para o proxecto lector: 
Ciencia mágica de A. Vallejo – Nágera
Cuestiones curiosas de química de F. Vinagre, Mulero y Guerra
La seducción de la física de Christoph Drösser
Serendipia, descubrimientos accidentales de  Royston
Química en acción de Chang
Arquímedes. Alrededor del círculo de Torija Herrera
Pascal. Un genio precoz de García Merayo
Por amor a la física de Walter Lewin
A hombros de gigantes de Stephen Hawking
Amigos robots de Isaac Asimov
Breve Historia de la Química de Isaac Asimov
Historia del tiempo de Stephen Hawking
La cebolla cósmica de Frank Close
50 paradojas de la física de Alexander Reshetkov
Satélites de comunicaciones de Rodolfo Neri Vela
De Arquímedes a Einstein de M Lozano Leyva
A ciencia desde o punto de mira de Jorge Mir
(En cada grupo da ESO e de bacharelato leerase un capítulo de un libro de divulgación 
científica ou un artigo de actualidade científica adaptado ao nivel educativo.)

ÍNDICE
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● INTRODUCIÓN

1.-A programación do departamento fundaméntase:

I.-No  Decreto  133/2007,  do  5  de  xullo,  polo  que   se  regulamentan  as  ensinanzas  da  
educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia 
II.-No Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo  
de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia DOG nº 120, luns 23 de xuño de  
2008, p. 12284-12293 (Física, F-Q)
III- Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de  
Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG  nº 120, luns 23 de xuño de 2008,  
p. 12183-12335.
IV-  Corrección  de  erros.-Decreto  126/2008,  do  19  de  xuño,  polo  que  se  establece  a  
ordenación e o currículo de Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  DOG nº  
205, mércores 22 de outubro de 2008, p.19251.
V- Real Decreto 1892/2008, de 14 de novembro, polo que se regulan as condicións para o  
acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de Grao e os procedementos de admisión ás  
universidades  públicas  españolas.  BOE núm.  283,  luns  24  novembro  2008,  p.  46932-  
46946. 
VI- Corrección de errores do Real Decreto 1892/2008, de 14 de novembro, polo que se  
regulan as condicións para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de Grao e os  
procedementos de admisión ás universidades públicas españolas.  BOE núm. 75, sábado  
28 de marzo de 2009. p. 29661.
VII- Ley organica 2/2006 de 3 de maio. BOE 4 de maio de 2006
VIII- Orde do 3 de xuño de 2010. DOG 15 de xuño 2010.

2.-Consideracións iniciais:
            Dada a premura para presentar a programación neste curso, a profesora, Mª Isabel 
Rodríguez, manifesta:

1.  Non coñecer a)os horarios da profesora e dos alumnos,  b) nº de alumnos/ aula, c) 
distribución de aulas

2. Non saber das posibilidades de utilizar as aulas de informática.
3. Non coñecer as posibles actividades complementarias que poida ofertar o Concello

 
Por estes motivos  a programación  irá adaptándose a realidade da aula e aos recursos .

3.-Avaliación, consideracións:
A avaliación ten por finalidade:

● Orientar de forma permanente a aprendizaxe que os alumnos deben conseguir
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● Controlar e cuantificar a evolución da aprendizaxe
● Motivar  ó  alumno  para  alcance  un  maior  desenvolvemento  intelectual, 

fundamentalmente de razoamento 
● Reflexionar sobre os erros, analizalos e tratar de corrixilos ( alumnado e profesora).
● Fomentar o traballo individual e colectivo e despertar as ansias de superación.

Ata este punto a finalidade destes principios podemos resumilos en:
“Que o alumno aprenda a aprender”
“Que o alumno aprenda a auto_avaliarse”

● Comprobar que alumnos alcanzan os obxectivos mínimos, mediante o seu esforzo e 
traballo,  e diferencialos dos alumnos que consideran á aula e o centro educativo 
como lugar de ocio.

ÍNDICE
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PROGRAMACIÓN 3º ESO

 Obxectivos xerais do curso
 Contidos      
 Temporalización    
 Contidos mínimos esixibles
 Contribución ás competencias
 Metodoloxía didáctica
 Procedementos e criterios de avaliación
 Materiais e recursos didácticos 
 Temas transversais
 Actividades complementarias 
 Atención á diversidade
 Proxecto lector
 Plan de integración das TICs

 Obxectivos xerais   

a)  Comprender  e  expresar  mensaxes científicas  utilizando a linguaxe oral  e  escrita  así 
como os sistemas de notación e de representación habituais na Física e na Química. 
b) Analizar e interpretar gráficos e diagramas sinxelos. 
c) Recoñecer e valora-la importancia do coñecemento científico para a calidade de vida e o 
desenvolvemento industrial e tecnolóxico. 
d) Valora-la importancia dos modelos científicos e a súa provisionalidade como base do 
carácter non dogmático da ciencia. 
e)  Aplicar  estratexias  persoais,  coherentes  cos  procedementos  da  Ciencia,  para  a 
resolución de problemas: identificación do problema, sistematización dos datos, análise de 
resultados e comunicación dos mesmos. 
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f) Participar na planificación e realización de actividades científicas, valorando as achegas 
propias e alleas en funcións dos obxectivos establecidos, mostrando unha actitude flexible 
e de colaboración e asumindo responsabilidades no desenvolvemento de tarefas. 
g) Avaliar o efecto dos produtos químicos na saúde, a calidade de vida e o medio ambiente. 
h) Adquirir coñecementos básicos sobre enerxía e electricidade. 
i) Valora-la capacidade da Ciencia para dar resposta ás necesidades da Humanidade como 
un proceso de construción ligado ás características e necesidades da Sociedade en cada 
momento histórico. 
j) Aprecia-la importancia da formación científica utilizando os valores e actitudes propios do 
pensamento científico nas actividades cotiás. 
k)  Amosar  unha  actitude  crítica  e  fundamentada  ante  os  graves  problemas  que  se 
presentan nas relacións entre Ciencia e Sociedade. 
l) Concienciarse das vantaxes do desenvolvemento científico e dos problemas que poden 
xurdir si se usa inadecuadamente. Debater sobre o problemas de armas físicas, químicas, 
biolóxicas e nucleares.
m) Coñecer algunha das reaccións químicas que se producen continuamente nas persoas

 Contidos  :   

1. A cultura científica 
2. Estados de agregación da materia 
3. Sistema materiais
4. Estrutura dos átomos
5. Os cambios químicos
6. A química na nosa vida
7. Electricidade
8. Enerxía e electricidade na nosa vida. 
9. Prácticas

 Temporalidade por avaliacións dos contidos:

-Unidades 1, 2 e 3 e prácticas correspondentes: 1ª avaliación.
-Unidades 4, 5 e 6 e prácticas correspondentes: 2ª avaliación. 
-Unidades 7 e 8  e prácticas correspondentes   : 3ª avaliación.  
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   Contidos mínimos esixibles:

1)    Cultura científica:
Sistema internacional de unidades. Cambio de unidades mediante factores de conversión
Confección de esquemas representativos da metodoloxía do traballo científico.
Cálculo da media dunha serie de medidas. 
Valoración do carácter aproximado da medida e da súa importancia no desenvolvemento 
do coñecemento científico. Determinación de erros.
2)    Natureza corpuscular da materia:
Enunciado dos postulados fundamentais da teoría cinética da materia.
Propiedades de sólidos, líquidos e gases.
Leis de Boyle, Mariotte e de Charles Gay-Lussac.
3)    Materia dispersa:
Diferenciación de mesturas e substancias.
Compoñentes dunha disolución. 
A auga, disolvente universal. Estrutura da molécula
Potabilización e depuración da auga
Facturación da auga
Concentración e riqueza das mesturas.
4  Estructura dos átomos:
Modelo de Rutherford.
Número atómico e número másico.
Ións 
Isótopos.
Confección dunha clasificación dos elementos químicos que se estuden en dous grupos: 
metais e non metais, axudándose coa táboa periódica.
Algunhas fórmulas químicas de compostos binarios
Fisión nuclear, bomba atómica
5)    Cambios químicos:
Cambios químicos e físicos
Conceptos de mol e masa molar.
Reacción química
Leis
6)    A química na nosa vida
Oxidación e combustión.
Os biocarburantes.
Reaccións fundamentais que se producen acotío nas personas
7)     Electricidade:
A carga eléctrica.
Lei de Coulomb.
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8)    Enerxía e electricidade na nosa vida:
A corrente eléctrica.
Diferencia de potencial, intensidade de corrente e resistencia. Unidades
Lei de Ohm. Montaxe de circuítos
Facturación. Impostos sobre a electricidade . 
Beneficios e inconvenientes das lámpadas de baixo consumo
Aplicacións da corrente eléctrica.
9)  As prácticas serán  realizadas en función dos contidos da materia e da realidade da 
aula. Forma parte das prácticas volver a realizar o experimento realizado no curso 11-12 
sobre  o  experimento  global  en  química  que  levaba  por  título:  “Water:  A  Chemical 
Solution”, proposto pola UNESCO e IUPAC. 
Os  alumnos  realizarán  experimentos  sencillos  na  casa  pois  o  fogar  pódese  considerar 
como un laboratorio elemental de física e química
Fabricación de dentífrico

 Contribución ás competencias  : 

• Unidade 1: 

1. Favorecer a familiarización progresiva do alumnado coa cultura científica  con problemas 
abertos,  e  a  súa  participación  na  construción  e  posta  a  proba  de  solucións  tentativas 
fundamentadas. 
2. Proporcionar ao alumnado a alfabetización científica que require a súa formación como 
cidadán nas vertentes: práctica (útil para a vida cotiá), cívica (para opinar e tomar decisións 
sociais) e cultural ( forma parte da cultura xeral). 
3. Exercitar a competencia matemática a través de cálculos con magnitudes do S.I. e de 
valores  medios  de  diversas  magnitudes,  utilizando  axeitadamente  as  ferramentas 
matemáticas. 
4. Fomentar a competencia lingüística do alumnado no que se refire á sua dimensión oral, 
así  como o desenvolvemento das competencias dixital,  matemática e de tratamento da 
información,  utilizando  os  cálculos  e  as  buscas  de  información  na  actividade  de 
investigación sobre a redondez da terra. 

• Unidade 2: 

1. Coñecer a evolución do pensamento científico a cerca da estrutura da materia, sendo 
conscientes da influencia que, a través das interrelacións ciencia-tecnoloxía-sociedade, ten 
na sociedade actual  o coñecemento da devandita estrutura, que  permitiu, por exemplo, a 
construción de aparellos de uso clínico, como os de resonancia magnética nuclear. 
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2.  Exercitar  a  competencia  matemática  a través  de  diversos  cálculos  relacionados  coa 
aplicación  das  leis  dos  gases,  a  fin  de  resolver  problemas,  realizando  e  interpretando 
gráficos e táboas que permitan ordenar a información e extraer conclusións. Realizar os 
cambios de unidades mediante factor de conversión. 
3. Fomentar a competencia en comunicación lingüística ó adquirir a terminoloxía propia dos 
conceptos novos estudados nesta unidade. 
4. Aplicar as leis dos gases e os conceptos relativos ós cambios de estado a situacións 
cotiás,  como  pode  ser  o  inflado  dun  neumático  a  presión  axeitada  para  que  o  seu 
comportamento a temperatura de funcionamento sea a axeitada. 
5. Exercitar a competencia dixital facendo uso da aplicación interactiva referida ás leis dos 
gases. 

• Unidade 3: 

1.  Interpretar  e  elaborar  representacións  gráficas  de  diversas  substancias  e  mesturas, 
valorando a importancia das mesturas heteroxéneas e homoxéneas na nosa vida cotiá. 
2. Estudar a auga desde os seguintes puntos de vista: a)  Como substancia de importancia 
vital  para a humanidade b) Potabilización,  depuración e custe económico.  c) Disolvente 
Universal. d) introdución ao concepto de pH
3.  Valora-la  importancia  que  ten  na  nosa  sociedade  o  coñecemento  dos  métodos 
experimentais de separación de mesturas para obter gran cantidade de substancias de uso 
habitual, como, por exemplo, a auga potable ou a gasolina. 
4. Aprender as propiedades coligativas das disolucións, así como as aplicacións que se 
derivan do seu coñecemento, como, por exemplo, a súa aplicación para fabricar líquido 
anticonxelante ou para evitar a formación de xeo en rúas e estradas. 
5. Desenvolver a competencia matemática a través de diversos cálculos relacionados coa 
riqueza das mesturas e a concentración das disolucións. 
6. Aprender que a auga mariña é unha disolución da que podemos obter auga potable, a 
través dos procedementos de desalgado existentes na actualidade,  concienciándose de 
que a auga é un ben cada día máis escaso que hai que preservar. 
7. Exercitar a competencia de expresión oral e escrita a través da lectura inicial da unidade.

• Unidade 4: 

1. Valorar as aplicacións das substancias radioactivas na sociedade actual e ser consciente 
das repercusións do seu uso incontrolado. 
2. Usar axeitadamente os termos científicos relativos á estrutura dos átomos e comprender 
a relación entre o nome dos elementos químicos e os seus símbolos. 
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3. Aprender a interpretar axeitadamente o Sistema Periódico. Uso e utilidade da termoloxía. 
Normas da IUPAC
4. Exercitar a competencia en expresión oral e escrita a través da lectura inicial da unidade. 

• Unidade 5: 

1. Valorar a importancia para a historia da química, da aparición da figura de Lavoisier, e 
utilizala para exercitar a competencia en comunicación lingüística a través da lectura inicial 
da unidade.
2. Empregar  a  linguaxe  matemática  para  representar  diversos  procesos  químicos  da 
natureza.
3. Valorar a importancia de establecer un sistema de formulación e nomenclatura común 
para todas as substancias coñecidas.

• Unidade 6: 

Contribución ás competencias  de comunicación lingüística, matemática,  social e cidadá, 
para aprender a aprender e autonomía e iniciativa persoal  tentando:
1. Relacionar  a  evolución  da  ciencia  coa  elaboración  de  combustibles  menos 
contaminantes,  e  co  deseño e  a  fabricación  de  novos  fármacos  e  medicamentos  máis 
eficaces.
2. Ser  consciente  dos  prexuízos  da  automedicación  e  valorar  a  importancia  do  aforro 
enerxético  e  do  uso  doutros  tipos  de  combustibles  que  favorezan  o  desenvolvemento 
sostible.
3. Coñecer  a  importancia  da  combustión,  das  industrias  metalúrxicas,  dos  xabóns,  dos 
fertilizantes, dos fármacos, dos medicamentos, dos larvicidas, do petróleo  e dos plásticos 
para a sociedade actual.
4. Tomar conciencia da importancia da nosa colaboración na reciclaxe de materiais que 
axude a evitar o esgotamento  dalgúns recursos minerais,  valorando o uso responsable 
destes  e  sendo  consciente  dos  efectos  ambientais  prexudiciais dos  tipos  de  industrias 
químicas relacionados na unidade.

 Unidade 7:

1. Realizar algunhas experiencias sinxelas para comprender a electrización da materia e 
que permitan deducir a existencia de dous tipos de carga eléctrica desenvolvendo, así, a 
capacidade  de  observar  o  mundo  físico,  obtendo  información  del  e  extraendo  as 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA. IES 12 DE OUTUBRO Página 11



conclusións axeitadas. 
2. Utilizar a linguaxe matemática para cuantificar a forza de atracción ou repulsión entre 
cargas eléctricas, analizando os factores que interveñen nela. 
3.  Ser  consciente  da  importancia  da  electrostática  na  nosa  vida,  logrando  analizar  e 
comprender a súa presencia en diversas situacións habituais. 
4. Valorar diferentes aplicacións que o coñecemento da electrostática permitiu desenvolver 
e  que  inflúen  no noso modo de vida,  como é  o caso  do  pararraios  e  o  fenómeno do 
illamento eléctrico. 
5. Exercitar a competencia en expresión oral e escrita a través da lectura inicial da unidade. 

 Unidade 8:

1. Valorar as fontes de enerxía das que dispoñemos, sendo conscientes das súas vantaxes 
e inconvenientes e coñecendo as medidas persoais que se poden tomar no que respecta ó 
aforro de enerxía.
2. Ser consciente da presenza da enerxía eléctrica nas nosas vidas e do impacto ambiental 
que orixina a súa produción e distribución.
3. Exercitar  a  competencia  matemática  a  través  do  cálculo  de  diversas  magnitudes 
relacionadas cos circuítos eléctricos e co consumo eléctrico doméstico.
4. Coñecer o modo en que se conectan os dispositivos eléctricos domésticos.
5. Exercitar a competencia dixital, traballando coas simulacións interactivas sobre a lei de 
Ohm, o funcionamento do xerador elemental e o transformador.
6. Exercitar  a  capacidade  de  expresión  oral  e  escrita  ó  contrastar  ideas  en  torno  á 
electricidade e á repercusión que teñen no seu coñecemento  sobre o noso modo de vida.

9)  As prácticas 

Contribución ás competencias  de comunicación lingüística, matemática,  dixital, aprender a 
aprender, autonomía e iniciativa persoal, interación co medio físico e social e cidadá
Cumprimento das normas de seguridade e limpeza no laboratorio.
Realización das prácticas ( No laboratorio e na casa).
Presentación de resultados

 Metodoloxía didáctica  :

A  acción  pedagóxica  a  desenvolver  neste  curso  basearase  nos  mesmos  principios, 
expostos con anterioridade, que rexen para todo o segundo ciclo da ESO.
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 Procedementos e criterios de avaliación   :
          
1. Observación do traballo diario do alumnado.
O profesor  estará atento  ás dificultades,  os erros e ós  progresos do traballo  de cada 
alumno  tendo  en  conta  a  súa  asistencia  e  puntualidade,  a  súa  actitude,  os  controis 
periódicos, etc.
2. Probas escritas.
Son as que tras as observacións anteriores nos dan o balance final  de adquisición de 
conceptos e procedementos. Teñen a importancia de que o alumno alcance un estudio 
globalizado dunha parte da materia e “Que o alumno aprenda a auto_avaliarse”. Se un 
alumno consigue auto_avaliarse, adquiriu a competencia de aprender a aprender.
3. Sistema de avaliación.
A avaliación ha de ser cualitativa e formativa, seguindo o proceso das etapas obrigatorias 
con fin de saber se o proceso de ensinanza-aprendizaxe se encamiña a obter os resultados 
propostos. 
Non se pode concibir a superación da materia sen un traballo diario por parte do alumno. 
Neste sentido, as faltas de asistencia a clase sen causa xustificada, as actitudes negativas 
ante a realización ou corrección de exercicios, a non presentación a tempo das tarefas 
encomendadas influirán negativamente na avaliación da materia.
Valoraranse o traballo e a actitude no laboratorio e na clase, os traballos presentados, as 
probas de clase e os exames de avaliación.

Cuantificación avaliación 
Traballo cotiá na aula, no laboratorio e da aula de informática.
Conservación da aula, do laboratorio e da aula  de informática.
Deberes.
Debates e cooperación. 
( Os procedementos  e actitudes anteriores valóranse positiva ou negativamente, 4 valores 
suman ou restan á nota da ponderación de exames  0,25).
Unha  falla  de  respecto  ós  compañeiros  ou  deterioro  de:  aula,  laboratorio  ou  aula   de 
informática. baixa 0,5 á nota
Exames escritos e/ou orais.  Esixirase unha expresión  gramatical e matemática correcta.
Os  exames  de  Física  e  Química  constarán,  en  xeral,  de  problemas  e  cuestións  das 
unidades  didácticas do programa.

Clases de cuestións:
⁃  Teóricas
⁃  Puntuais
⁃  Referidas á práctica.
⁃  De relación, etc
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Valorarase positivamente a inclusión de diagramas, debuxos, esquemas… e todo aquilo 
que axude a clarifica-la exposición. 
Consideraranse negativamente os erros de cálculo e os erros nas anotacións (non indicar 
vectores,  non  escribir  correctamente  unha  fórmula,  non  escribir  unidades  ,  erros 
matemáticos de cálculo e identidade, etc.).
Todas as actividades complementarias forman parte dos contidos, polo que se avaliarán.

En cada avaliación haberá 2 exames ( excepcionalmente 1 ). No segundo exame entra 
o que se estudou para o primeiro, por iso o segundo puntuará entre un 60 a un 80 %.( 
Depende dos contidos. Indicarase o valor na clase)

En cada avaliación é preciso ter como mínimo un 4 na ponderación dos exames de 
avaliación para ter dereito ó cálculo da cualificación sumando as puntuacións dos 
procedementos e actitudes.

Cando o  profesor  o  considere  oportuno farase  un exame de recuperación  o  que 
deberán  presentarse  todos  os  alumnos,  a  cualificación  final  para  o  cálculo  da 
avalición final será a media dos dous.

          Como criterios particulares establécense os seguintes:
 1.- Nos problemas valoraranse por igual:
a)   A correcta  exposición e o uso adecuado das leis físicas e químicas
b)   A explicación e xustificación razoada do desenvolvemento do problema así como o 
correcto uso das unidades e o razoamento do resultado.
c)   Tamén  se  puntuará   o  desenvolvemento  matemático.  Esíxese  corrección  nas 
identidades, desenvolvemento das ecuacións e operacións de cálculo. A calculadora está 
limitada para certas experiencias

2.- Nas cuestións terase en conta:
a)   A precisión na exposición do tema e o rigor  da demostracións,  se a houbese,  con 
independencia da lonxitude.
b)   A definición precisa das magnitudes que aparezan e a correcta formulación matemática, 
que debe vir acompañada da explicación pertinente.
c)    Na puntuación da cuestión práctica valorarase a precisión e concisión da resposta, 
máis ca extensión.
 

 Materiais e recursos didácticos  :

Laboratorio  de  Física  e  Química,  si  é  posible.  Materiais   reciclados   para   actividades 
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sinxelas a realizar no fogar
Material  bibliográfico:  libros  de  texto  y  lecturas  complementarias.  Para  a  hora  de  ler 
(incluída  no  proxecto  lector)  utilizaranse  libros  de  divulgación  científica  ou  noticias 
relacionadas coa ciencia e tecnoloxía.  Para esta última información  utilizarase soporte 
dixital ou en papel
Proxeccións de videos.

 Temas transversais:   

Na  materia  de  Física  e  Química  non  só  se  han  de  tratar  de  conseguir  os  obxectivos 
curriculares,  senón  tamén  contribuír  á  consecución  duns  obxectivos  que  lle  podemos 
chamar obxectivos para a vida; obxectivos concretos que todo cidadán debe ter conseguido 
ó entrar na idade adulta.
Nesta materia os temas transversais que se tratarán son:
* Educación civica e moral, á que contribúen os seguintes contidos actitudinais:

Coñecemento e valoración das propias capacidades e limitacións.
Constancia no traballo e na busca de solucións.
Adquisición de bos hábitos e orde na presentación dos traballos.

*Educación vial, sensibilizando aos alumnos sobre os accidentes e outros problemas de 
circulación e facéndolles adquirir condutas e hábitos de seguridade vial, xa como peóns ou 
como usuarios de vehículos.
*Educación ambiental e calidade de vida  ó analizar a dicotonomía produción enerxética-
contaminación.
*Educación  para  o  consumidor  ó  desenvolver  o  interese  por  investigar  a  presencia  de 
certos contaminantes na auga e nos alimentos polo uso de certos productos orgánicos na 
agricultura  e  a  nivel  doméstico,  creando  unha  conciencia  de  consumidor  responsable. 
Necesidade de respectar as instruccións e as normas de seguridade de certos produtos de 
uso frecuente no fogar.
*Educación para a saude, valorando os efectos que teñen sobre a saúde os contaminantes 
medioambientais  e  os  hábitos  alimenticios,  desenvolvendo  a  capacidade  de  tomar 
decisións ante o consumo de  drogas.

● Actividades complementarias previstas  :

Charla de un inspector de policía sobre alcohol e drogas.
Realización de actividades para a semana da ciencia
Continuar coa actividade realizada en cursos anteriores, na que os alumnos participaron no 
experimento  global  en  química  que  levaba  por  título:  “Water:  A  Chemical  Solution”, 
proposto pola UNESCO e IUPAC
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Visita a ETAP de Ourense. Se é posible, coa colaboración do Concello de Ourense.
Fabricación de dentífrico 
  
 

 Medidas de atención á diversidade  : 

Esta  materia  desenvolverase  tendo  en  conta  as  diferentes  necesidades  educativas  do 
alumnado  e  adaptándose  a  elas  na  medida  do  posible,  mediante  a  adaptación  á 
temporalidade,  a  realización  de  repasos,  a  axuda  na  hora  de  prácticas  e  na  hora  de 
atención a alumnos, e actividades que sirvan de reforzo. 
 
  

 Proxecto lector  

Como se indicou con anterioridade, ao longo do curso realizaranse leturas relacionadas con 
libros de divulgación científica e artigod de actualidade científica, tecnolóxica, cultural ou 
deportiva.
   

 Plan de integración TICs  

Os recursos tecnolóxicos forman parte do material  utilizado para o desenvolvemento da 
docencia. Ademais de Internet e aula de informática utilizarase a aula virtual como cance de 
comunicación co alumnado. Nos respectivos cursos colgarase material e normas para que 
os alumnos teñan acceso a eles desde as súas casas.

ÍNDICE

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA. IES 12 DE OUTUBRO Página 16



PROGRAMACIÓN 4º ESO

 Obxectivos xerais 
 Bloques: Obxectivos, criterios de avaliación, contidos mínimos, competencias
 Temporalización
 Contidos mínimos esixibles
 Metodoloxía didáctica
 Procedementos de avaliación
● Actividades de recuperación e reforzo para alumnos coa materia pendente
 Materiais e recursos didácticos 
 Temas transversais
 Actividades complementarias 
 Atención á diversidade
 Proxecto lector
 Plan de integración das TICs

 Obxectivos xerais  

Ler e comprender textos relacionados coa física, química, tecnoloxía.
Debuxar gráficas que representen magnitudes físicas e interpretar os valores
Explicar a relatividade do movemento e coñecer aspectos básicos de cinemática.
Coñecer as características das forzas e os seus efectos.
Explicar a acción das forzas sobre os sólidos.
Coñecer a acción das forzas en fluídos, comprender o principio de Pascal e o principio de 
Arquímedes.
Explicar a acción dos corpos sobre o movemento doutros corpos e coñecer os principios 
básicos da dinámica.
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Coñecer os principios das forzas gravitatorias na estrutura do cosmos, e explicar as leis de 
Kepler e a síntese de Newton.
Interesarse pola astronomía e comprender a importancia da información que pode 
subministrar
Explicar a forma de medir as transferencias de calor: calorimetría.
Explicar a transferencia de enerxía en forma de traballo mecánico e o concepto físico de 
traballo.
Coñecer a transmisión de enerxía e o concepto de onda.
Coñecer o modelo atómico de Bohr.
Utilizar a nomenclatura científica
Identificar substancias químicas no etiquetado de produtos
Explicar diferentes tipos de compostos.
Describir as peculiaridades da química do carbono e dalgúns compostos.
Participar nas actividades complementarias
 
(Programación da editorial( “Edelvives”) do libro de texto adaptada ao noso centro)

BLOQUES

ESTRUTURA DA MATERIA

OBXECTIVOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Recoñecer que no átomo existen dúas partes 
diferenciadas e que o número atómico é o que 
identifica a un elemento químico. 
2. Coñecer que é un espectro. 

3. Observar que os electróns dos átomos atópanse 
ocupando niveis de enerxía e que a súa situación no 
nivel máis externo é a responsable das propiedades 
dos elementos. 
4. Identificar as características dos elementos 
químicos máis representativos do sistema periódico 
utilizando a súa configuración electrónica. 
5. Diferenciar entre átomos e moléculas e entre 
moléculas e cristais. 
 
6. Distinguir entre metais e non metais. 
7. Explicar entre que elementos pódese producir un 
enlace iónico, covalente ou metálico. 
8. Relacionar as propiedades de compostos químicos 
co tipo de enlace e coa estrutura dos seus átomos. 

1. Coñecer a estrutura do sistema periódico e situar 
nel os elementos máis importantes. 

2. Pescudar as configuracións electrónicas dos 
primeiros elementos do sistema e utilizalas para 
xustificar o sistema periódico. 
3. Utilizar a teoría atómica para explicar a formación 
de novas sustancias a partir doutras preexistentes. 

4. Explicar o criterio de clasificación dos elementos 
no sistema periódico. 

5. Comprender como se forma o enlace químico, 
tendo en conta a distribución electrónica da última 
capa.
6. Diferenciar entre átomos, moléculas e cristais. 
7. Relacionar as propiedades dos compostos 
químicos co tipo de enlace que forman. 
8. Escribir e nomear as fórmulas dalgúns compostos 
químicos sinxelos utilizando normas IUPAC.
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CONTIDOS MÍNIMOS

1.  Estrutura  do  átomo.  Obtención  das  configuracións  electrónicas  dalgúns  elementos 
químicos.  Valoración dos feitos experimentais que produciron novos modelos atómicos. 
Recoñecemento ao traballo e dedicación do investigador.  Valoración da importancia da 
utilización de modelos. 
2.  O sistema periódico.  Elaboración  de  táboas  e  cadros  nas  que  se  complete  diversa 
información dalgúns átomos.  Resolución de actividades nas que se relacione a situación 
dos elementos no sistema periódico coa variación dalgunhas propiedades. 
3.  O enlace químico.  Realización de actividades nas que se poña de manifesto  que o 
enlace fórmase co fin de adquirir unha estrutura electrónica máis estable. 
4. Enlace covalente. Elaboración de diagramas de Lewis para algunhas moléculas sinxelas. 
5. Enlace metálico. Identificación do tipo de enlace que presentan algunhas sustancias. 
6. Enlace iónico. 
7. Modelos moleculares e cristalinos. Clasificación de sustancias moleculares e cristalinas. 
8. Propiedades das sustancias. A súa clasificación. Realización de actividades nas que se 
relacione o tipo de enlace coas propiedades das sustancias
9. Nomenclatura química (IUPAC). Escribir e nomear moléculas. Respecto polas normas de 
seguridade e valoración da orde e a limpeza á hora de utilizar  o material de laboratorio.

COMPETENCIA INDICADOR CRITERIO DE AVALIACIÓN

En comunicación lingüística Transmite  e  configura  de  ideas  e  información 
sobre a natureza  da estrutura atómica a través 
do discurso. 
Adquire  a  terminoloxía  específica  relativa  aos 
sistemas  atómicos  para  expresar  e  interpretar 
feitos,  analizar  novas  situacións  e  extraer 
conclusións. 
Transmite e configura ideas e información sobre 
a  ordenación  dos  elementos  e  sobre  as  súas 
unións para formar moléculas ou cristais. 
Adquire  a  terminoloxía  específica  relativa  á 
simboloxía  dos  elementos  químicos  e  á 
nomenclatura de compostos químicos. 

1

1-8 

4, 5 e 6 

5, 8 e 9

Matemática Utiliza  a  linguaxe  matemática  para  obter  os 
números  de  partículas  subatómicas  existentes 
nos átomos, as configuracións electrónicas e as 
masas dos elementos. 

2 e 4
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No coñecemento e a 
interacción co mundo físico 

Está familiarizado co facer científico que permite 
valorar  e analizar  as  consecuencias do avance 
científico e a influencia no noso mundo actual. 
Valora  as  implicacións  do  avance  científico  e 
tecnolóxico no medio ambiente e na saúde das 
persoas.

1 e 3 

7

Tratamento da información 
e competencia dixital 

Recolle,  selecciona,  procesa  e  presenta 
información  relativa  á  vida  de  científicos  de 
renome e ao estudo da cronoloxía nos avances 
sobre  as  distintas  formas  de  ordenar  os 
elementos  que  houbo  ao  longo  da  historia  da 
Química. 
Emprega esquemas e mapas conceptuais  para 
organizar os contidos desta unidade. 
Utiliza  modelos  moleculares  e  cristalinos  para 
explicar a estrutura das sustancias. 

1-8 

1-8 

5 e 6

Social e cidadá Valora  o  desenvolvemento  científico  para 
coñecer mellor as propiedades das sustancias e 
desenvolve novos materiais e a súa relación co 
nivel de vida que levamos.

3

Para aprender a aprender Incorpora informacións que proveñen de medios 
escritos  e  a  súa  integración  na  estrutura  de 
coñecemento persoal.

1-8

Autonomía e iniciativa 
persoal

Desenvolve a capacidade de analizar situacións 
e chegar a conclusións valorando os factores que 
incidiron nelas e as consecuencias que poden ter

1-8

QUÍMICA DO CARBONO

OBXECTIVOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Diferenciar Química do carbono de Química 
inorgánica. 
2. Recoñecer a importancia dos compostos de 
carbono. 
3. Coñecer a estrutura electrónica do átomo de 
carbono e analizar as súas posibilidades de formar 
enlaces. 
4. Escribir as fórmulas moleculares, desenvolvidas e 
semi-desenvolvidas, de compostos orgánicos 
sinxelos. 
 5. Representar algúns compostos orgánicos 
mediante modelos 
6. Comprender o concepto de isomería e escribir 
algúns isómeros de compostos sinxelos. 

1. Diferenciar compostos orgánicos e inorgánicos. 

2. Identificar compostos de carbono na materia viva e 
en materiais de uso diario. 
3. Explicar as características do átomo de carbono 
que lle permite formar unha gran variedade de 
compostos. 
4. Escribir a fórmula semi-desenvolvida de 
hidrocarburos saturados e insaturados coñecido o 
seu nome.
5. Utilizar modelos moleculares para visualizar a 
estrutura de compostos orgánicos sinxelos. 
6. Formular isómeros de compostos sinxelos. 
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7. Coñecer os grupos funcionais que forman os 
compostos orgánicos máis importantes. 
8. Formular e nomear hidrocarburos sinxelos 
segundo as normas da IUPAC. 
 9. Formular e nomear alcois, aldehídos, cetonas e 
ácidos orgánicos sinxelos. 
10. Realizar a clasificación dos polímeros seguindo 
distintos criterios. 
 
11. Comprender a necesidade de reducir o uso e de 
reciclar aqueles polímeros que resultan 
contaminantes. 

7. Identificar o grupo funcional que posúe un 
composto para clasificalo. 
8. Nomear hidrocarburos saturados e insaturados 
coñecida a súa fórmula.
9. Nomear e formular compostos orgánicos 
oxigenados sinxelos. 
10. Diferenciar os tipos de polímeros segundo a súa 
orixe, o seu mecanismo de polimerización e as súas 
aplicacións.
11. Identificar algúns polímeros importantes e 
habituais na actualidade 

CONTIDOS MÍNIMOS

1. O carbono nos seres vivos.  Realización dun traballo de investigación sobre a orixe da 
Química do carbono e as dificultades para sintetizar os primeiros compostos. Valoración do 
avance da ciencia que permitiu sintetizar gran números de compostos orgánicos. 
2. Os compostos de carbono.  Aplicación dos coñecementos adquiridos sobre o enlace 
covalente para explicar enlácelos que forma o átomo de carbono.  Utilización de modelos 
moleculares para representar compostos sinxelos no espazo
3. Hidrocarburos. 
4. Composto osixenados. 
5. Hidrocarburos aromáticos. 
6. Escritura de fórmulas desenvolvidas  dos compostos que se  representaron cos modelos 
moleculares.  Identificación  polos  seus  nomes  dos  distintos  grupos  funcionais  e  os 
compostos  a  que  dan  lugar.   Realización  de  exercicios  variados  de  formulación   e 
nomenclatura de hidrocarburos
7. Polímeros. Interese por estudar os compostos orgánicos por ser a base da vida e de 
numerosos  obxectos  de  uso  cotián.   Compromiso  para  reducir,  reutilizar  e  reciclar  os 
plásticos
8. Medida de volumes de líquidos. 
9. Fabricación de xabón. 
10. Toma de conciencia da limitación dos recursos enerxéticos fósiles e dos problemas 
ambientais que están xerando. 
11. Respecto polas normas de seguridade dos produtos orgánicos no laboratorio por ser 
tóxicos e inflamables. 
12.  Valoración  crítica  do  efecto  dalgúns  compostos  orgánicos  na  saúde.   Coñecer 
moléculas orgánicas que se utilizan como medicamentos
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COMPETENCIA INDICADOR CRITERIO DE AVALIACIÓN

En comunicación lingüística Adquire un vocabulario  específico  para explicar 
os conceptos asociados á Química do carbono. 
Utiliza  con  precisión  da  linguaxe  oral  e  escrito 
para nomear os compostos adecuadamente. 
Le  textos  científicos  sinxelos  relacionados  cos 
compostos  de  carbono  e  comprende  o  seu 
significado. 

1-11 

4, 6, 8 e 9 

1-11

Matemática Resolve cuantitativamente problemas de cálculos 
estequiométricos

8

No coñecemento e a 
interacción co mundo físico 

Desenvolve  a  capacidade  de  observación  dos 
seres vivos e do mundo físico. 
Adquire  coñecementos  específicos  que  lle 
permite identificar hidrocarburos e polímeros. 
Realiza  prácticas  de  laboratorio  para  obter 
sustancias orgánicas.

1 e 2 

1-11 

2

Tratamento da información 
e competencia dixital 

Utiliza  programas  informáticos  para  representar 
gráficamente  moléculas  de  compostos  de 
carbono.  
Busca  na  rede  información  relativa  aos 
polímeros, a súa obtención, os seus usos, a súa 
reciclaxe? 
Resolve  de  forma  interactiva  exercicios  de 
formulación  e  nomenclatura  expostos  en  webs 
especializadas en formulación química. 

4 e 5

1-11 

1-11

Social e cidadá Coñece os efectos dalgúns compostos orgánicos 
sobre a saúde e o medio ambiente. 
Coñece os procesos de reciclaxe e reutilización 
de  plásticos  desenvolvidos  por  institucións 
oficiais.  
Realiza debates no aula  para concienciarse da 
necesidade  de  reducir  o  uso  de  combustibles 
fósiles e apostar polas enerxías renovables.

10 e 11 

10 e 11

1-11

Para aprender a aprender Expón  argumentos  para  manter  o  diálogo  nun 
debate sobre reutilización e reciclaxe. 

1-11

Autonomía e iniciativa 
persoal

Busca  e  resolve  actividades  voluntarias,  non 
programadas polo profesor. 
Adquire compromisos de grupo e persoais para 
reducir o uso sustancias nocivas para a saúde e 
o medio ambiente. 

1-11 

10 e 11
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REACCIÓNS QUÍMICAS

OBXECTIVOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Escribir e axustar correctamente algunhas 
ecuacións químicas. 
2. Coñecer o concepto de mol e de masa molar e 
utilizalos para efectuar cálculos químicos. 
3. Identificar diferentes tipos de reaccións químicas. 

4. Coñecer o concepto de velocidade de reacción e 
os factores dos que depende. 
5. Recoñecer reaccións acedo-base e de oxidación-
redución. 

6. Relacionar o intercambio de enerxía nas reaccións 
químicas coa ruptura e formación de enlaces nos 
reactivos e os produtos. 
7. Realizar cálculos estequiométricos e volumétricos 
a partir de ecuacións químicas. 
8. Coñecer o concepto de radioactividade, así como 
os seus prexuízos e aplicacións. 

1. Escribir e axustar correctamente ecuacións 
químicas sinxelas. 
2. Comprender o significado de cantidade de 
sustancia. 
3. Explicar as características dos ácidos e as bases e 
realizar a súa neutralización. 
4. Describir os factores que afectan á velocidade das 
reaccións químicas. 
5. Explicar os procesos de oxidación e de 
combustión, analizando a súa incidencia 
no medio ambiente. 
6. Analizar as reaccións químicas que interveñen en 
procesos enerxéticos fundamentais. 

7. Realizar cálculos estequiométricos sinxelos e 
relacionados con procesos químicos sinxelos. 
8. Explicar as características básicas dos procesos 
radioactivos, o seu perigo e as súas aplicacións.

CONTIDOS MÍNIMOS

1. As reaccións químicas. 
2. Leis das reaccións químicas. Realización de actividades de axuste de ecuacións 
químicas.  Interpretación e representación de ecuacións químicas. 
3. Cantidade de sustancia. Resolución de actividades das leis ponderais e volumétricas.
4. Tipos de reaccións químicas. Diferenciación entre os distintos tipos de reaccións 
químicas. 
5. Velocidade de reacción. Elaboración de experiencias que permitan recoñecer os factores 
dos que depende a velocidade das reaccións químicas. Valoración da importancia que 
pode ter a velocidade de reacción para a obtención de diversas sustancias na industria e a 
súa repercusión na calidade de vida. 
6. Reaccións químicas importantes. Identificación de reaccións acedo-base e de oxidación-
redución. 
7. Enerxía das reaccións químicas. Identificación de reaccións exotérmicas e endotérmicas. 
Recoñecemento da importancia das reaccións químicas en relación cos cambios 
enerxéticos que producen.
8. Estequiometría.   Realización de cálculos estequiométricos con masas e con volumes. 
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9. Reacción entre o ioduro de potasio e o nitrato de chumbo (II). 
10. Velocidade de reacción e relación entre solubilidade e temperatura
11. Preparación de disolucións,Cálculos en disolución. Montaxe e realización de reaccións. 
Respecto polas normas de seguridade na utilización de produtos.
12. Valoración do efecto dos produtos químicos presentes na contorna, tanto sobre a saúde 
e a calidade de vida como sobre o patrimonio, e análise das medidas internacionais que se 
establecen a este respecto. 

COMPETENCIA INDICADOR CRITERIO DE AVALIACIÓN

En comunicación lingüística Transmite e configura ideas e informa sobre as 
leis  das  reaccións  químicas,  a  cantidade  de 
materia e a estequiometría química. 
Adquire a terminoloxía específica relativa ás leis 
ponderais, o concepto de mol e a estequiometría 
de procesos químicos. 
Utiliza  a  linguaxe  tanto  escrita  como  oral  para 
interpretar e comprender a realidade. 

1-8 

1-8 

3, 4 e 5

Matemática Utiliza  a  linguaxe  matemática  para  obter 
cantidades de sustancia,  realizar  cálculos  entre 
as  masas  e  volumes  que  interveñen  nos 
procesos  químicos  e  obter  o  intercambio 
enerxético producido nunha reacción.

7

No coñecemento e a 
interacción co mundo físico 

Está familiarizado co facer científico que permite 
valorar  e analizar  as  consecuencias do avance 
científico e a influencia no noso mundo actual. 
Desenvolve a capacidade de observar o mundo 
que  nos  rodea  e  obtención  de  información  a 
través desa observación. 

1-8 

3, 4, 6 e 8

Tratamento da información 
e competencia dixital 

Utiliza internet para obter información de carácter 
científico. 
Recolle,  selecciona  e  presenta  información 
relativa aos procesos químicos expostos. 
Emprega esquemas e cadros  para  organizar  a 
información fornecida  e requirida para obter  os 
resultados.

1-8 

1-8 

1-8 

Social e cidadá Coñece  as  investigacións  realizadas  e  a  súa 
repercusión  na  nosa  vida  diaria,  nos  procesos 
industriais e na calidade de vida. 
Valora  o  desenvolvemento  científico  para 
coñecer  mellor  algúns  fenómenos  como  a 
corrosión de metais, a obtención de enerxía ou 
os  procesos  acedo-base,  presentes  nas  nosas 
vidas.

8

1-8
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Para aprender a aprender Incorpora  información  que proveñen de medios 
escritos  e  a  súa  integración  na  estrutura  de 
coñecemento persoal. 
Efectúa procedementos de análises de causas e 
consecuencias  habituais  nas  ciencias  da 
natureza, así como o desenvolvemento creativo 
do  traballo  científico,  a  integración  de 
coñecementos e procura de coherencia

1-8 

1-8 

Autonomía e iniciativa 
persoal

Desenvolve a capacidade de analizar situacións 
valorando  os  factores  que  incidiron  nelas  e  as 
consecuencias que poden ter. 
Confronta e participa á hora de buscar solucións

1-8 

1-8 

MEDIOAMBIENTE

OBXECTIVOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Coñecer que é o cambio climático. 
2. Enumerar e describir os distintos tipos de 
contaminación. 
3. Coñecer os efectos que xeran os diversos axentes 
contaminantes. 
4. Comprender como actúan os gases invernadoiro 
para protexer a Terra. 
 
5. Analizar as causas do progresivo aumento de 
gases de efecto invernadoiro na atmosfera. 
 
6. Coñecer algúns efectos do cambio climático. 

7. Comprender que é o desenvolvemento sostible. 

8. Coñecer que é o principio de precaución e cando 
se debe aplicar. 
9. Analizar as características das enerxías 
renovables. 

10. Comparar os efectos sobre o medio ambiente do 
uso de enerxías fósiles ou de enerxías limpas. 

11. Coñecer o proceso que se segue para depurar a 
auga. 
12. Propor actuacións sinxelas e eficaces para evitar 
a deterioración ambiental. 

1. Definir o vocabulario básico asociado á unidade. 
2. Coñecer os principais problemas ambientais que 
existen actualmente. 
3. Identificar diversos axentes contaminantes e 
recoñecer o medio sobre o que actúan. 
4. Explicar o efecto invernadoiro como fenómeno 
natural necesario para o desenvolvemento da vida 
sobre a terra.
5. Avaliar o efecto que está tendo sobre a Terra o 
incremento dos denominados «gases de 
invernadoiro».
6. Identificar algúns efectos do cambio climático como 
a redución da biodiversidade ou o esgotamento dos 
recursos naturais. 
7. Coñecer que é o desenvolvemento sostible e cales 
son as condicións que debe cumprir. 
8. Enunciar o principio de precaución e comprender o 
seu significado. 
9. Identificar as chamadas «enerxías limpas», valorar 
os beneficios do seu uso e ser críticos cos seus 
inconvenientes. 
10. Analizar os efectos que sobre o medio ambiente 
ten o uso de enerxías fósiles e comparalos cos das 
enerxías limpas. 
11. Identificar as etapas do proceso da depuración da 
auga. 
12. Establecer actuacións eficaces para evitar a 
deterioración ambiental
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CONTIDOS MÍNIMOS

1. O desafío  ambiental.  Disposición científica  para expor  interrogantes sobre feitos que 
ocorren ao noso ao redor. 
2. Desenvolvemento técnico-científico e sustentabilidade. 
3. Cultura científica e compromiso.  Utilización de estratexias propias do traballo científico.  
4. Depuración de augas.  Participación activa e espontánea en actividades realizadas no 
aula
5. Coñecer o vocabulario específico da unidade. Elaboración dun vocabulario da unidade. 
6.  Procura  de  información,  utilizando  distintos  medios,  sobre  os  problemas  ambientais. 
Análise  de  táboas  e/ou  gráficas  sobre  o  aumento  das  emisións  de  gases  de  efecto 
invernadoiro.  Uso de documentos oficiais de conferencias sobre medio  ambiente. 
7.  Análise  das  enerxías  renovables  desenvolvidas   na  actualidade.   Valoración  das 
vantaxes  do  uso  das  enerxías  renovables.    Valoración  crítica  dos  comportamentos 
persoais e sociais que incrementan a emisión de gases contaminantes á atmosfera
8. Realización de debates no aula para tomar conciencia dos problemas e propor accións 
para minimizalos. Disposición para o diálogo en debates realizados no aula.  Capacidade 
para apreciar diferentes opinións relativas a un tema e extraer conclusións propias. 
9.  Participación  en  actividades  organizadas  por  institucións  oficiais  sobre  reciclaxe  de 
produtos. Valoración de propostas realizadas en distintos foros para frear os efectos do 
cambio  climático.

 

COMPETENCIA INDICADOR CRITERIO DE AVALIACIÓN

En comunicación lingüística Adquire  un  vocabulario  específico  acerca  dos 
problemas ambientais. 
Utiliza con precisión a linguaxe oral e escrito para 
describir as causas e os efectos do quecemento 
global da Terra. 
Expresa  opinións  no  desenvolvemento  de 
debates sobre as accións encamiñadas a frear o 
cambio climático. 

1-12 

1-12 

2-12

Matemática Desenvolve  a  capacidade  de  observación  do 
mundo físico. 
Ampla  coñecementos  específicos  sobre  os 
problemas  que  se  xeneralizaron  no  medio 
ambiente e a proposta de solucións. 
Utiliza  estratexias  propias  do  traballo  científico: 
emite  hipótese  sobre  un  fenómeno,  deseña 
actividades  experimentais,  analiza  resultados 
experimentais... 

5, 6 e 11 

2-12 

2-12
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No coñecemento e a 
interacción co mundo físico 

Resolve  de  forma  interactiva  actividades 
expostas en webs especializadas en educación 
ambiental. 
Interpreta  táboas  de  datos  e  gráficas 
relacionadas  coa  evolución  das  emisións  de 
gases de efecto invernadoiro

2-12 

2-12 

Tratamento da información 
e competencia dixital 

Aplica os coñecementos adquiridos para opinar, 
tomar  decisións  e  expor  solucións  sobre  os 
problemas  do  quecemento  global,  a 
contaminación, a redución da biodiversidade, o 
esgotamento de recursos... 

2-12

Social e cidadá Deseña,  planifica  e  realiza  traballos  de 
investigación e desenvolve coñecementos tanto 
individualmente como en grupo. na estrutura de 
coñecemento persoal. 

2-13

Para aprender a aprender Coñece  formulacións  e  realiza  actividades 
encamiñadas  a  contribuír  ao  desenvolvemento 
sostible. 

2-12

Autonomía e iniciativa 
persoal

Recoñece trazos de empatía  en personaxes e 
organismos estudados (científicos, ONGS). 

1-12

CINEMÁTICA 

OBXECTIVOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Explicar a relatividade do movemento e elixir un 
sistema de referencia que permita describir 
correctamente o movemento.
2. Definir con precisión as magnitudes básicas que 
definen un movemento.
3. Clasificar os movementos en función da súa 
traxectoria. 
4. Realizar gráficas de movementos.

5. Describir o movemento dun móbil a partir da súa 
gráfica.
6. Escribir as ecuacións que definen devanditos 
movementos

7. Diferenciar e identificar as gráficas dos 
movementos mru e mrua.
8. Resolver problemas de mru, mrua e mcu.

9. Recoñecer o movemento de caída libre dos corpos 
como un mrua.

1. Definir o vocabulario básico asociado á unidade. 

2. Distinguir as magnitudes que describen un 
movemento e diferenciar  as súas unidades.
3. Identificar o tipo de movemento dun móbil a partir 
das ecuacións que o describen
4. Calcular, partindo dunha gráfica, a posición, 
velocidade e aceleración dun móbil nun instante. 
 5. Describir o movemento que realiza un móbil a 
partir da súa gráfica
6. Coñecer as ecuacións dos movementos rectilíneo 
uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado e 
circular.
7. Identificar as gráficas do movemento rectilíneo 
uniforme e as do m r u a. 
 8. Resolver problemas dos movementos rectilíneo 
uniforme, do m r u a  e circular 
9. Resolver problemas do movemento de caída libre 
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10. Describir observacións de feitos cotiáns 
interpretándoos a partir da Cinemática.

10. Describir correctamente movementos da vida 
cotiá utilizando terminoloxía científica.

 

 CONTIDOS

1. Elementos fundamentais do movemento. Descrición dun movemento observado desde 
distintos sistemas de referencia. Deseño dun mapa conceptual dos conceptos da unidade. 
Valoración da herdanza que nos legaron os grandes científicos ao explicar os fenómenos 
que ocorren na natureza
2.  Magnitudes  fundamentais  do  movemento.  Identificación  das  ecuacións  dos  distintos 
movementos. Disposición científica para expor interrogantes sobre feitos que ocorren ao 
noso ao redor. 
3.  Movendo rectilíneo e uniforme.   Realización  da  gráfica  a  partir  de táboas de datos. 
Interpretación do movemento dun corpo analizando a gráfica  de devandito movemento. 
Disposición para observar e analizar os movementos cotiáns. 
4. Movemento rectilíneo uniforme e acelerado.  Realización da gráfica a partir de táboas de 
datos.  Interpretación  do  movemento  dun  corpo  analizando  a  gráfica  de  devandito 
movemento. 
5. Movemento circular. 
6. Composición de movementos. 
7. Método de resolución de problemas. Aplicación das técnicas de resolución de problemas 
de mru, mrua e mcu.  Resolución de problemas  de caída libre dos corpos. Valoración das 
posibilidades de coñecemento que proporciona a linguaxe gráfica. 
5.  Valoración  da  importancia  de  describir  os  fenómenos  naturais  utilizando  linguaxe 
matemática 
8. Estudo experimental do mc,  mru e mrua e elaboración de táboas cos datos recolleitos. 
Realización de gráficas a partir dos datos experimentais. Interese por realizar  experiencias 
de forma ordenada e sistemática.  Rigor e honestidade na recollida de datos experimentais. 
Recoñecemento da importancia de traballar en grupo nas experiencias de laboratorio. 
9.  Problemática  vial.  Accidentes.  Valoración das medidas de seguridade que se deben 
cumprir  cando  se  realizan  desprazamentos  en  motos  e  automóbiles.  Accidentes  de 
tractores na comunidade galega

COMPETENCIA INDICADOR CRITERIO DE AVALIACIÓN

En comunicación lingüística Adquire un vocabulario específico para expresar 
e interpretar  feitos relativos  ao movemento  dos 
corpos. 
Utiliza con precisión a linguaxe oral e escrita para 

1

1, 2, 5 e 10 
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describir os movementos cotiáns. 
Comprende o enunciado dun problema. 
Expresa de forma escrita un razoamento básico e 
incipiente na resolución de problemas. 
Le  textos  científicos  sinxelos  relacionados  co 
movemento e comprende o  significado

1, 2, 3 e 5 
8, 9 e 10 

1

Matemática Utiliza ecuacións matemáticas para describir  os 
movementos. 
Realiza gráficas.
Interpreta  as  gráficas  que  describen  o 
movemento dun corpo. 
Elixe as ecuacións adecuadas que lle permiten 
resolver  un  problema  tras  comprender  o  seu 
enunciado. 
Resolve cuantitativamente os problemas 

4, 6, 8 e 9 

 4, 5 e 7 
4, 5 e 7 

6

4, 8 e 9 

No coñecemento e a 
interacción co mundo físico 

Coñece aos grandes científicos que reflexionaron 
e  proposto  explicacións  ao  fenómeno  do 
movemento dos corpos. 
Desenvolve  a  capacidade  de  observación  do 
mundo físico. 
Ampla coñecementos específicos que lle permite 
explicar os movementos dos corpos. 

1

10 

8

Tratamento da información 
e competencia dixital 

Utiliza  programas  informáticos  para  representar 
gráficas a partir de táboas de datos. 
Busca  na  rede  información  relativa  aos 
movementos estudados. 
Realiza esquemas e mapas conceptuais que lle 
permite  establecer  relacións  entre  os 
coñecementos adquiridos. 

4, 5 e 7 

10

1-10 

Social e cidadá Aplica os coñecementos adquiridos para opinar, 
tomar decisións e resolver problemas cotiáns. 
Coñece as normas de seguridade viaria que todo 
peón e condutor deben cumprir. 
Coñece programas de prevención de accidentes 
de tráfico. 
Para  aprender  a  aprender  Expón  posibles 
hipóteses que lle permite resolver un problema. 

10

10

10

8 e 9

Autonomía e iniciativa 
persoal

Analiza as variables que inciden nunha situación, 
as relacións que se establecen entre elas e as 
posibles  consecuencias  para  interpretar 
adecuadamente un fenómeno

1-10
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FORZASI

OBXECTIVOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Definir o concepto de forza a partir da observación 
de fenómenos cotiáns. 
 2. Recoñecer e clasificar as forzas seguindo varios 
criterios. 
3. Medir forzas partindo das deformacións que 
orixinan nos corpos elásticos. 
4. Coñecer a lei de Hooke e aplicala para medir 
forzas. 

5. Coñecer o dinamómetro e aprender a usalo para 
medir forzas. 
6. Describir as forzas como magnitudes vectoriales. 

7. Representar gráficamente as forzas. 

8. Coñecer as condicións que deben cumprirse para 
que un corpo alcance ou se manteña en equilibrio. 
9. Calcular a resultante dun conxunto de forzas que 
actúan sobre un corpo. 

10. Definir o momento dunha forza e comprender os 
efectos de xiro das forzas. 

1. Definir o vocabulario básico asociado á unidade.

2. Diferenciar os distintos tipos de forzas segundo os 
efectos que producen sobre os corpos. 
3. Deducir experimentalmente a lei de Hooke. 

4. Calcular, aplicando a lei de Hooke, o alongamento 
que experimenta un peirao cando sobre el se aplica 
unha forza. 
5. Realizar gráficas de aplicación da lei de Hooke. 

6. Identificar as características que definen ás forzas 
como magnitudes vectoriais. 
7. Debuxar forzas e identificar  as características que 
as definen como magnitudes vectoriais. 
8. Identificar as forzas que actúan sobre un corpo, 
xeren ou non movemento
9.1. Calcular a resultante de forzas que actúan na 
mesma dirección sobre un corpo. 
9.2. Calcular a resultante de forzas paralelas. 
10. Calcular o momento dunha forza.

CONTIDOS MÍNIMOS

1.  As  forzas.  Definición  do  concepto  de  forza  a  partir  da  observación  e  descrición  de 
situacións cotiás.  Determinación experimental  dos efectos das forzas usando diferentes 
materiais:  moles,  imáns,  bólas  de  aceiro,  plastilina.   Disposición  científica  para  expor 
interrogantes sobre feitos  que ocorren ao noso ao redor
2.  Equilibrio:  composición  de  forzas.  Representación  gráfica  de  forzas.  Realización  de 
exercicios de cálculo numérico e gráfico de forzas resultantes. Valoración das posibilidades 
de coñecemento que proporciona a linguaxe gráfica. 
3. Momento dunha forza: os xiros.  Realización de exercicios de cálculo de momentos  de 
forzas
4. Limitacións na medida. Erros. Coñecemento do dinamómetro e do seu uso. Utilización de 
dinamómetros para comprobar  experimentalmente a composición de forzas. 
5. Comprobación da lei de Hooke. Comprobación experimental da lei de Hooke. Gusto pola 
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experimentación para deducir e comprobar os conceptos teóricos. 
6. Valoración da importancia de utilizar conceptos matemáticos para describir as forzas. 
Utilización de estratexias propias do traballo científico
7. Recoñecemento da importancia que ten o construír un mesmo aparellos de medida. . 
Consideración  da  importancia  do  traballo  coordinado  en  equipo  e  da  necesidade  dos 
hábitos de claridade e orde na elaboración de informes.

COMPETENCIA INDICADOR CRITERIO DE AVALIACIÓN

En comunicación lingüística Adquire un vocabulario específico para expresar 
e interpretar  feitos relativos  ao movemento  dos 
corpos. 
Utiliza  con  precisión  da  linguaxe  oral  e  escrito 
para describir os movementos cotiáns. 
Comprende o enunciado dun problema. 
Expresa de forma escrita un razoamento básico e 
incipiente  na  resolución  de  problemas  de 
movementos. 
Le  textos  científicos  sinxelos  relacionados  co 
movemento e comprende o seu significado.

1

1, 2, 6 e 8 

4, 7, 9 e 10 
4, 9 e 10 

1

Matemática Utiliza  o  concepto  de  vector  para  describir  as 
forzas. 
Representa gráficas das forzas. 
Resolve gráficamente problemas de composición 
de forzas.
Calcula o valor e o punto de aplicación da forza 
resultante na composición de forzas paralelas. 

1, 2, 6, 7, 9 e 10 

3, 5 e 7 
 5 e 7 

9

No coñecemento e a 
interacción co mundo físico 

Coñece  aos  científicos  que  achegaron 
explicacións ao campo da Estática. 
Adquire coñecementos específicos para describir 
as forzas e os seus efectos sobre os corpos. 
Emite  hipóteses  explicativas  que  lle  permite 
explicar as forzas que actúan sobre os corpos en 
situacións cotiás. 
Realiza prácticas de laboratorio

1

2

2

3

Tratamento da información 
e competencia dixital 

Utiliza  programas  informáticos  para  representar 
gráficas de forzas 
Busca  na  rede  información  relativa  aos 
movementos estudados. 
Realiza esquemas e mapas conceptuais que lle 
permite  establecer  relacións  entre  os 
coñecementos adquiridos. 

4, 5 e 7 

10

1-10 

Social e cidadá Aplica os coñecementos adquiridos para opinar, 
tomar decisións e resolver problemas cotiáns.

1-10
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Para aprender a aprender Deseña,  planifica  e  realiza  traballos  de 
investigación e desenvolve coñecementos tanto 
en grupo como individualmente 

3

Autonomía e iniciativa 
persoal

Analiza as variables que inciden nunha situación, 
as relacións que se establecen entre elas e as 
posibles  consecuencias  para  interpretar 
adecuadamente un fenómeno

1-10

FORZAS II

OBXECTIVOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Estudar a orixe do movemento dos corpos.  
2. Comprender o significado de inercia.. 

3. Relacionar a forza que se aplica sobre un corpo 
coa aceleración que produce nel. 
 
4. Recoñecer a interacción mutua que exercen entre 
si dous corpos. 
5. Identificar algunhas forzas que actúan sempre 
sobre os corpos. 
6. Analizar o movemento dun corpo co conxunto de 
forzas que actúan sobre el. 
7. Analizar as consecuencias da lei da Dinámica no 
movemento dos corpos sobre un plano inclinado. 

8. Iniciar o estudo do movemento dos corpos 
celestes. 
9. Comprender e aprender a lei da gravitación 
universal. 
10. Analizar os modelos do universo ao longo da 
Historia. 
11. Iniciarse no coñecemento das teorías modernas 
que explican a orixe e o futuro do universo. 
12. Aplicar a lei da gravitación universal para o 
cálculo do peso dun corpo. 
13. Aplicar a lei da gravitación universal para explicar 
o movemento dos planetas e os satélites. 

1. Definir o vocabulario básico asociado á unidade.
2. Identificar a forza cunha medida da interacción 
entre dous corpos e non cunha propiedade dun corpo 
illado
3. Asociar a forza total que actúa sobre un corpo co 
cambio de movemento que experimenta devandito 
corpo.
4. Enunciar os principios da Dinámica. 

5. Aplicar os principios da Dinámica para resolver 
problemas sinxelos. 
6. Identificar forzas da vida cotiá que actúan sobre os 
corpos: o peso, a normal e a forza de rozamiento. 
7. Aplicar a lei da Dinámica para resolver problemas 
de movementos de caída libre e sobre planos 
inclinados. 
8. Xustificar, aplicando a lei da gravitación universal, 
o peso dos corpos e as súas variacións. 
9. Enunciar a lei da gravitación universal. 

10. Diferenciar teorías xeocéntricas e heliocéntricas 
para interpretar o universo. 
11. Describir as teorías actuais que explican a orixe e 
evolución do universo. 
12. Calcular o peso dos corpos como aplicación da lei 
da gravitación universal. 
13. Comprender o movemento dos planetas e os 
satélites como aplicación da lei da gravitación 
universal

CONTIDOS MÍNIMOS
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1.  Por  que  se  moven  os  corpos?  .  Presentación  de  situacións  cotiás  de  corpos  en 
movemento e explicación das causas de devandito movemento.
2. Forzas na nosa contorna. Aplicación do primeiro principio da Dinámica a movementos 
reais. Explicación dalgúns fenómenos sinxelos aplicando as leis da Dinámica.  Resolución 
de problemas sobre o principio fundamental.  Estudo experimental do comportamento da 
forza de rozamento. 
3. Movemento dos corpos celestes. 
4. Aplicacións da lei da  gravitación universal. Capacidade para recoñecer a  miniatura do 
home na inmensidade do universo.
5. Estudo do plano inclinado. Cálculo de forzas en planos inclinados.
6. Aplicación da segunda lei de Newton para resolver problemas de caída libre e por planos 
inclinados. 
7.  Comparación  dos  modelos  xeocéntrico  e  heliocéntrico  do  universo.  Establecer 
diferenzas. 
8. Realización de investigacións sobre as teorías modernas do universo. 
9.  Calcula  o  peso  dun  corpo  analiticamente  e  de  forma  experimental  utilizando  un 
dinamómetro. Gusto pola experimentación para deducir e comprobar os conceptos teóricos. 
Utilización de estratexias propias do traballo científico.  Consideración da importancia do 
traballo  coordinado  en  equipo  e  da  necesidade  dos  hábitos  de  claridade  e  orde  na 
elaboración de informes. 
10.  Resolución de problemas sobre o movemento que realizan os satélites naturais  ou 
artificiais. Valoración da importancia de describir os fenómenos naturais utilizando linguaxe 
matemática. 
11. Disposición científica para expor interrogantes sobre feitos e fenómenos que ocorren ao 
noso ao redor. 
 Valoración do traballo dos grandes científicos para coñecer e explicar as leis que rexen o 
comportamento dos fenómenos naturais. 

COMPETENCIA INDICADOR CRITERIO DE AVALIACIÓN

En comunicación lingüística Adquire un vocabulario específico para expresar 
e  interpretar  as  causas  que  orixinan  os 
movementos. 
Utiliza con precisión a linguaxe oral e escrito para 
aplicar  as  leis  da  Dinámica  a  situacións  cotiás 
observadas polo alumno. 
Comprende o enunciado dun problema. 
Expresa de forma escrita un razoamento básico e 
incipiente  na  resolución  de  problemas  de 
movementos. 
Le  textos  científicos  sinxelos  relacionados  coa 
orixe e a evolución do universo. 

1

1, 3, 4 e 8 

6, 7 e 11
4, 8 e 11 

1
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Matemática Utiliza  as  ecuacións  matemáticas  asociadas  ás 
leis de Newton e á lei de gravitación universal. 
Elije  as  ecuacións  adecuadas  que  lle  permite 
resolver  un  problema  tras  comprender  o  seu 
enunciado. 
Resolve  cuantitativamente  problemas  de 
movemento.

3, 7 e 11 

3, 5 e 7 

 5, 7 e 11 

No coñecemento e a 
interacción co mundo físico 

Coñece aos grandes científicos que propuxeron 
as leis que rexen o comportamento da natureza 
ou a orixe do universo. 
Desenvolve  a  capacidade  de  observación  do 
mundo físico. 
Amplía  coñecementos  específicos:  leis  Newton, 
da  gravitación  universal,  formación  e  evolución 
do universo

1

2 a 6

2 e 12

Tratamento da información 
e competencia dixital 

Busca  na  rede  información  relativa  ás  leis  da 
Dinámica. 
Resolve  de  forma  interactiva  problemas  de 
Dinámica  expostos  en  webs  especializadas  en 
didáctica da Física e a Química. 
Realiza esquemas e mapas conceptuais que lle 
permite  establecer  relacións  entre  os 
coñecementos adquiridos. 

1-10 

5, 7 e 12 

1-12

Social e cidadá Aplica os coñecementos adquiridos para opinar, 
tomar decisións e resolver problemas cotiáns. 

1-12

Para aprender a aprender Realiza observacións astronómicas básicas. 
Deseña,  planifica  e  realiza  traballos  de 
investigación e desenvolve coñecementos tanto 
individualmente como en grupo. 

12
7 e 12

Autonomía e iniciativa 
persoal

Analiza as variables que inciden nunha situación, 
as relacións que se establecen entre elas e as 
posibles  consecuencias  para  interpretar 
adecuadamente un fenómeno

01/12/12

FORZASIII

OBXECTIVOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Calcular o valor da presión exercida nun punto dun 
sólido, coñecidos os valores da forza e a superficie. 

2. Distinguir entre o diferente comportamento dos 
líquidos incompresibles e os gases compresibles. 

1. Manexar a noción de presión exercida sobre un 
sólido e xustificala con exemplos apropiados. 

2. Comprender como son as forzas que actúan no 
interior dun fluído e que dan lugar á presión 
hidrostática, así como as súas aplicacións. 
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3. Comprender o concepto de presión hidrostática, 
así como as súas aplicacións. 

4. Entender o principio de Pascal e aplicalo á prensa 
hidráulica. 
5. Coñecer que efecto produce a presión sobre os 
corpos mergullados nun fluído. 
 
6. Aplicar o principio de Arquímedes ós corpos 
aboiando. 

3. Identificar a atmosfera como un fluído que exerce 
unha presión sobre os corpos mergullados nela. 

4. Expor experiencias que poñan de manifesto a 
existencia da presión atmosférica. 
5. Describir a transmisión da presión nos líquidos 
mediante o principio de Pascal e xustificar as súas 
aplicacións.
6.1. Identificar as forzas que actúan sobre os corpos 
mergullados en fluídos. 
6.2. Aplicar o principio de Arquímedes á resolución de 
problemas sinxelos. 
6.3. Explicar as diferentes situacións de flotabilidade 
dos corpos situados en fluídos mediante o cálculo 
das forzas que sobre eles actúan.

CONTIDOS MÍNIMOS

1. Presión sobre unha superficie.  Resolución de exercicios e problemas para calcular  a 
presión exercida sobre un corpo. 
2. Fluídos. 
3. Forzas no interior dun fluído. Descrición de distintos fenómenos e aplicacións que poñan 
de manifesto a existencia da presión hidrostática. 
4.  Presión  nos gases.  Deseño e realización  de experiencias  sinxelas que evidencien a 
presenza da presión 
atmosférica.  Determinación  da  altitude  a  partir  das  variacións  da  presión  atmosférica. 
Valoración da importancia da presión atmosférica na vida cotiá. 
5.  Transmisión  de  presións  en  líquidos.  Aplicación  do  principio  de  Pascal  a  distintos 
aparellos:  prensas e elevadores hidráulicos,  freos hidráulicos ou cadeiras de brazos de 
dentistas. 
6. Principio de Arquímedes.  Realización de exercicios e problemas que apliquen o principio 
de Arquímedes. 
Interpretación do aboio  de corpos mergullados en fluídos. 
7.  Densímetros.  Explicación  do  funcionamento  dos  densímetros.   Determinación 
experimental de densidades
8. Cálculo experimental de densidades de sólidos e de líquidos aplicando o principio de 
Arquímedes
9.  Valoración da importancia da presión hidrostática  na construción de instrumentos  e 
obras públicas. 
10.  Desenvolvemento dunha actitude positiva para traballar  en grupo.   Orde, limpeza e 
coidado  no  traballo,  tanto  en  clase  como  no  laboratorio.   Respecto  polas  normas  de 
seguridade no laboratorio
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COMPETENCIA INDICADOR CRITERIO DE AVALIACIÓN

En comunicación lingüística Transmite  ideas  sobre  a  natureza  a  través  do 
discurso. 
Adquire  a  terminoloxía  específica  relativa  ás 
presións en fluídos, na atmosfera e en situacións 
de flotabilidade 
Utiliza  a  linguaxe  tanto  escrita  como  oral  para 
interpretar e comprender a realidade. 

1

1, 2, 3 e 4 

1-6

Matemática Utiliza  a  linguaxe  matemática  para  obter  os 
resultados  de  presións  en  sólidos,  líquidos  e 
gases. 
Utiliza a linguaxe matemática para obter o efecto 
multiplicador dunha forza aplicando o principio de 
Pascal e para pescudar a flotabilidade de barcos 
e globos. 

2, 3 e 4 

5 e 6

No coñecemento e a 
interacción co mundo físico 

Esta familiarizado co facer científico que permite 
valorar  e analizar  as  consecuencias do avance 
científico  e  a influencia  no  noso mundo actual, 
como son: 
As aplicacións que xorden a partir das presións 
hidrostáticas como os vasos comunicantes ou os 
pozos artesanos. 
As relativas á transmisión de forzas a través dos 
líquidos: prensas hidráulicas ou freos hidráulicos. 
As  investigacións  relacionadas  coa  presión 
atmosférica. 
As consecuencias da aplicación do principio de 
Arquímedes: flotabilidade

1-6

Tratamento da información 
e competencia dixital 

Recolle,  selecciona,  procesa  e  presenta  a 
información. 
Emprega esquemas e mapas conceptuais  para 
organizar os contidos desta unidade. 
Utiliza internet para obter información de carácter 
científico.     

1-6 

1-6 

2-6 

Social e cidadá Valora  o  desenvolvemento  científico  e 
tecnolóxico que poida mellorar a calidade de vida

1-6

Para aprender a aprender Analiza os fenómenos naturais que se incorporan 
á  nosa  experiencia,  por  exemplo  todas  as 
experiencias  sinxelas  que  pon  de  manifesto 
fenómenos naturais como a presión atmosférica

4

Autonomía e iniciativa 
persoal

Enfróntase  a  situacións  reais  valorando  os 
factores que incidiron nelas e as consecuencias 
que poden ter. 
Planifica experiencias, toma decisións e compara 

4 e 6 

4 e 6
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os obxectivos buscados e os resultados obtidos.

TRABALLO, ENERXÍA E POTENCIA

OBXECTIVOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Diferenciar entre o concepto físico de traballo e o 
seu uso coloquial. 
2. Entender o concepto de traballo e relacionalo cun 
cambio enerxético. 
3. Coñecer o concepto de potencia e rendemento dun 
motor. 

4. Definir a enerxía mecánica e coñecer os aspectos 
baixo os que se presenta. 
5. Explicar a conservación da enerxía nos sistemas 
físicos. 

6. Comprender a diminución da calidade da enerxía 
ou a súa degradación. 
 
7. Reflexionar sobre as vantaxes e inconvenientes 
das distintas fontes de enerxía. 
8. Comprender o funcionamento das máquinas. 

9. Verificar a factura eléctrica do fogar. Potencia 
instalada, enerxía consumida e impostos sobre a 
electricidade

1. Diferenciar entre traballo mecánico e traballo 
fisiolóxico. 
2. Explicar que o traballo consiste na transmisión de 
enerxía dun corpo a outro mediante unha forza. 
3. Identificar a potencia coa rapidez con que se 
realiza un traballo e explicar a importancia que esta 
magnitude ten na industria e a tecnoloxía. 
4. Relacionar a variación de enerxía mecánica que 
tivo lugar nun proceso co traballo que se realizou. 
5.1. Aplicar de forma correcta o principio de 
conservación da enerxía no ámbito da mecánica. 
5.2. Empregar o principio de conservación da enerxía 
para a comprensión das transformacións enerxéticas 
producidas na vida diaria. 
6. Diferenciar a conservación da enerxía en termos 
de cantidade coa degradación da súa calidade e 
aplicala a transformacións relacionadas coa vida real.
7. Analizar os problemas asociados á obtención e uso 
das diferentes fontes de enerxía.
8. Explicar o funcionamento das máquinas capaces 
de cambiar a magnitude dunha forza.
9.Interpretar unha factura da enerxía eléctrica e 
realizar cálculos

CONTIDOS MINIMOS

1. Traballo mecánico. Realización de exercicios e problemas nos que se relacione a forza 
exercida e o desprazamento producido en diferentes situacións.  Realización de exercicios 
numéricos nos que se obteña a rapidez con que se realiza un traballo. 
2. Enerxía.  Cálculo da enerxía cinética e potencial nas súas dúas variantes, gravitatoria e 
elástica, en distintos casos. 
3.  Fontes  de  enerxía.  Comparación  dos  distintos  tipos  de  fontes  para  obter  enerxía, 
valorando as vantaxes e os inconvenientes de cada unha delas. Reflexión sobre distintas 
formas de obter enerxía eléctrica a partir de enerxía potencial
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4.  Potencia.   Comprensión  do  funcionamento  das  máquinas  capaces  de  cambiar  a 
magnitude dunha forza. 
5.  Máquinas.   Cálculo  do  rendemento  dun motor.   Estimación  das vantaxes de  utilizar 
máquinas para aumentar o traballo producido.
6. Produción de enerxía eléctrica a partir de enerxía potencial.   Realización simulada de 
facturas eléctricas utilizando folla de cálculo
7. Conservación da enerxía mecánica nun péndulo. Realización de actividades nas que se 
poña de manifesto o PCE
8.- Saber que magnitudes físicas e que impostos aparecen na facturación eléctrica
9.- Valoración do papel que xoga a enerxía nas nosas vidas.   Toma de conciencia dos 
problemas globais do planeta respecto da obtención e utilización das diferentes fontes de 
enerxía. . Valoración das medidas a tomar para avanzar cara a un futuro sostible para o 
planeta.   Avaliación das vantaxes e inconvenientes da utilización das distintas formas de 
enerxía e o seu impacto ambiental.   Toma de conciencia da limitación dalgúns recursos 
enerxéticos.  Sensibilización sobre aforro enerxético.

COMPETENCIA INDICADOR CRITERIO DE AVALIACIÓN

En comunicación lingüística Adquire  a  terminoloxía  específica  relativa  ao 
traballo,  a  potencia  e  os  tipos  e  fontes  de 
enerxía. 
Utiliza  a  linguaxe  tanto  escrita  como  oral  para 
interpretar,  comprender  e  poder  comunicar 
adecuadamente os fenómenos estudados. 

1-8 

1-8

Matemática Utiliza  a  linguaxe  matemática  para  obter  os 
resultados  de  traballo,  enerxía,  potencia, 
rendemento e facturación. 
Interpreta o principio de conservación da enerxía. 

2, 3, 4, 6, 7 e 9

6

No coñecemento e a 
interacción co mundo físico 

É  hábil  para  interactuar  co  mundo  físico,  tanto 
nos seus aspectos naturais como nos producidos 
pola  acción  humana,  implicándose  na 
conservación e mellora das condicións de vida. 
 Participa  na  toma  de  decisións  respecto  de 
problemas  e  solucións  ocasionados  polos 
avances  científicos  ou  tecnolóxicos,  como  na 
utilización da enerxía e o esgotamento dos 
combustibles fósiles. 
Valora  as  implicacións  do  avance  científico  e 
tecnolóxico no medio ambiente

6, 7 e 8

7 e 9

7

Tratamento da información 
e competencia dixital 

Busca,  selecciona,  procesa  e  presenta 
información de diferentes formas. 
Emprega esquemas e mapas conceptuais  para 
organizar os contidos desta unidade. 

1-9

1-9
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Utiliza  as  tecnoloxías  da  información  e 
comunicación  para  comunicarse,  solicitar 
información, ampliala e obter datos. 

2-9

Social e cidadá Coñece a utilización dalgunhas fontes de enerxía 
e a súa relación coa mellora da calidade de vida, 
así como os posibles problemas que ocasiona ao 
medio ambiente. 
Valora  as  fontes  de  enerxías  renovables  que 
poderían  facilitar  un  futuro  sostible  para  o 
planeta. 
Promove a aplicación do principio de precaución, 
apoiado  na  sensibilización  social,  fronte  aos 
riscos que se poden xerar no medio ambiente: 
contaminación  sen  fronteiras,  cambio  climático, 
esgotamento  de  recursos,  perda  de 
biodiversidade, etc. 

7

7

6,7 e 9

Para aprender a aprender Deseña estratexias de resolución de problemas e 
desenvolve actitudes positivas cara ao progreso 
científico. 

2, 3, 6 e 9

Autonomía e iniciativa 
persoal

Presenta espírito  crítico,  que inflúe na toma de 
decisións  ante  os  problemas  do  noso  tempo, 
orixinados  pola  utilización  e  o  abuso  de 
determinadas fontes de enerxía.

7 e 9

ENERXÍA TÉRMICA    

OBXECTIVOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Diferenciar entre calor e temperatura. 
2. Relacionar a temperatura co movemento das 
partículas. 
 3. Explicar os factores dos que depende a 
transferencia de calor entre dous corpos a distinta 
temperatura. 
4. Aplicar o equilibrio térmico ao intercambio de calor 
producida nunha mestura. 
. 
5. Xustificar a enerxía transferida nos cambios de 
estado. 
6. Coñecer os mecanismos de transmisión da enerxía 
térmica. 
7. Entender os fenómenos de dilatación de sólidos, 
líquidos e gases. 
8. Coñecer a dilatación anómala da auga, así como 
os efectos que isto produce. 
9. Comprender o funcionamento das máquinas 

1. Diferenciar os conceptos de calor e temperatura. 
2. Identificar a calor como unha enerxía en tránsito 
entre os corpos que se atopan a distinta temperatura.
3. Describir os distintos efectos que produce a calor 
sobre os corpos. 

4. Determinar a temperatura de equilibrio térmico 
dunha mestura mediante a cantidade de calor 
transferida polas sustancias que compón dita mestura
5. Razoar a existencia da calor latente. 

6. Identificar actividades da vida cotiá nas que se 
poña de manifesto a transmisión de enerxía térmica. 
7. Resolver actividades de dilatación de corpos nos 
tres estados de agregación. 
8. Xustificar os efectos producidos polo elevado valor 
da capacidade calorífica da auga. 
9. Describir o funcionamento teórico dunha máquina 
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térmicas. térmica e calcular o seu rendemento.

CONTIDOS MÍNIMOS

1. Calor e transferencia de enerxía.  Identificación dalgúns fenómenos e experiencias cotiás 
nos  que  se  poña  de  manifesto  a  transmisión  de  enerxía  térmica.   Explicación  dos 
mecanismos de transmisión de calor aplicados a exemplos da vida cotiá. 
2. Equivalente mecánico da calor. 
3. Calor transferida ao variar a temperatura. 
4. Calor transferida nos cambios de estado. 
5. Dilatación. 
6. Formas de propagación da calor. 
7. Máquinas térmicas.  Xustificación dos procesos que teñen lugar nas máquinas térmicas
8. Calorímetros.  Determinación do equivalente
9. Dedución da relación entre a calor transferida por un corpo e o valor da súa capacidade 
calorífica específica.  Realización de exercicios numéricos nos que se calcule a capacidade 
calorífica específica dun corpo. Cálculo da cantidade de calor transferida nos cambios de 
estado dalgunhas sustancias. 
10. Realización de exercicios e problemas para obter a enerxía necesaria para que unha 
sustancia sufra primeiro un aumento de temperatura e despois un cambio de estado. 
11. Resolución de actividades de dilatación de corpos nos tres estados de agregación. 
12.  Desenvolvemento dunha actitude positiva para traballar  en grupo.   Orde, limpeza e 
coidado no traballo, tanto en clase como no laboratorio. 
13. Valoración do papel que xoga a enerxía térmica nas nosas vidas e da súa repercusión 
na calidade de vida e o desenvolvemento económico.  Toma de conciencia dos problemas 
derivados do quecemento do planeta.  Recoñecemento da necesidade de utilizar formas de 
aforro enerxético no fogar e na industria.

COMPETENCIA INDICADOR CRITERIO DE AVALIACIÓN

En comunicación lingüística Adquire  a  terminoloxía  específica  relativa  á 
enerxía térmica e os efectos que produce. 
Configura e transmite ideas a través do discurso 
co  fin  de  explicar  os  argumentos  e  relacións 
tratados nesta unidade. 
Utiliza a linguaxe, tanto escrito como oral,  para 
interpretar e comprender a realidade.

1

1-9 

1-9

Matemática Utiliza  a  linguaxe  matemática  para  obter  os 
resultados  da  enerxía  térmica,  calores 
específicas, calores latentes e dilatación. 

2, 4 e 7 
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Interpreta a curvas de quecemento e cálculo das 
enerxías térmicas intercambiadas en cada tramo 
destas gráficas

3

No coñecemento e a 
interacción co mundo físico 

Para interactuar co mundo físico, tanto nos seus 
aspectos  naturais  como  nos  producidos  pola 
acción humana, implicándose na conservación e 
mellora das condicións de vida. 
Ten  habilidade  para  desenvolverse 
adecuadamente no ámbito  científico-tecnolóxico. 
Participa  na  toma  de  decisións  respecto  de 
problemas  e  solucións  ocasionados  polos 
avances  científicos  ou  tecnolóxicos,  como  o 
quecemento global.

3 e 6 

1-9 

7

Tratamento da información 
e competencia dixital 

Utiliza  as  tecnoloxías  da  información  e 
comunicación  para  comunicarse,  solicitar 
información, ampliala e obter datos.

1-9

Social e cidadá Valora  o  desenvolvemento  científico  para 
coñecer mellor os efectos que produce a calor e 
a súa forma de transmisión entre os corpos, co 
fin de explicar algúns fenómenos que existen na 
natureza  como  a  variación  de  temperaturas 
producida entre o día e a noite. 
Coñece  a  utilización  de  máquinas  térmicas  e 
frigoríficas e como inflúen no desenvolvemento e 
a calidade de vida.

6 

9

Para aprender a aprender Deseña estratexias de resolución de problemas e 
desenvolve actitudes positivas cara ao progreso 
científico. 

4 e 7

Autonomía e iniciativa 
persoal

Ten  espírito  crítico,  que  inflúe  na  toma  de 
decisións  ante  os  problemas  do  noso  tempo, 
orixinados  pola  utilización  e  o  abuso  de 
determinadas máquinas capaces de aumentar 
a contaminación como consecuencia de quéimaa 
de combustibles fósiles

9

A ENERXÍA DAS ONDAS

OBXECTIVOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Recoñecer fenómenos ondulatorios frecuentes. 

2. Interpretar o movemento ondulatorio como a 
propagación dun movemento vibratorio nun medio 
material. 

1. Recoñecer feitos reais nos que se poña de 
manifesto un movemento ondulatorio. 
2. Identificar o movemento ondulatorio coa 
propagación dun movemento vibratorio. 
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3. Coñecer que as ondas transportan enerxía pero 
non materia. 
4. Establecer criterios que permitan clasificar as 
ondas. 
5. Definir e relacionar correctamente as magnitudes 
características das ondas. 
6. Identificar a orixe das ondas sonoras. 

7. Distinguir sons diferenciando as súas calidades. 

8. Explicar a formación do eco a partir da reflexión do 
son. 
 9. Coñecer o fenómeno da contaminación acústica, 
as súas causas e as súas consecuencias. 
10. Identificar as ondas que dan orixe á propagación 
da luz. 

11. Comprender os fenómenos da reflexión, a 
refracción e dispersión da luz. 
12. Recoñecer a luz como o conxunto de ondas, 
visibles ou non, que forman o espectro 
electromagnético. 
13. Coñecer o fenómeno da contaminación lumínica, 
as súas causas e as súas consecuencias. 

3. Analizar experiencias sinxelas nas que se 
comprobe que as ondas non transportan materia. 
4. Identificar e clasificar os diferentes tipos de ondas. 

5. Resolver exercicios numéricos de aplicación das 
magnitudes características das ondas.
6. Caracterizar o son como unha onda longitudinal e 
mecánica. 
7. Diferenciar sons polas súas calidades: intensidade, 
ton e timbre. 
8. Identificar o eco como un fenómeno de reflexión do 
son
9. Analizar as causas e as consecuencias da 
contaminación acústica e buscar posibles solucións. 
10. Caracterizar a luz como unha onda 
electromagnética e deseñar e interpretar 
experiencias nas que se comprobe a propagación 
rectilínea da luz. 
11. Enunciar as leis de reflexión e refracción da luz. 

12. Coñecer que é o espectro electromagnético e as 
ondas que o forman. 

13. Analizar as causas e as consecuencias da 
contaminación lumínica e buscar posibles solucións.

CONTIDOS MÍNIMOS

1.  Movemento  ondulatorio.   Planificación  de  experiencias  sinxelas  con  un  mol. 
Caracterización das ondas.  Resolución de problemas de ondas. 
2. O son. Diferenciación de sons xerados por diapasóns e outros instrumentos. 
3. A luz.  Situación no espectro electromagnético das súas distintas rexións. Explicación do 
fenómeno da reflexión do son e a súa aplicación para explicar o eco e a reverberación. 
4. As lentes. Importancia e aplicacións. Estudo experimental da propagación rectilínea, a 
reflexión e a refracción da luz. Representación gráfica da imaxe dun obxecto que orixina 
unha lente.
5. Cámara fotográfica sinxela.
6.  Realización  dun  debate  sobre  os  fenómenos  da  contaminación  acústica  e  lumínica. 
Valoración crítica da  contaminación acústica e lumínica. 
7.  Disposición científica para expor interrogantes sobre feitos e fenómenos ondulatorios 
que  ocorren  ao  noso  ao  redor.   Interese  por  comprobar  experimentalmente  os 
coñecementos ou teorías científicas. 
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8. Recoñecemento e valoración da importancia dos fenómenos ondulatorios na civilización 
actual.   Valoración  da  importancia  do  traballo  en  equipo  á  hora  de  deseñar  e  realizar 
técnicas  experimentais.   Aprecio  do  desenvolvemento  de  tecnoloxías  baseadas  nos 
fenómenos ondulatorios

COMPETENCIA INDICADOR CRITERIO DE AVALIACIÓN

En comunicación lingüística Adquire un vocabulario específico para expresar 
e interpretar fenómenos ondulatorios. 
Utiliza  con  precisión  da  linguaxe  oral  e  escrito 
para describir os fenómenos ondulatorios. 
Expresa  opinións  no  desenvolvemento  de 
debates  sobre  contaminación  acústica  e 
lumínica. 
Le textos científicos  sinxelos relacionados coas 
ondas e a súa fenomenoloxía. 

1-13 

11

9 e 13 

9 e 13

Matemática Utiliza ecuacións matemáticas para relacionar as 
magnitudes das ondas. 
Resolve cuantitativamente problemas de ondas. 
Representa  graficamente  a  formación  dunha 
imaxe que orixina un lente. 

5

5, 8 e 11 
10

No coñecemento e a 
interacción co mundo físico 

Desenvolve  a  capacidade  de  observación  do 
mundo físico. 
Ampla coñecementos específicos que lle permite 
explicar os fenómenos ondulatorios. 
Utiliza  estratexias  propias  do  traballo  científico: 
emite  hipótese  sobre  un  fenómeno,  deseña 
actividades  experimentais,  analiza   resultados 
experimentais? 

1 e 7 

1-13 

3, 7, 8 e 10

Tratamento da información 
e competencia dixital 

Resolve  de  forma  interactiva  actividades  de 
ondas  expostas  en  webs  especializadas  en 
didáctica da Física e a Química. 
Realiza esquemas e mapas conceptuais que lle 
permite  establecer  relacións  entre  os 
coñecementos adquiridos. 

1-13 

1-13

Social e cidadá Aplica os coñecementos adquiridos para opinar, 
tomar  decisións  e  expor  solucións  sobre  os 
problemas da contaminación acústica e lumínica. 

9 e 13

Para aprender a aprender Expón posibles hipóteses que lle permite resolver 
un problema. 
Deseña,  planifica  e  realiza  traballos  de 
investigación e desenvolve coñecementos tanto 
individualmente como en grupo. 

5, 8 e 11 

1-13
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Autonomía e iniciativa 
persoal

Analiza as variables que inciden nunha situación, 
as relacións que se establecen entre elas e as 
posibles  consecuencias  para  interpretar 
adecuadamente un fenómeno. 
Busca  e  resolve  actividades  voluntarias,  non 
programadas polo profesor. 

1-13 

1-13

· Contidos temporalizados:
1.-  Estrutura da materia. ( Inclúe formulación e nomenclatura inorgánica)
2.-Química do carbono
3.-Reaccións químicas
4.-O desafío medioambiental
5.-  Introducción. Ó método científico.
6.-  Estudio do movemento
7.-  As forzas e os seus efectos
8.-  As forzas e as súas leis
9.-  Forzas nos fluidos
10.-  Traballo,  enerxía e potencia
11.-  Enerxía térmica
12.-  Enerxía das ondas
13.-Prácticas

 Temporalización:

-Unidades  1 -  4 e parte 13: 1ª avaliación.
-Unidades  5 -  9 e parte 13: 2ª avaliación. 
-Unidades10 -12 e parte 13: 3ª avaliación.  
A razón desta temporización e co fin de que o alumnado adquira mellores competencias 
matemáticas necesarias para o estudo de física

 Metodoloxía didáctica:

Tendo en conta que o método de ensino que se empregue debe reunir os
 seguintes requisitos:
⋄ Respectar a diversidade dos alumnos. 
⋄ Partir dos coñecementos previos, para reconducilos, ou para introducir conceptos novos.
⋄ Permitir ós alumnos que debatan, contrasten ideas e reflexionen, o cal posibilita a súa vez 
un papel activo do profesor, centrando as intervencións e interrumpíndoas nun momento 
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dado, con unha reformulación globalizadora.

A acción pedagóxica debe seguir unha serie de liñas:
⋄ Organizar  os  conecementos  en  torno  a  núcleos  de  significación.  Catro  conceptos 
adquiren especial importancia en Física e Química: enerxía, materia, interacción e cambio.
⋄ Combinar a aprendizaxe por recepcion coa aprendizaxe por descubrimento (o apretado 
calendario escolar obriga a elo).
⋄ Realzar o papel activo da/o alumna/o na aprendizaxe da ciencia xa que ela/el son quenes 
teñen que asimilar e relacionar os novos conceptos entre sí,  e estos cos que xa teñen 
adquiridos (aprendizaxe significativa).
⋄ Dar  importancia  o  traballo  en  equipo  xa  que  é  fundamental  que  incorporen  con 
naturalidade algunhas actitudes importantes, tanto para a súa integración social como para 
o  seu  posible  traballo,  xa  sexa  científico  ou  de  calquera  outra  índole.  As  actividades 
experimentais no laboratorio e os traballos conxuntos son un bo procedemento para elo.
⋄ As relacións Ciencia-Tecnoloxia-Sociedade deben estar presentes, na medida do posible, 
mediante  as  aplicacións  técnicas  comentadas  nos  apartados  teóricos,  e  nos  traballos 
caseiros, prestando especial importancia ás influencias científicas e tecnolóxicas na mellora 
da calidade de vida.
⋄ Dar  importancia  os  procedementos.  Os  alumnos  deben  acostumarse  ó  emprego  de 
métodos  habituais  na  actividade  científica;  entre  estes  inclúense  os  seguintes: 
plantexamentos de problemas e formulación clara dos mesmos; uso frecuente de distintas 
fontes  de  información,  que  permita  o  exercicio  que  supón  saber  seleccionar,  recoller, 
analizar datos e comunicar resultados.
⋄ Plantexar o desenrolo de actitudes como parte esencial dos contidos; entre elas atópanse 
as seguintes: aprecio polas aportación da Ciencia á comprensión e mellora do entorno, 
curiosidade e gusto polo coñecemento e a verdade.

● Procedementos e criterios de avaliación   

1. Observación do traballo diario do alumnado.
O profesor  estará atento  ás dificultades,  os erros e ós  progresos do traballo  de cada 
alumno  tendo  en  conta  a  súa  asistencia  e  puntualidade,  a  súa  actitude,  os  controis 
periódicos, etc.
2. Probas escritas.
Son as que tras as observacións anteriores nos dan o balance final  de adquisición de 
conceptos e procedementos. Teñen a importancia de que o alumno alcance un estudio 
globalizado dunha parte da materia e “Que o alumno aprenda a auto_avaliarse”. Se un 
alumno consigue auto_avaliarse, adquiriu a competencia de aprender a aprender.
3. Sistema de avaliación.
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A avaliación ha de ser cualitativa e formativa, seguindo o proceso das etapas obrigatorias 
con fin de saber se o proceso de ensinanza-aprendizaxe se encamiña a obter os resultados 
propostos. 
Non se pode concibir a superación da materia sen un traballo diario por parte do alumno. 
Neste sentido, as faltas de asistencia a clase sen causa xustificada, as actitudes negativas 
ante a realización ou corrección de exercicios, a non presentación a tempo das tarefas 
encomendadas influirán negativamente na avaliación da materia.
Valoraranse o traballo e a actitude no laboratorio e na clase, os traballos presentados, as 
probas de clase e os exames de avaliación.

Cuantificación avaliación 
Traballo cotiá na aula, no laboratorio e da aula de informática.
Conservación da aula, do laboratorio e da aula  de informática.
Deberes.
Debates e cooperación. 
( Os procedementos  e actitudes anteriores valóranse positiva ou negativamente, 4 valores 
suman ou restan á nota da ponderación de exames  0,25).
Unha  falla  de  respecto  ós  compañeiros  ou  deterioro  de:  aula,  laboratorio  ou  aula   de 
informática. baixa 0,5 á nota
Exames escritos e/ou orais.  Esixirase unha expresión  gramatical e matemática correcta.
Os  exames  de  Física  e  Química  constarán,  en  xeral,  de  problemas  e  cuestións  das 
unidades  didácticas do programa.

Clases de cuestións:
⁃  Teóricas
⁃  Puntuais
⁃  Referidas á práctica.
⁃  De relación, etc

Valorarase positivamente a inclusión de diagramas, debuxos, esquemas… e todo aquilo 
que axude a clarifica-la exposición. 
Consideraranse negativamente os erros de cálculo e os erros nas anotacións (non indicar 
vectores,  non  escribir  correctamente  unha  fórmula,  non  escribir  unidades  ,  erros 
matemáticos de cálculo e identidade, etc.).
Todas as actividades complementarias forman parte dos contidos, polo que se avaliarán.

En cada avaliación haberá 2 exames ( excepcionalmente 1 ). No segundo exame entra 
o que se estudou para o primeiro, por iso o segundo puntuará entre un 60 a un 80 %.( 
Depende dos contidos. Indicarase o valor na clase)
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En cada avaliación é preciso ter como mínimo un 4 na ponderación dos exames de 
avaliación para ter dereito ó cálculo da cualificación sumando as puntuacións dos 
procedementos e actitudes.

Cando o  profesor  o  considere  oportuno farase  un exame de recuperación  o  que 
deberán  presentarse  todos  os  alumnos,  a  cualificación  final  para  o  cálculo  da 
avalición final será a media dos dous.

          Como criterios particulares establécense os seguintes:
 1.- Nos problemas valoraranse por igual:
a)   A correcta  exposición e o uso adecuado das leis físicas e químicas
b)   A explicación e xustificación razoada do desenvolvemento do problema así como o 
correcto uso das unidades e o razoamento do resultado.
c)   Tamén  se  puntuará   o  desenvolvemento  matemático.  Esíxese  corrección  nas 
identidades, desenvolvemento das ecuacións e operacións de cálculo. A calculadora está 
limitada para certas experiencias

2.- Nas cuestións terase en conta:
a)   A precisión na exposición do tema e o rigor  da demostracións,  se a houbese,  con 
independencia da lonxitude.
b)   A definición precisa das magnitudes que aparezan e a correcta formulación matemática, 
que debe vir acompañada da explicación pertinente.
c)    Na puntuación da cuestión práctica valorarase a precisión e concisión da resposta, 
máis ca extensión.
 

● Actividades de recuperación e reforzo para alumnos coa materia pendente

➢ Alumnos de 4º ESO coa Física e química pendente de terceiro

Dacordo  coa  lexislación  vixente,  o  Departamento  de  Física  e  Química  acorda  para  as 
materias pendentes  que o profesorado de cada grupo,  en coordinación  coa Xefa de 
Departamento ( neste departamento a mesma persona), proporá ao alumnado que teña a 
materia pendente, os exercicios que considere oportunos para facilitar a consecución dos 
obxectivos marcados para o nivel e verificará a progresión do alumno ao longo do curso, 
facendo cantas probas obxectivas, traballos e clases de recuperación estime oportunas e 
consensúe cos alumnos afectados.  
Como esto non é posible para todos os alumnos, ofértaselle ao alumnado a posibilidade de 
traballar  a materia coa axuda da xefa de departamento, para elo se lle entregará un boletín 
con cuestión e problemas básicos os meses que se citan e o alumno e o alumno resolverá 
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oralmente ou por escrito as cuestión que formule o profesor (O mesmo día que resolven 
cuestión se lles entrega un novo boletín). 
O horario será a hora de atención ao alumnado ou outra hora  en consenso cos alumnos 
(  Non  se  pode  especificar  hora  por  por  ter  que  presentar  a  programación  con  tanta 
premura).

Entrega do boletín- profesor Resolución de cuestión -alumno
Finais de setembro Finais de outubro
Finais de outubro Finais de novembro
Finais de novembro Finais de xaneiro
Finais de xaneiro Finais de febreiro
Finais de febreiro Finais de Abril

Para  o  alumno que non se  acolla  á  modalidade anterior  ou  non supere  os  obxectivos 
mínimos  realizará o longo do curso  dous exames; en cada un entrará  o 50% da materia 
impartida no curso anterior. Se un alumno non superase un ou os dous exames poderá 
recuperar nun terceiro exame  a parte/es non aprobadas.
Datas:1º -   xaneiro; 2º – de abril; 3º – de maio. Datas a determinar en colaboración co xefe 
de estudos

O departamento resolveralle as dúbidas  sobre a materia no horario de recreo,  aínda sin 
concretar pois inda non sabemos o noso horario e xa hai que presentar a programación.
No taboleiro de información do centro  e nos  das respectivas aulas donde haxa alumnos 
coa  física  e  química  suspensa,  informarase dos  contidos  para  cada  exame,  datas  de 
exames e resultados.

As unidades didácticas para 3º E.S.O. das que consideramos debemos seleccionar os 
contidos mínimos son as seguintes:
“Estrutura da materia”,  Estados de agregación, “Notación científica básica para Física e 
Química seguindo as normas internacionais e da IUPAC”, “Disolucións”, “Enerxía”, “Carga 
eléctrica” e “Corrente eléctrica”.
 

 Materiais e recursos didácticos:

Laboratorio de Física e Química, si é posible. 
Experiencias a realizar no fogar utilizando material de uso cotiá 
Material bibliográfico: libros de texto y  lecturas complementarias.
Proxeccións de videos.
Actividades complementarias  relacionadas coa materia.
Uso de Internet . Aula virtual
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 Temas transversais:

Na materia  de  Física  e  Química  non  só  se  han  de  tratar  de  conseguir  os  obxectivos 
curriculares,  senón  tamén  contribuír  á  consecución  duns  obxectivos  que  lle  podemos 
chamar obxectivos para a vida; obxectivos concretos que todo cidadán debe ter conseguido 
ó entrar na idade adulta.
Nesta materia os temas transversais que se tratarán son:
* Educación civica e moral, á que contribúen os seguintes contidos actitudinais:

Coñecemento e valoración das propias capacidades e limitacións.
Constancia no traballo e na busca de solucións.
Adquisición de bos hábitos e orde na presentación dos traballos.

*Educación vial, sensibilizando aos alumnos sobre os accidentes e outros problemas de 
circulación e facéndolles adquirir condutas e hábitos de seguridade vial, xa como peóns ou 
como usuarios de vehículos.
*Educación ambiental e calidade de vida ó analizar a dicotonomía produción enerxética-
contaminación.
*Educación para o consumidor ó desenvolver o interese por investigar a presencia de 
certos contaminantes na auga e nos alimentos polo uso de certos productos orgánicos na 
agricultura e a nivel doméstico, creando unha conciencia de consumidor responsable. 
Necesidade de respectar as instruccións e as normas de seguridade de certos produtos de 
uso frecuente no fogar.
*Educación para a saude, valorando os efectos que teñen sobre a saúde os contaminantes 
medioambientais e os hábitos alimenticios, desenvolvendo a capacidade de tomar 
decisións ante o consumo de  drogas.

 Actividades complementarias  :

Conferencia sobre as radiacións impartida por un dermatólogo 
Visita a central hidroeléctrica de Velle
Visita ao complexo de Sotavento ou visita MUNCYT

 Medidas de atención á diversidade:  

Esta materia desenvolverase tendo en conta as diferentes necesidades educativas do 
alumnado e adaptándose a elas na medida do posible, mediante a adaptación da 
temporalización, a realización de repasos e actividades que sirvan de reforzo.
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 Proxecto lector
Como se indicou con anterioridade, ao longo do curso realizaranse leturas relacionadas con 
libros de divulgación científica e artigod de actualidade científica, tecnolóxica, cultural ou 
deportiva.
   

 Plan de integración TICs
Os recursos tecnolóxicos forman parte do material  utilizado para o desenvolvemento da 
docencia. Ademais de Internet e aula de informática utilizarase a aula virtual como cance de 
comunicación co alumnado. Nos respectivos cursos colgarase material e normas para que 
os alumnos teñan acceso a eles desde as súas casas.

ÍNDICE
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PROGRAMACIÓN 1º BACH 

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de  
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008)

 Obxectivos xerais (DOGA 230608)
 Contidos comúns a toda a materia
 Unidades didácticas: Obxectivos, criterios xerais de avaliación e contidos mínimos
 Temporalización
 Contribución ás competencias
 Metodoloxía didáctica
 Procedementos de avaliación
 Materiais e recursos didácticos 
 Temas transversais
 Actividades complementarias 
 Atención á diversidade 
 Proxecto lector
 Plan de integración das TICs

Esta etapa da Educación corresponde á idade dos  16-17 anos e nela fraguase a idea da 
posible profesionalidade. A materia de Física e Química debe cumprir unha dobre función: 
ser  orientadora  das  futuras  opcións  que  o  alumno  poida  tomar  e  preparatoria  para  o 
desenvolvemento dos estudios posteriores. 

 Obxectivos xerais  

1.Manexar a terminoloxía científica ao expresarse en ámbitos relacionados coa física e a 
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química, así como na explicación de fenómenos da vida cotiá que requiran dela.
2. Comprender a importancia da física e da química para abordar numerosas situacións 
cotiás, así como para participar na necesaria toma de decisións fundamentadas arredor de 
problemas locais e globais a que se enfronta a humanidade.
3. Empregar as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) na interpretación e 
simulación de conceptos, modelos, leis ou teorías para obter e tratar datos, extraer e utilizar 
información de diferentes fontes, avaliar o seu contido, adoptar decisións e comunicar as 
conclusións, fomentando no alumnado a formación dunha opinión propia e dunha
actitude crítica fronte ao obxecto de estudo.
 4.  Apreciar  a  dimensión cultural  da física e da química para  a formación integral  das 
persoas, así como saber valorar as súas repercusións na sociedade e no medio natural e 
contribuír  a  construír  un  futuro  sustentable,  participando  na  conservación,  protección  e 
mellora do medio natural e social.
5. Coñecer os conceptos, leis, teorías e modelos máis importantes e xerais da física e da 
química co fin de ter unha visión global do desenvolvemento destas ramas da ciencia e do 
seu papel social.
6.  Utilizar,  con  autonomía  crecente,  estratexias  de  investigación  propias  das  ciencias 
(formulación de problemas, emisión de hipóteses fundamentadas, procura de información, 
elaboración  de  estratexias  de  resolución  e  de  deseños  experimentais,  realización  de 
experimentos en condicións controladas e reproducibles, análise de resultados, elaboración 
e comunicación de conclusións) relacionando os coñecementos aprendidos con outros xa 
coñecidos  e  considerando  a  súa  contribución  á  construción  de  corpos  coherentes  de 
coñecemento.
7. Obter unha formación científica básica que contribúa a xerar interese para desenvolver 
estudos posteriores máis específicos.
8.  Recoñecer  o  carácter  tentativo  e  creativo  do  traballo  científico  como  actividade  en 
permanente  proceso  de  construción,  analizando  e  comparando  hipóteses  e  teorías 
contrapostas a fin de desenvolver un pensamento crítico, así como valorar as achegas dos
grandes debates científicos ao desenvolvemento do pensamento humano.
9. Planificar e realizar experimentos físicos e químicos tendo en conta a utilización correcta 
do instrumental básico do laboratorio, cunha atención particular ás normas de seguridade 
das instalacións e ao tratamento de residuos.
10. Recoñecer os principais retos da investigación deste campo da ciencia na actualidade e 
o carácter científico das informacións aparecidas nos medios de comunicación.
11. Valorar as achegas das mulleres ao desenvolvemento científico e tecnolóxico, facendo 
especial referencia aos casos galegos.
12. Aplicar os coñecementos da física e da química para afianzar actitudes de respecto e 
prevención no ámbito da educación viaria e da saúde individual e social.
13.  Valorar  o  carácter  colectivo  e  cooperativo  da  ciencia,  fomentando  actitudes  de 
creatividade,  flexibilidade,  iniciativa  persoal,  autoconfianza  e  sentido  crítico  a  través  do 
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traballo en equipo.

 Contidos comúns.  

-Utilización de estratexias básicas da actividade científica, tales como a presentación de 
problemas, a toma de decisións sobre a conveniencia ou non do seu estudo; formulación de 
hipóteses, elaboración de estratexias de resolución e de deseños experimentais, análise de 
resultados e verificación da súa fiabilidade.
-Busca,  selección e comunicación de información e de conclusións utilizando diferentes 
recursos e empregando a terminoloxía axeitada. 
-Emprego  das  TIC  como  ferramentas  de  axuda  na  interpretación  de  conceptos,  na 
obtención  e  tratamento  de  datos,  na  procura  de  información  e  na  elaboración  de 
conclusións.
-Repercusión  dos  diferentes  achados  científicos  na  sociedade  e  da  valoración  da 
importancia da ciencia sobre a nosa calidade de vida. Análise crítica do carácter científico 
dunha información.
-Recoñecemento  da  necesidade  dun  desenvolvemento  sustentable  e  valoración  das 
consecuencias ambientais da evolución tecnolóxica. Aplicación á realidade galega.

 Unidades didácticas

UNIDADE 1
  
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS                                                                         
  1.  Entender como se presenta a materia no universo e a forma en que cambia de estado.
  2.  Diferenciar  substancias puras de mesturas e agrupar axeitadamente estas últimas, 
coñecendo técnicas de separación de mesturas.
  3.  Coñecer as leis ponderais e a teoría atómica de Dalton, así como a súa evolución 
histórica.
  4.  Coñecer e comprender as distintas formas de medir cantidades en Química.
  5.  Coñecer e comprender o significado das fórmulas químicas e as normas da IUPAC
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN                                                                                       
  1.    Distingue propiedades físicas de químicas.
  2.1. Entende o que é unha mestura e coñece os mecanismos de separación dos seus 
compoñentes.
  2.2.  Clasifica as mesturas en homoxéneas e heteroxéneas.
  3.1  Comprende as  distintas  leis  ponderais  e  aplícaas  correctamente  á resolución  de 
exercicios e problemas.
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  3.2.  Entende  e  aplica  correctamente  a  exemplos  sinxelos  a  lei  dos  volumes  de 
combinación.
  4.1.  Resolve exercicios e problemas sobre medida de cantidades en Química.
  5.1.  Calcula a composición centesimal dunha fórmula química.
  5.2.  Sabe determinar a fórmula empírica dunha substancia a partir da súa composición 
centesimal.
  5.3 Saber escribir fórmulas de moléculas e determinar o nome químico dunha fórmula 

CONTIDOS                                                                                                                       
-  Estados de agregación, sistemas abertos e pechados. Enerxía asociada aos cambios de 
estado.
-  Clasificación dos sistemas da natureza en función da súa interacción co medio, de se 
intercambian ou non materia ou enerxía.
-  Identificación de cambios de estado que necesitan achega de calor  e doutros que a 
desprenden.
-  Elemento químico, composto. Mestura heteroxénea e homoxénea. Destilación, filtración, 
cromatografía e filtrado.
-  Clasificación dos sistemas materiais en substancias puras e mesturas, e estas últimas, en 
homoxéneas e heteroxéneas.
-  Descrición  das  técnicas  de  separación  de  mesturas  máis  importantes,  e  sinalar  as 
propiedades da materia en que se basean.
-  Leis ponderais. Lei dos volumes de combinación. Molécula e mol. Hipótese de Avogadro 
e número de Avogadro.
-  Realización  de  exercicios  nos  que  se  comprobe  o  cumprimento  das  diferentes  leis 
ponderais.
-  Cálculo  das masa molares de numerosos compostos  e determinación do número de 
moléculas que contén unha determinada cantidade deses compostos.
-  Expresión química das moléculas. Formulación, normas da IUPAC
-  Fórmula empírica. Fórmula química. Composición centesimal dun composto.
-  Determinación da composición centesimal dun composto a partir da súa fórmula química 
e viceversa.
 
UNIDADE 2 
 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS                                                                                       
   1.  Coñecer os distintos estados de agregación nos que pode presentarse a materia, así 
como algunhas das súas características máis importantes.
  2.  Coñecer, comprender e expoñer axeitadamente as leis dos gases. 
  3.  Coñecer de forma moi xeral a teoría cinética dos gases e saber aplicala a sólidos, 
líquidos e gases.  
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  4.  Coñecer  e  saber  utilizar  os  distintos  modos  de  expresar  a  concentración  dunha 
disolución.      
  5.  Coñecer e saber interpretar as propiedades coligativas.
  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN                                                                                       
  1.1.  Coñece os estados de agregación da materia e sabe interpretar un diagrama de 
fases. 
  2.1.  Resolve cuestións e problemas sinxelos nos que é necesario aplicar as distintas leis 
dos gases.
  3.1.  Sabe interpretar as leis dos gases a partir da teoría cinético-molecular.
  4.1.  Resolve diversos exercicios sobre a concentración dunha disolución.
  4.2.  Sabe preparar disolucións dunha determinada concentración a partir  doutra máis 
concentrada.
  5.1.  Coñece  e  sabe  aplicar  axeitadamente  as  aplicacións  máis  importantes  das 
propiedades coligativas.
 
 CONTIDOS                                                                                                                      
 -  Estados de agregación. Diagrama de fases.
-  Identificación dos compoñentes dun diagrama de fases.
-  Realización de diagramas de fases e interpretación doutros dados.
-  Variables de estado dun gas. Lei dos gases perfectos.
-  Resolución de exercicios nos que se aplique a ecuación dos gases perfectos.
-  Teoría cinética dos gases.
-  Xustificación das propiedades dos gases a partir da teoría cinética.
-  Disolución.  Concentración  dunha  disolución  e  formas  de  expresala.  Propiedades 
coligativas.
-  Resolución de exercicios nos que se traballe con disolucións. A concentración poderá 
estar dada ou pedirse de diferentes formas.
-  Resolución de exercicios de crioscopia, ebuloscopia e presión osmótica.

UNIDADE 3
  
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS                                                                                       
   1.  Considerar  o  desenvolvemento  histórico  do  coñecemento  do  átomo,  analizar  en 
profundidade o modelo de Bohr e o concepto de cuantización, e coñecer a estrutura do 
átomo.
  2.  Comprender a radioactividade natural e valorar as súas aplicacións e os seus perigos.
  3.  Entender  o  logro  que  supuxo  a  clasificación  periódica  dos  elementos  químicos  e 
relacionala coa súa estrutura electrónica. 
  4.  Obter a información que recolle o Sistema Periódico a partir da posición que ocupa un 
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elemento químico.
  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN                                                                                       
  1.1.  Coñece a composición do átomo e entende os modelos de Thomson, Rutherford e 
Bohr, así como a hipótese de Planck, a hipótese de De Broglie, o principio de Heisenberg e 
o concepto de cuantización.
  2.1.  Entende o concepto de radioactividade e coñece as radiacións alfa, beta e gamma.
  3.1.  Coñece o desenvolvemento histórico da clasificación dos elementos e a estrutura do 
Sistema Periódico actual.
  4.1.  Obtén a configuración electrónica dun elemento e asóciaa á súa posición na táboa. 
Entende como varían as propiedades dos elementos en función da súa posición no Sistema 
Periódico.
  
CONTIDOS                                                                                                                      
-  Partículas subatómicas e elementais. Tubos de descarga. Modelos atómicos de Thomson 
e de Rutherford.
-  Descrición e análise dos acontecementos históricos que desembocaron no asentamento 
das bases sobre a estrutura do átomo.
-  Número atómico. Número másico. Isótopos.
-  Estudo de familias especialmente importantes de isótopos: hidróxeno, carbono, uranio, 
plutonio, etc.
-  Espectros atómicos. Hipótese de Planck. Modelo atómico de Bohr.
-  Estudo da importancia dos espectros e mostra de aplicacións especialmente importantes 
destes: identificación de substancias, astronomía, etc.
-  Hipótese de De Broglie. Orbital atómico. Principio de incerteza de Heisenberg.
-  Resolución de exercicios nos que interveñan o principio de incerteza de Heisenberg e a 
hipótese de De Broglie.
-  Números cuánticos. Configuración electrónica dun átomo.
-  Obtención da configuración electrónica dun elemento e asignación a cada un dos seus 
electróns os números cuánticos n, l, m, s.
-  Rexeitamento  da  concepción  «pseudocuántica»  do  orbital  atómico,  consistente  en 
imaxinar que o electrón é unha «boliña» que se move caprichosamente ao longo e ancho 
do orbital, aínda que non poidamos determinar en que lugar exacto se encontra.
-  Radioactividade.
-  Descrición dos tipos de radioactividade natural e as súas consecuencias sobre os seres 
vivos.
-  Sistema  Periódico.  Configuración  electrónica  e  periodicidade.  Enerxía  de  ionización. 
Afinidade electrónica. Electronegatividade.
-  Estudo do Sistema Periódico para afacerse co lugar que ocupa cada elemento.
-  Resolución de exercicios  nos que se pida determinar  propiedades dos elementos en 
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función da súa posición no Sistema Periódico.
   
UNIDADE 4
 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS                                                                                       
  1.  Comprender os mecanismos que permiten que os átomos se unan para dar lugar a 
estruturas superiores e as propiedades asociadas aos diferentes tipos de enlaces. 
  2.  Comprender algúns mecanismos que posibilitan que as moléculas se unan para formar 
estruturas macroscópicas.
  3.  Predicir o tipo de enlace que se espera de dous elementos químicos en función do 
lugar que ocupan no Sistema Periódico.
  4.  Aproximarse  á  estrutura  dunha  molécula  e  á  súa  fórmula  química  a  partir  da 
configuración electrónica dos átomos que a forman.
 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN                                                                                       
   1.1.  Comprende a perda de enerxía  que acompaña a formación do enlace e a súa 
relación coa estabilidade.
  1.2.  Entende as características do enlace iónico, covalente e metálico e as propiedades 
dos compostos correspondentes.
  2.1.  Comprende os enlaces intermoleculares: pontes de hidróxeno e forzas de Van der 
Waals.
  3.1.  Relaciona  o  tipo  de  enlace  que  corresponde  a  dous  elementos  dados  coa  súa 
electronegatividade.
  4.1.  Obtén unha primeira aproximación da estrutura electrónica dunha molécula, coñece a 
configuración dos seus átomos constituíntes e aplica a regra do octeto.
 
 CONTIDOS                                                                                                                      
-  Enlace químico. Estabilidade enerxética. Teoría de Lewis. Estruturas de Lewis.
-  Representación da configuración electrónica dun elemento e, a partir dela, indicar se ten 
tendencia a formar un enlace iónico ou covalente.
-  Utilización da teoría e dos diagramas de Lewis para representar a estrutura de moléculas 
sinxelas.
-  Enlace iónico. Enerxía reticular.
-  Exposición e xustificación das propiedades máis notables das substancias iónicas.
-  Visualización de debuxos e modelos xeométricos que mostren a estrutura dalgunhas 
redes cristalinas.
- Enlace  covalente.  Covalencia.  Promoción  electrónica.  Enlace  covalente  dativo. 
Polaridade.
-  Exposición e xustificación das propiedades máis notables das substancias covalentes.
-  Enlace metálico. Modelo do mar de electróns.
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-  Exposición do modelo do mar de electróns nos metais.
-  Exposición e xustificación das propiedades máis notables das substancias metálicas.
-  Forzas de Van der Waals. Enlaces de hidróxeno.
-  Visualización  de  modelos  xeométricos  nos  que  se  representen,  mediante  varas,  as 
pontes de hidróxeno.
  
UNIDADE 5
 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS                                                                                       
   1.  Entender o concepto de reacción química e a forma de representala para traballar 
sistematicamente con ela.
  2.  Coñecer e identificar diferentes tipos de reaccións químicas.
  3.  Realizar adecuadamente cálculos estequiométricos.
  4.  Combinar as técnicas de cálculo estequiométrico cos conceptos de concentración e 
pureza.
  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN                                                                                       
  1.1.  Representa unha reacción química por medio da súa ecuación química e axusta esta 
adecuadamente.
  2.1.  Identifica  reaccións  químicas  de  síntese,  descomposición,  substitución,  dobre 
substitución, precipitación e neutralización.
  3.1.  Calcula  as  masas  de  cada  un  dos  produtos  e  reactivos  que  interveñen  nunha 
reacción.
  3.2.  Traballa con reaccións nas que interveñen substancias gasosas e utiliza a ecuación 
de estado dos gases ideais.
  4.1.  Resolve exercicios nos que os reactivos estean en disolución ou cuxa pureza non 
sexa do 100%.
 
 CONTIDOS                                                                                                                      
- Reacción  química.  Teoría  atómica  das  reaccións  químicas.  Ecuación  química. 
Coeficientes estequiométricos.
- Descrición dos diferentes tipos de reaccións químicas e identificación e clasificación de 
reaccións propostas.
- Obtención  da  ecuación  química  correspondente  a  unha  reacción  dada  para, 
posteriormente, axustala e interpretala axeitadamente.
- Reaccións de síntese, descomposición, substitución, dobre substitución, precipitación e 
neutralización.
- Realización  no  laboratorio  de  prácticas  con  reaccións  químicas  e  presentación  dos 
correspondentes informes.
- Significado  dos  coeficientes  estequiométricos.  Cálculos  estequiométricos  con  masas. 
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Cálculos estequiométricos con volumes de gases.
- Resolución de exercicios nos que haxa que determinar as masas de todas as substancias 
que interveñen nunha reacción, a partir do coñecemento de só unha delas.
- Resolución  de  exercicios  nos  que  haxa  que  determinar  os  volumes  de  todas  as 
substancias  que  interveñen  nunha  reacción  –se  se  trata  de  gases–,  a  partir  do 
coñecemento de só un deles,  mediante a aplicación da ecuación de estado dos gases 
ideais.
- Cálculos estequiométricos con reactivos en disolución. Reactivo limitante. Reactivos con 
impurezas inertes. Rendemento dunha reacción.
- Resolución de exercicios nos que os reactivos poidan presentarse en disolución ou ben 
mesturados con impurezas inertes.
- Realización, no laboratorio, de prácticas con reaccións, de maneira que as masas das 
substancias que interveñen se midan e calculen previamente de forma teórica.
  
UNIDADE 6 
 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS                                                                                       
   1.  Coñecer  a  enerxía  posta  en  xogo  nunha  reacción  e  relacionala  co  concepto  de 
entalpía.
  2.  Enunciar a lei de Hess e ser capaz de aplicala a reaccións químicas concretas.
  3.  Realizar  cálculos coas entalpías de formación,  obter a entalpía de reacción e tirar 
conclusións sobre a reacción.
  4.  Comprender o que entendemos por velocidade de reacción, coñecer os factores que 
inflúen nela e valorar a importancia dos catalizadores na industria química. 
  5.  Coñecer algunhas reaccións de especial interese polas súas aplicacións prácticas ou 
por  levarse  a  cabo nos seres  vivos.  Saber  as  consecuencias  que teñen para  o medio 
natural algunhas reaccións químicas utilizadas pola sociedade.
  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN                                                                                       
   1.1.  Define a calor de reacción, a entalpía e a súa relación. Diferencia entre reaccións 
endotérmicas e exotérmicas.
  2.1.  Aplica a lei de Hess a procesos químicos e obtén a variación de entalpía.
  3.1.  Obtén a variación da entalpía nunha reacción e coñece as entalpías de formación 
das substancias que interveñen nela.
  4.1.  Aplica a teoría das colisións e do estado de transición ao estudo da velocidade de 
reacción.
  4.2.  Coñece e aplica correctamente os distintos factores que inflúen na velocidade dunha 
reacción.
  5.1.  Coñecer as reaccións de combustión e algunhas das que se levan a cabo nos seres 
vivos.  Coñecer o efecto invernadoiro anómalo e as reaccións que interveñen na chuvia 
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ácida.
 
CONTIDOS                                                                                                                      
- Velocidade  de  reacción.  Factores  dos  que  depende  a  velocidade  de  reacción. 
Catalizadores. Teoría das colisións. Teoría do estado de transición.
- Explicación do concepto de velocidade de reacción e análise de cada un dos factores dos 
que depende.
- Análise  das  propiedades  dos  catalizadores  e  descrición  dalgunhas  reaccións  nas  que 
participen.
- Enerxía química. Cambios enerxéticos nas reaccións químicas. Reaccións exotérmicas e 
endotérmicas.  Calor  de  reacción.  Entalpía  e  diagramas  entálpicos.  Ecuacións 
termoquímicas.
- Descrición dalgunhas reaccións endotérmicas e exotérmicas.
- Definición  da  entalpía  e  reflexión  sobre  a  súa  importancia  no  estudo  enerxético  das 
reaccións.
- Realización de prácticas  no laboratorio  nas que se leven a cabo diferentes reaccións 
exotérmicas e endotérmicas. Presentación dos correspondentes informes.
- Lei de Hess. Entalpías estándar de formación.
- Resolución de exercicios nos que interveñan reaccións químicas e haxa que calcular a 
enerxía posta en xogo, mediante a aplicación da lei de Hess.
- Utilización das táboas nas que se recollen as entalpías de formación estándar para as 
substancias máis habituais.
- Reaccións de combustión. Algunhas reaccións no organismo dos seres vivos.
- Identificación de reaccións de combustión e de reaccións que se producen nos seres 
vivos.
- Pilas de combustible. Química industrial.
- Identificación das substancias utilizadas na industria e das reaccións químicas que nela se 
realizan.
- Análise  da  importancia  do  descubrimento  de  reaccións  químicas  que  poden  ser 
empregadas como fonte de enerxía.
- Efecto invernadoiro anómalo. Chuvia ácida.
- Lectura de textos divulgativos nos que se trate o efecto invernadoiro, o posible cambio 
climático e a chuvia ácida. Realización de debates ao respecto.
  
UNIDADE 7 
 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS                                                                                       
   1.  Coñecer a estrutura do átomo de carbono e saber os tipos de enlaces que pode 
formar.
  2.  Coñecer os hidrocarburos,  a súa estrutura e os métodos de obtención e valorar  a 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA. IES 12 DE OUTUBRO Página 60



importancia que teñen na sociedade.
  3.  Nomear e formular os hidrocarburos máis importantes e coñecer as súas propiedades.
  4.  Nomear e formular compostos que conteñen funcións osixenadas e coñecer as súas 
propiedades.
  5.  O Petróleo. Destilación fraccionada. Usos das diferentes fraccións
 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN                                                                                       
   1.1.  Sabe cal  é a configuración electrónica do átomo de carbono e que pode formar 
enlaces simples, dobres e triplos e cadeas carbonadas.
  2.1.  Coñece  os  hidrocarburos  saturados  máis  importantes  e  a  súa  utilización  na 
sociedade actual.
  2.2.  Coñece o fenómeno de isomería e os tipos que presenta.
  3.1.  Nomea e formula os alcanos, alquenos e alquinos máis importantes, e coñece as 
súas propiedades máis características.
  3.2.  Nomea e formula os hidrocarburos aromáticos máis importantes, e coñece as súas 
propiedades máis características.
  4.1.  Nomea e formula alcohois,  fenois e éteres,  e coñece as súas propiedades máis 
características.
  4.2.  Nomea  e  formula  aldehidos  e  cetonas,  e  coñece  as  súas  propiedades  máis 
características.
  4.3.  Nomea  e  formula  ácidos  orgánicos,  e  coñece  as  súas  propiedades  máis 
características.
  5.     O petróleo. Importancia social dos hidrocarburos.  Destilación fraccionada

  
CONTIDOS                                                                                                                      
-  Configuración electrónica do átomo de carbono e tipos de enlaces. Cadeas carbonadas. 
Grupos funcionais. Series homólogas. Isomería.
-  Representación,  mediante  modelos  sinxelos,  da  xeometría  de  diversas  moléculas 
orgánicas.
-  Estudo da estrutura dos grupos funcionais máis importantes.
-  Representación xeométrica de moléculas que presenten o fenómeno de isomería.
-  Hidrocarburos.  Alcanos,  alquenos  e alquinos.  Hidrocarburos  alicíclicos.  Hidrocarburos 
aromáticos.
-  Resolución de exercicios de formulación e nomenclatura de hidrocarburos.
-  Estudo das propiedades máis destacadas dos hidrocarburos.
 -  Importancia social dos hidrocarburos na  actualidade 
 
UNIDADE 8
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 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS                                                                                       
  1.  Entender o concepto de magnitude física e valorar a importancia que posúe na ciencia 
como primeiro paso na cuantificación da natureza.
  2.  Apreciar a importancia do método científico e entender que é o único mecanismo fiable 
para coñecer a natureza. 
  3.  Comprender o concepto de medida e coñecer as formas de levalo a cabo.
  4.  Entender o que son os erros nas medidas, a que son debidos e de que tipo son os 
erros que se poden presentar.
 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN                                                                                       
  1.1.  Define o concepto de magnitude física, distingue as fundamentais das derivadas e 
calcula  a  ecuación  de  dimensións  destas  últimas.  Coñece  o  Sistema  Internacional  de 
unidades.
  2.1.  Coñece o método científico e as etapas que o compoñen.
  3.1.  Estima o valor dunha medida directa e calcula o valor dunha medida indirecta a partir 
do valor de medidas directas. 
  4.1.  Diferencia entre erro sistemático e erro accidental, e entre erro absoluto e relativo.
  4.2.  Calcula o erro absoluto e o relativo que se obteñen a partir dos datos obtidos ao 
medir directamente unha magnitude.
 
CONTIDOS                                                                                                                      
-  Magnitude física fundamental e derivada. Escalares e vectores. Operacións con vectores.
-  Manexo con coidado e precisión dos útiles do laboratorio.
-  Procura de características dos corpos susceptibles de seren cuantificadas e de non selo.
-  Realización de exercicios con vectores no plano.
-  Ecuación de dimensións. Sistema Internacional de unidades. Cambios de unidades.
-  Obtención da ecuación de dimensións dunha magnitude derivada a partir da ecuación 
física correspondente.
-  Realización de cambios de unidades polo factor de conversión
-  Representacións gráficas.
-  Representación de funcións en papel milimetrado e en papel branco con regra, escuadro 
e cartabón.
-  O método científico.
-  Deseño  e  realización  de  pequenos  traballos  de  investigación  nos  que  se  poñan  de 
manifesto todas as fases do método científico.
-  Notación científica.  Cifras significativas.  Medidas directas e indirectas.  Sensibilidade e 
precisión.
-  Utilización da notación científica para expresar diferentes valores de magnitudes.
-  Obtención no laboratorio de medidas directas e indirectas e expresalas axeitadamente.
-  Determinación da sensibilidade dos aparellos de medida utilizados.
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-  Erros absoluto e relativo. Erros sistemático e accidental. Propagación do erro.
-  Resolución  de  exercicios  nos  que  interveñan  erros  e  diferenciación  clara  dos  erros 
absoluto e relativo.
 
UNIDADE 9 
 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS                                                                                    
  1.  Coñecer  a  relatividade  intrínseca  do  movemento  e  a  necesidade  de  referilo  a  un 
determinado sistema de referencia.            
  2.  Entender os conceptos e as magnitudes que se utilizan para o estudo do movemento.
  3.  Ser consciente da importancia do cálculo vectorial no estudo do movemento.
 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN                                                                                       
  1.1.  Entende o concepto de sistema de referencia e ve con claridade que a descrición do 
movemento ten que referirse a un dado.
  1.2.  Valora  a necesidade de que existan «teorías de relatividade» que relacionen as 
observacións referidas a distintos sistemas de referencia.
  2.1.  Coñece  os  conceptos  de  vector  posición,  traxectoria,  desprazamento,  espazo 
percorrido,  velocidades  media  e  instantánea,  celeridade  e  aceleracións  media  e 
instantánea.
  2.2.  Coñece os compoñentes intrínsecos da aceleración e identifícaos nos diferentes tipos 
de movementos.
  3.1.  Distingue as magnitudes escalares das vectoriais e extrae dunha expresión vectorial 
toda a información que encerra: módulo, dirección e sentido.
 
 CONTIDOS                                                                                                                      
- Movemento e observador. Sistema de referencia. Relatividade do movemento.
- Definición  de  sistemas  de  referencia  válidos  para  o  estudo  de  movementos  que  se 
propoñan.
- Obtención  da  relación  do  valor  de  diferentes  magnitudes  cinemáticas  en  sistemas de 
referencia inerciais.
- Tipos de movementos. Traxectoria.
- Representación  gráfica  dos  parámetros  cinemáticos  que  definen  o  movemento  dunha 
partícula.
- Vector  posición,  vector  desprazamento  e  espazo  percorrido.  Velocidades  media  e 
instantánea. Aceleracións media e instantánea.
- Cálculo,  a  partir  das  ecuacións  de  movemento,  do  vector  posición  nun  instante,  da 
traxectoria, do desprazamento entre dous puntos, da velocidade media entre dous puntos, 
etc.
- Compoñentes intrínsecos da aceleración.

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA. IES 12 DE OUTUBRO Página 63



- Obtención,  a  partir  das  ecuacións  de  movemento,  do  valor  da  aceleración  na  base 
intrínseca nun instante determinado.
- Realización  no  laboratorio  de  experiencias  cinemáticas  e  presentación  dos 
correspondentes informes.
  
UNIDADE 10
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS                                                                                       
  1.  Asimilar as técnicas que se utilizan en Física para estudar o movemento e coñecer e 
valorar axeitadamente o concepto de «ecuacións de movemento».
  2.  Representar os gráficos que describen o m.r.u. e o m.r.u.a. e obter deles a información 
que recollen.
  3.  Estudar a composición de movementos e coñecer exemplos diso e observar como un 
movemento aparentemente complexo pode analizarse como a suma de varios sinxelos.
  4.  Describir  o  movemento  circular  uniforme e  o  uniformemente  acelerado e  as  súas 
magnitudes.
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN                                                                                       
  1.1.  Define o m.r.u. e o m.r.u.a., e manexa as súas ecuacións con soltura.
  2.1.  Sabe representar e interpretar diagramas v-t e s-t para o m.r.u. e para o m.r.u.a., e 
relaciona a área encerrada baixo a curva do gráfico v-t co espazo percorrido.
  3.1.  Entende que unha partícula sometida a varios movementos se comporta segundo a 
suma deles e resolve exercicios de aplicación.
  3.2.  Domina as ecuacións dos tiros parabólico e horizontal e aplícaas a casos concretos.
  4.1.  Coñece as definicións das magnitudes angulares implicadas no movemento circular e 
as ecuacións do m.c.u. e do m.c.u.a.
  
CONTIDOS                                                                                                                  
-  Movemento  rectilíneo  uniforme.  Movemento  rectilíneo  uniformemente  acelerado. 
Ecuacións de movemento.
-  Resolución de exercicios sobre m.r.u.  e m.r.u.a.,  incluíndo cruzamentos de móbiles e 
alcances.
-  Diagramas posición-tempo e velocidade-tempo.
-  Obtención de diagramas s-t e v-t a partir das ecuacións de movemento.
-  Obtención das ecuacións de movemento a partir dos diagramas v-t e s-t.
-  Composición de movementos.
-  Resolución  de  problemas  nos  que  o  móbil  estea  sometido  a  varios  movementos 
simultaneamente.
-  Tiro parabólico: ecuacións, altura máxima, alcance, tiro por elevación, vector velocidade 
nun instante.
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-  Resolución de exercicios de tiro parabólico e horizontal, incluíndo inclinacións negativas e 
«canón» dotado de m.r.u.
-  Realización de prácticas no laboratorio sobre tiro parabólico e horizontal e presentación 
dos correspondentes informes.
-  Radián.  Velocidades angulares media e instantánea.  Aceleracións angulares media e 
instantánea.
-  Cambio de unidades angulares: de grao sesaxesimal a radián, e viceversa.
-  Movemento circular uniforme. Movemento circular uniformemente acelerado.
-  Resolución de exercicios sobre m.c.u. e m.c.u.a.
-  Realización de prácticas no laboratorio sobre movementos circulares e presentación dos 
correspondentes informes.
 
UNIDADE 11
 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS                                                                                        
  1.  Comprender o concepto de forza e valorar a súa importancia no estudo da natureza.
  2.  Ser capaz de calcular  o momento linear  dunha partícula e o impulso mecánico,  e 
valorar a información que encerran sobre o estado de movemento da partícula.
  3.  Entender as leis de Newton da dinámica e valoralas como elementos importantes no 
coñecemento da natureza.
 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN                                                                                        
  1.1.  Define  o  concepto  de  forza  a  partir  dos  efectos  que  produce  a  súa  aplicación. 
Diferencia entre corpos ríxidos, plásticos, elásticos e pseudoplásticos.
  1.2.  Sabe como se miden as forzas e que unidades se utilizan. Coñece a lei de Hooke.
  2.1.  Define o momento linear e o impulso mecánico, e obteno en casos concretos.  
  3.1.  Enuncia e aplica a primeira lei de Newton.
  3.2.  Enuncia e aplica a segunda lei de Newton.
  3.3.  Enuncia e aplica a terceira lei de Newton.
 
 CONTIDOS                                                                                                                      
- Forza. Resultante dun conxunto de forzas.
- Definición do concepto de forza en función das consecuencias que provoca.
- Cálculo gráfico e analítico da forza resultante dun conxunto delas, expresada cada unha 
de maneira vectorial.
- Interaccións fundamentais da natureza: electromagnética, gravitatoria, débil e forte.
- Descrición das interaccións fundamentais da natureza.
- Principio de inercia. Principio fundamental da dinámica de translación. Principio de acción 
e reacción.
- Enunciación das tres leis de Newton da dinámica e a súa aplicación a casos prácticos.
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- Realización  no  laboratorio  de  prácticas  que  involucren  a  segunda  lei  da  dinámica  e 
presentación do correspondente informe.
- Sistemas de referencia inerciais.
- Definición de sistemas de referencia inerciais e non inerciais e a súa identificación en 
casos concretos.
- Momento linear. Impulso mecánico. Principio de conservación do momento linear.
- Definición do momento linear e cálculo en casos concretos.
- Definición do impulso mecánico e posta en relación, en exercicios prácticos, co momento 
lineal.
- Resolución de problemas nos que se conserve o momento linear do sistema.
 
 
UNIDADE 12
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS                                                                                       
  1.  Ser capaz de obter as características do m.r.u. e do m.r.u.a. por aplicación directa das 
leis de Newton e distinguir o equilibrio da ausencia de forzas aplicadas.
  2.  Identificar a gravidade como unha das forzas fundamentais da natureza e coñecer as 
súas propiedades.
  3.  Comprender a natureza da forza de rozamento, saber calculala e tela en conta ao 
estudar o movemento dun corpo. Coñecer as forzas presentes nos corpos elásticos.
  4.  Obter as características do movemento en diversas situacións de interese.
  5.  Entender a necesidade de que existan forzas para que se produza un movemento 
circular.
 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN                                                                                      
  1.1.  Explica, a partir das leis de Newton, o m.r.u. e o m.r.u.a., e diferencia o equilibrio da 
ausencia de forzas aplicadas.
  2.1.  Coñece a lei da gravitación universal de Newton e aplícaa a casos concretos.
  3.1.  Define e calcula a forza de rozamento cando unha partícula se despraza por un plano 
horizontal ou inclinado. Coñece a lei de Hooke.
  4.1.  Describe o movemento dunha partícula ao desprazarse por un plano horizontal ou un 
inclinado con rozamento.
  4.2.  Describe o movemento de dúas partículas unidas por un fío inextensible de masa 
desprezable.
  5.1.  Entende a dinámica do m.c.u. e do m.c.u.a., e coñece e calcula a forza centrípeta e a 
aceleración centrípeta.
 
CONTIDOS                                                                                                                      
-Forza resultante. Equilibrio dinámico.
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-Identificación de forzas con vectores e a súa descomposición nun sistema de referencia.
-Lei da gravitación universal. Peso dun corpo.
-Resolución  de  exercicios  prácticos  nos  que  haxa  que  aplicar  a  lei  da  gravitación  de 
Newton.
-Caída libre.
-Resolución de exercicios nos que interveñan corpos en caída libre.
-Realización de experiencias de laboratorio con corpos en caída libre e presentación do 
correspondente informe.
-Forza normal. Forza de rozamento. Coeficiente de rozamento. Lei de Hooke.
-Debuxo de todas as forzas que interveñen no movemento dunha partícula con rozamento.
-Obtención da forza de rozamento dun móbil desprazándose por un plano horizontal ou por 
un inclinado.
-Resolución de exercicios nos que interveñan forzas elásticas.
-Realización  de  experiencias  nas  que  se  leven  a  cabo  medicións  de  coeficientes  de 
rozamento en planos horizontais inclinados e con resortes.
-Tensión.
-Escritura  das  ecuacións  de  movemento  e  cálculo  das  magnitudes  cinemáticas 
correspondentes a movementos de corpos enlazados por superficies planas e inclinadas 
con rozamento e sen el.
-Forza centrípeta. Aceleración centrípeta.
-Obtención da forza e a aceleración centrípeta en casos concretos.
-Identificación da forza centrípeta en diferentes movementos circulares propostos.
 
 UNIDADE 13 
  
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS                                                                                       
  1.  Entender os conceptos de traballo, potencia e enerxía e a relación entre eles.
  2.  Comprender que existen distintos tipos de enerxía. Entender os conceptos de enerxía 
cinética e potencial.
  3.  Coñecer e valorar o principio de conservación da enerxía.
  4.  Entender o concepto de forza conservativa e coñecer exemplos de forzas que o sexan 
e doutras que non.
  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN                                                                                       
  1.1.  Define o traballo que realiza unha forza constante ao desprazarse en liña recta.
  1.2.  Coñece o concepto de potencia e é capaz de aplicalo na resolución de exercicios.
  2.1.  Sabe o que é e como se calcula a enerxía cinética dun corpo. Entende o concepto de 
enerxía potencial e sabe calcular a enerxía potencial gravitatoria e a elástica.
  3.1.  Aplica o principio de conservación da enerxía a partículas cuxa enerxía é cinética e 
potencial –gravitatoria ou elástica. 
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  4.1.  É capaz de comprobar que a forza gravitatoria é conservativa, e demostra que a 
forza de rozamento non o é.
 
 CONTIDOS                                                                                                                      
-Enerxía. Traballo desenvolvido por unha forza. Diagramas F-x e a súa relación co traballo.
-Cálculo do traballo desenvolvido por forzas constantes ao moverse en liña recta.
-Obtención  aproximada  do  valor  do  traballo  desenvolvido  por  unha  forza  variable  en 
movemento, por aproximacións sucesivas ao caso anterior.
-Potencia. Potencia motriz a velocidade constante.
-Realización de cálculos de potencia nos que estean involucrados, entre outros, sistemas 
cotiáns (motores de explosión, electrodomésticos, etc).
-Enerxías cinética e potencial. Teorema das forzas vivas. Forzas conservativas.
-Aplicación do principio de conservación da enerxía mecánica á resolución de exercicios 
nos  que  interveñan  partículas  que  teñan  enerxías  cinética  e  potencial  gravitatoria  ou 
elástica, incluíndo casos con todas elas á vez.
-Principio  de conservación da enerxía.  Forzas conservativas e conservación da enerxía 
mecánica.
-Resolución de exercicios nos que se comprobe que unha forza dada é conservativa ou 
non.
 
UNIDADE 14
 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS                                                                                       
   1.  Entender o concepto de sistema termodinámico e comprender a necesidade de definir 
variables axeitadas que caractericen o seu estado físico. Comprender o significado físico da 
ecuación de estado.
  2.  Definir a calor como un tipo de enerxía en tránsito e, a partir dela, introducir o concepto 
de temperatura e equilibrio térmico.
  3.  Coñecer a dilatación dos corpos ao intercambiar calor e saber como calculala.
  4.  Entender a transformación do traballo en calor e valorar a importancia que ten para o 
desenvolvemento da humanidade a transformación de calor en traballo.
 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN                                                                                       
  1.1.  Coñece as variables que caracterizan os sistemas termodinámicos,  así  como as 
gráficas que as representan. Entende que na ecuación de estado dun sistema se recolle 
gran parte da información sobre este.
  2.1.  Relaciona o intercambio de calor e o equilibrio térmico coa temperatura. Coñece os 
efectos da calor nos corpos (dilatación, variación de temperatura,  cambio de estado),  e 
sabe realizar os cálculos correspondentes a tales situacións.
  2.2.  Coñece as diferentes escalas de temperatura.
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  3.1.  É  capaz  de  obter  o  valor  da  dilatación  experimentada  por  obxectos  lineares, 
superficiais e cúbicos.
  4.1.  Coñece  a  relación  entre  calor  e  traballo,  e  enuncia  o  primeiro  principio  da 
termodinámica e o segundo principio da termodinámica.
  4.2.  Define o rendemento dunha máquina térmica.
  
CONTIDOS                                                                                                                      
-Sistema termodinámico. Variables e gráficos termodinámicos.
-Análise de gráficas nas que se representen variables termodinámicas de procesos para 
extraer a información que encerran.
-Enerxía térmica. Calor. Temperatura.
-Definición da calor, que se diferencia doutras formas de enerxía e que se caracteriza pola 
súa natureza de enerxía en tránsito.
-Capacidade  calorífica.  Calor  específica.  Calor  latente  de  cambio  de  estado.  Equilibrio 
térmico.
-Realización  de  experiencias  de  calorimetría:  obtención  da  calor  específica  dunha 
substancia, obtención da temperatura de equilibrio dunha mestura, análise de cambios de 
estado, etc.
-Identificación de situacións cotiás nas que se produzan cambios de estado e sinalar se a 
substancia absorbe ou cede calor.
-Propagación da calor: convección, radiación e condución.
-Identificación de situacións nas que se intercambie calor mediante as diferentes formas.
-Dilatación térmica. Coeficiente de dilatación.
-Realización de experiencias de laboratorio nas que se estude a dilatación dos corpos e 
presentación dos correspondentes informes.
-Resolución de exercicios nos que aparezan dilatacións térmicas.
-Primeiro  e  segundo  principios  da  termodinámica.  Enerxía  interna  dun  sistema. 
Degradación da enerxía.
-Mostra  da  relación  entre  o  primeiro  principio  da  termodinámica  e  o  principio  de 
conservación da enerxía.
-Identificación  da  natureza  da  enerxía  interna  de  sistemas  dados  (enerxía  de  enlace, 
enerxía cinética das súas partículas constituíntes, etc.).
  
UNIDADE 15 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS                                                                                       
  1.  Coñecer o desenvolvemento histórico do estudo dos fenómenos eléctricos e entender 
as características básicas da electricidade.
  2.  Entender o concepto de campo eléctrico e saber valorar a súa importancia no estudo 
da interacción eléctrica.
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  3.  Coñecer  o  concepto  de  potencial  e  as  vantaxes  que  presenta  fronte  ao  vector 
intensidade do campo eléctrico polo seu carácter escalar
  4.  Comprender o principio de superposición e as súas posibilidades á hora de traballar co 
campo eléctrico. 
  5.  Coñecer  e valorar  o  significado das liñas  de campo,  pola  achega xeométrica que 
supoñen ao estudo abstracto do campo. 
  6.  Entender os condensadores, as súas características e a importancia técnica que teñen.
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN                                                                                       
  1.1.  Enuncia e entende a lei de Coulomb, e aplícaa a casos concretos.
  2.1.  Comprende o significado do vector intensidade de campo eléctrico e é capaz de 
calculalo cando o campo é creado por cargas puntuais.
  3.1.  Comprende o significado do potencial e da enerxía potencial eléctrica e calcúlao para 
cargas puntuais.
  4.1.  Formula o principio de superposición e aplícao a distribucións formadas por varias 
cargas puntuais, tanto para o vector intensidade de campo eléctrico como para o potencial.
  5.1.  Coñece o significado das liñas de campo e das superficies equipotenciais, e entende 
a súa relación co vector intensidade de campo eléctrico e co potencial.
  6.1.  Entende o que é a capacidade eléctrica e é capaz de resolver problemas nos que 
aparezan condensadores.
 
CONTIDOS                                                                                                                      
- Natureza eléctrica da materia. Condutores, semicondutores e illantes. Lei de Coulomb.
- Aplicación da lei de Coulomb a problemas nos que aparezan cargas puntuais en repouso.
- Identificación de materiais que sexan condutores, illantes ou semicondutores.
- Realización  de  experiencias  de  laboratorio  nas  que  se  observe  a  electrización  por 
friccionamento, electroscopios, etc. Presentación do correspondente informe.
- Campo eléctrico. Vector intensidade de campo eléctrico.
- Cálculo do vector intensidade de campo eléctrico creado nun punto por unha distribución 
de cargas puntuais.
- Potencial  eléctrico.  Enerxía  potencial.  Relación  entre  o  vector  intensidade  de  campo 
eléctrico e o potencial.
- Cálculo do potencial eléctrico creado nun punto por unha distribución de cargas puntuais.
- Resolución de exercicios nos que haxa que obter a enerxía posta en xogo cando unha 
carga se despraza no seo dun campo eléctrico.
- Liñas de campo. Superficies equipotenciais.
- Representación das liñas de campo e das superficies equipotenciais para distribucións de 
carga sinxelas: carga puntual, dipolo, etc
- Capacidade eléctrica.
- Resolución de exercicios nos que aparezan condensadores.
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UNIDADE 16 
 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS                                                                                       
   1.  Valorar  a importancia dos circuítos e identificar  o movemento de cargas como un 
elemento novo desta unidade.
  2.  Comprender que o concepto de resistencia está intimamente asociado ao movemento 
de cargas e coñecer as configuracións que poden presentar nos circuítos.           
  3.  Ser consciente de que os procesos eléctricos involucran intercambios de enerxía e de 
que a corrente eléctrica leva asociada unha determinada potencia.
  4.  Coñecer o papel dos xeradores na creación da corrente no circuíto e introducirse no 
estudo dos elementos dos circuítos.
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN                                                                                       
   1.1.  Entende o concepto de intensidade de corrente así como as súas correspondentes 
unidades.
  2.1.  Entende o que é a resistencia eléctrica e sabe traballar con asociacións destas.
  2.2.  Enuncia  e  comprende  a  lei  de  Ohm,  e  aplícaa  a  circuítos  nos  que  parezan 
resistencias asociadas.
  3.1.  Coñece a enerxía que disipa unha resistencia e a potencia asociada á corrente.
  4.1.  Entende o que é un xerador de corrente e como se define a súa forza electromotriz.
  4.2.  Coñece os elementos que interveñen nun circuíto eléctrico elemental.
 
CONTIDOS                                                                                                                      
-Circuíto  eléctrico.  Intensidade  de  corrente.  Resistencia  eléctrica.  Asociación  de 
resistencias. Resistividade. Lei de Ohm.
-Resolución de circuítos eléctricos nos que aparezan asociacións de resistencias. Neles 
obterase  o  valor  da  intensidade  de  corrente  que  circula  por  cada  rama  e  a  caída  de 
potencial en cada resistencia. Para iso, farase uso da lei de Ohm.
-Cálculo  da  resistencia  dun determinado condutor  a  partir  da súa resistividade,  da  súa 
lonxitude e da súa sección.
-Realización  de  experiencias  de  laboratorio  con  circuítos  eléctricos,  para  as  que  se 
manexará axeitadamente o amperímetro e o voltímetro e nas que haberá que identificar o 
valor  das  resistencias  utilizadas  mediante  o  código  de  cores.  Presentación  dos 
correspondentes informes.
-Traballo eléctrico realizado. Potencia eléctrica disipada por unha resistencia. Lei de Joule.
-Obtención da potencia disipada nun circuíto por unha resistencia.
-Xeradores de corrente. Forza electromotriz e resistencia interna dun xerador. Asociación 
de xeradores. Forza contraelectromotriz. Lei de Ohm xeneralizada.
-Resolución de circuítos eléctricos nos que aparezan asociacións de xeradores coas súas 
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correspondentes resistencias internas. Para iso, farase uso da lei de Ohm xeneralizada.
-Beneficios e inconvenientes das lámpadas de baixo consumo

 Temporalidade:

Os contidos desta materia distribúense ó longo do curso en:3
1ª avaliación.-unidades didácticas:1- 4 e 7
2ª avaliación.-unidades didácticas:5 -12
3ª avaliación.-unidades didácticas:13 -16

 Metodoloxía didáctica:
Os alumnos que chegan ó bacharelato recibiron ensinanza de Física e Química durante os 
cursos da ensinanza obrigatoria. Polo tanto posúen un coñecemento básico da materia 
O Bacharelato deberá ofrecerlles os contidos, as estratexias e as motivacións para que 
perfeccionen o coñecemento, o interese, a aplicación da física e da química e para que 
continúen de forma autónoma este perfeccionamento.
A metodoloxía hai de ir encamiñada a que o alumno sexa capaz de aprender por si mesmo 
e aplicar os métodos apropiados de investigación, tratando de que lle faga ver a conexión 
dos aspectos teóricos coas aplicacións que se lle poden dar na sociedade.

 Partindo dos principios da aprendizaxe significativa, pódense adoptar as seguintes 
estratexias didácticas:

 Conectar os novos contidos cos coñecementos anteriores, polo que é conveniente 
unha avaliación inicial antes de cada tema.

 Establecer relacións cos contidos que sexan comúns de outras materias.
 Establecer relacións entre os contidos da materia e a realidade en que poden ser 

aplicados, favorecendo unha ensinanza práctica.
 Realizar  unha  metodoloxía  activa  na  que  os  alumnos  sexan  os  verdadeiros 

protagonistas da aprendizaxe.
 Favorecer os hábitos de estudio e técnicas de traballo intelectual.
 Realizar  experiencias  en  grupos  para  que  constrúan  teorías  ou  comproben 

expresións.
Este texto "Física e Química" de primeiro de Bacharelato intenta estar supeditado a quen 
vai dirixido, coa idea de conseguir unha formación, máis que  unha información, de quen o 
utilice.
En  cada  tema  iníciase  o  desenvolvemento  teórico  da  materia  partindo  de  niveis  de 
complexidade  baixa,  que  permitan  adaptarse  ós  niveis  de  coñecementos  previos  dos 
alumnos e alumnas.
Como aplicación das ideas e conceptos tratados ó longo de cada tema, aparecen unha 
serie  de  "exercicios  resoltos"  que  permitan  servir  de  guía  e  axuda  á  aprendizaxe  do 
alumnado e ser, ó mesmo tempo, un elemento motivador. Os exercicios que se propoñen ó 
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final de cada tema levan indicada a solución para facilitar o traballo autónomo por parte dos 
alumnos e alumnas.
Despois de un ou varios temas que forman unha unidade didáctica, pídeselle ó alumnado 
que  faga  un  mapa  conceptual.  Os  que  aparecen  no  texto  deben  usarse  como  axuda 
clarificadora dos conceptos adquiridos e nunca como substitutivos concentrados do texto 
para a súa memorización.
Considérase imprescindible que o alumno traballe "ó día" e de forma individual as tarefas 
desenvolvidas e propostas na clase para que desta forma non se "perda"  e  adquira  o 
coñecemento e a comprensión da materia con solidez, ademais de formar un hábito de 
traballo. Desta forma os alumnos e as alumnas aprenderán física e química en vez dunha 
serie de conceptos e resultados de xeito simplemente mecánico e memorístico

 Procedementos de avaliación:  

A avaliación débese traballar en paralelo cos demais elementos do currículo (obxectivos, 
contidos,  metodoloxía,  ...)  e  a  súa  finalidade  é  ir  comprobando  o  desenvolvemento  do 
proceso educativo, detectando logros e acertos, así como dificultades e lagoas que van 
aparecendo, ben para reforzalos ou para introducir as modificacións e adaptacións precisas 
ás necesidades de cada alumno. Neste sentido a avaliación é un proceso continuo que non 
debe reducirse a momentos illados ou puntuais, nin confundirse cos rendementos finais.

1. Observación do traballo diario do alumnado.
O profesor  estará atento  ás dificultades,  os erros e ós  progresos do traballo  de cada 
alumno  tendo  en  conta  a  súa  asistencia  e  puntualidade,  a  súa  actitude,  os  controis 
periódicos, etc.
2. Probas escritas.
Son as que tras as observacións anteriores nos dan o balance final  de adquisición de 
conceptos e procedementos. Teñen a importancia de que o alumno alcance un estudio 
globalizado dunha parte da materia e “Que o alumno aprenda a auto_avaliarse”. Se un 
alumno consigue auto_avaliarse, adquiriu a competencia de aprender a aprender.
3. Sistema de avaliación.
A avaliación ha de ser cualitativa e formativa, seguindo o proceso das etapas obrigatorias 
con fin de saber se o proceso de ensinanza-aprendizaxe se encamiña a obter os resultados 
propostos. 
Non se pode concibir a superación da materia sen un traballo diario por parte do alumno. 
Neste sentido, as faltas de asistencia a clase sen causa xustificada, as actitudes negativas 
ante a realización ou corrección de exercicios, a non presentación a tempo das tarefas 
encomendadas influirán negativamente na avaliación da materia.
Valoraranse o traballo e a actitude no laboratorio e na clase, os traballos presentados, as 
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probas de clase e os exames de avaliación.

Cuantificación avaliación 
Traballo cotiá na aula, no laboratorio e da aula de informática.
Conservación da aula, do laboratorio e da aula  de informática.
Deberes.
Debates e cooperación. 
( Os procedementos  e actitudes anteriores valóranse positiva ou negativamente, 4 valores 
suman ou restan á nota da ponderación de exames  0,25).
Unha  falla  de  respecto  ós  compañeiros  ou  deterioro  de:  aula,  laboratorio  ou  aula   de 
informática. baixa 0,5 á nota
Exames escritos e/ou orais.  Esixirase unha expresión  gramatical e matemática correcta.
Os  exames  de  Física  e  Química  constarán,  en  xeral,  de  problemas  e  cuestións  das 
unidades  didácticas do programa.

Clases de cuestións:
⁃  Teóricas
⁃  Puntuais
⁃  Referidas á práctica.
⁃  De relación, etc

Valorarase positivamente a inclusión de diagramas, debuxos, esquemas… e todo aquilo 
que axude a clarifica-la exposición. 
Consideraranse negativamente os erros de cálculo e os erros nas anotacións (non indicar 
vectores,  non  escribir  correctamente  unha  fórmula,  non  escribir  unidades  ,  erros 
matemáticos de cálculo e identidade, etc.).
Todas as actividades complementarias forman parte dos contidos, polo que se avaliarán.

En cada avaliación haberá 2 exames ( excepcionalmente 1 ). No segundo exame entra 
o que se estudou para o primeiro, por iso o segundo puntuará entre un 60 a un 80 %.( 
Depende dos contidos. Indicarase o valor na clase)

En cada avaliación é preciso ter como mínimo un 4 na ponderación dos exames de 
avaliación para ter dereito ó cálculo da cualificación sumando as puntuacións dos 
procedementos e actitudes.

Cando o  profesor  o  considere  oportuno farase  un exame de recuperación  o  que 
deberán  presentarse  todos  os  alumnos,  a  cualificación  final  para  o  cálculo  da 
avalición final será a media dos dous.

          Como criterios particulares establécense os seguintes:
 1.- Nos problemas valoraranse por igual:
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a)   A correcta  exposición e o uso adecuado das leis físicas e químicas
b)  A  explicación e xustificación razoada do desenvolvemento  do problema así  como o 
correcto uso das unidades e o razoamento do resultado.
c)  Tamén  se  puntuará   o  desenvolvemento  matemático.  Esíxese  corrección  nas 
identidades, desenvolvemento das ecuacións e operacións de cálculo. 

2.- Nas cuestións terase en conta:
a)   A precisión na exposición do tema e o rigor  da demostracións,  se a houbese,  con 
independencia da lonxitude.
b)   A definición precisa das magnitudes que aparezan e a correcta formulación matemática, 
que debe vir acompañada da explicación pertinente.
c)    Na puntuación da cuestión práctica valorarase a precisión e concisión da resposta, 
máis ca extensión.
 

● Actividades de recuperación e reforzo para alumnos coa materia pendente  

➢ Alumnos de 2º Bacharelato coa Física e química pendente de primeiro

En base a lexislación vixente, o Departamento de Física e Química acorda:
1º Si o alumno, coa materia pendente, cursa física en segundo
Si  aproba  a  primeira  avaliación  (  tema  0,  tema  1  e  tema  2)  de  física  de  segundo 
considérase aprobada a parte de física de 1º e só se examinará da parte de química de 1º.
2º  Si o alumno, coa materia pendente, cursa Química en segundo
Si aproba a primeira avaliación (tema 1 e tema 2) de química de segundo considérase 
aprobada a parte de química de 1º e só se examinará da parte de física de 1º.

 Para o alumnado que non cumpra as características anteriores ou non superen a  primeira 
avaliación do respectivo curso de segundo,  realizarán dous exames : o primeiro no mes de 
Xaneiro e o segundo en marzo. Terán unha opción final en abril-maio. Os exames serán, un 
toda  a  química  e  o  outro  toda  a  física.  No  final  examinaranse  da  parte  suspensa. 
Entregaráselle uns  boletíns  con  cuestión,  aplicacións  e  problemas  que  lle  axuden  a 
estudiar, co fin de axudarlle a superar a materia pendente.
As dúbidas sobre os  exercicios serán resoltas pola  profesora na hora de atención ós 
alumnos.

Neste sentido consideramos básicos os seguintes contidos de 1º de Bacharelato:
- Primeiro tema: apartados 1, 2, 5, 8 e 9. Exercicios.
- Segundo tema: apartado 1. Exercicios.
- Terceiro tema: apartados 3, 4, 6,7, 9 e 12. Exercicios.
- Cuarto tema: apartados 1 e 2. Exercicios.
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- Quinto tema: apartados 2 e 3. Exercicios.
- Sexto tema: apartados 1, 2, 3 e 5. Exercicios.
- Séptimo tema: apartados 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10. Exercicios.
- Oitavo tema: apartados 1, 2, 5, 7 e 8. Exercicios.
- Noveno tema: apartados 1, 2, 4 e 5. Exercicios.
- Décimo tema: apartados 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Exercicios.
- Undécimo tema: apartados 1, 3, 4, 5 e 7. Exercicios.
- Duodécimo tema: apartados 1, 2, 5, 6, 7 e 8. Exercicios.
- Décimo terceiro tema: apartados 1, 2, 3, 4 e 5. Exercicios.
- Décimo cuarto tema: apartados 1, 2, 3, e 4. Exercicios.
- Décimo quinto tema: apartados 1, 2, 3 e 4. Exercicios.
 -Décimo sexto tema: apartados 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Exercicios.

● Materiais e recursos didácticos :

-Laboratorio de Física e Química.
-Medios audiovisuais.
-Uso das novas tecnoloxías e aula virtual
-Material bibliográfico básico e complementario

● Temas transversais

Na materia  de  Física  e  Química  non  só  se  han  de  tratar  de  conseguir  os  obxectivos 
curriculares,  senón  tamén  contribuír  á  consecución  duns  obxectivos  que  lle  podemos 
chamar obxectivos para a vida; obxectivos concretos que todo cidadán debe ter conseguido 
ó entrar na idade adulta.
Nesta materia os temas transversais que se tratarán son:
* Educación civica e moral, á que contribúen os seguintes contidos actitudinais:

Coñecemento e valoración das propias capacidades e limitacións.
Constancia no traballo e na busca de solucións.
Adquisición de bos hábitos e orde na presentación dos traballos.

*Educación vial, sensibilizando aos alumnos sobre os accidentes e outros problemas de 
circulación e facéndolles adquirir condutas e hábitos de seguridade vial, xa como peóns ou 
como usuarios de vehículos.
*Educación ambiental e calidade de vida  ó analizar a dicotonomía produción enerxética-
contaminación.
*Educación  para  o  consumidor  ó  desenvolver  o  interese  por  investigar  a  presencia  de 
certos contaminantes na auga e nos alimentos polo uso de certos productos orgánicos na 
agricultura  e  a  nivel  doméstico,  creando  unha  conciencia  de  consumidor  responsable. 
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Necesidade de respectar as instruccións e as normas de seguridade de certos produtos de 
uso frecuente no fogar.
*Educación para a saude, valorando os efectos que teñen sobre a saúde os contaminantes 
medioambientais  e  os  hábitos  alimenticios,  desenvolvendo  a  capacidade  de  tomar 
decisións ante o consumo de  drogas.

 Actividades complementarias  :

Conferencia sobre as radiacións impartida por un dermatólogo 
Visita a central hidroeléctrica de Velle
Visita ao complexo de Sotavento ou visita MUNCYT da Coruña

● Atención á diversidade:

O nivel dos escolares de primeiro de Bacharelato suponse que non hai de ser homoxénea. 
O profesor ha de favorecer que todos os alumnos progresen no proceso de ensinanza-
aprendizaxe ó ritmo apropiado.
As  medidas  propostas  para  a  atención  á  diversidade  son:  o  reforzo  educativo  e  as 
adaptacións curriculares.
O  reforzo  educativo  é  unha  medida  ordinaria  de  atención  á  diversidade  que  afecta  a 
elementos  non  prescritivos  do  currículo,  é  dicir,  á  secuencia  de  contidos,  ás  formas  e 
instrumentos de avaliación, á organización da aula, etc.
Estas medidas de reforzo serán elaboradas e levadas a cabo no contexto escolar polo 
profesor  que  imparte  a  materia,  non  se  necesita  autorización  para  realizalas  e  os 
destinatarios  serán  aqueles  alumnos  que  coa  modificación  deses  elementos  non 
prescritivos do currículo poden seguir  o proceso ordinario de ensinanza-aprendizaxe.  O 
alumnado poderá solicitar axuda a profesora sempre que o necesite.
As adaptacións  curriculares  son  modificacións  que afectan  a  elementos  prescritivos  do 
currículo:  obxectivos,  contidos  e  criterios  de  avaliación.  Estas  adaptacións  teñen  como 
destinatarios  ós  alumnos  superdotados  e  os  que  teñen  dificultades  graves  de  visión, 
audición ou motricidade. A realización destas adaptacións faraas o profesor que imparta a 
materia  coa  colaboración  do  departamento  e  os  profesionais  de  orientación 
psicopedagóxica.  Necesítase  a  orientación  da  inspección  educativa  e  terá  a  duración 
mínima dun curso.

   
 Proxecto lector

Como se indicou con anterioridade, ao longo do curso realizaranse leturas relacionadas con 
libros de divulgación científica e artigod de actualidade científica, tecnolóxica, cultural ou 
deportiva.
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 Plan de integración TICs

Dependendo dos horarios dos cursos e disposición da aula de informática, o alumnado dos 
cursos que poidan compartir  dita aula, a usarán para:
Utilizar software educativo de distribución libre.
Encontrar  información a través de Internet.
Simulación de prácticas de química e de física
Proxección de aplicacións en flash, vídeos ou simulación de algunha páxina Web.
Como o Centro dispón da posibilidade de traballar co programa de xestión de contidos da 
XUNTA ( Moodle),  utilizarase a aula virtual para traballar  cos alumnos vía on-line. Esta 
ferramenta é sumamente interesante pois facilita a relación entre os alumnos e o profesor 
para realizar traballos, consulta de dúbidas e incluso realización de probas de exames.

ÍNDICE

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA. IES 12 DE OUTUBRO Página 78



PROGRAMACIÓN FÍSICA 2º BACH 

 Obxectivos xerais do curso
 Contidos      
 Temporalización 
 Metodoloxía didáctica
 Procedementos de avaliación
 Materiais e recursos didácticos 
 Temas transversais
 Actividades complementarias 
 Atención á diversidade
 Proxecto lector
 Plan de integración das TICs

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de  
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008)

Nesta etapa da Educación Secundaria, que corresponde á idade dos 17-18 anos, a materia 
de Física debe cumprir  unha dobre función:  ser  orientadora das futuras opcións que o 
alumno poida tomar e preparatoria para o desenvolvemento dos estudios posteriores.
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 Obxectivos xerais  
A ensinanza  da  Física  debe  contribuír  a  desenvolver  nos  alumnos  e  nas  alumnas  as 
capacidades de:
1.- Comprender os conceptos, modelos e teorías fundamentais da Física que lles posibiliten 
aproximarse  a  unha  interpretación  científica  da  natureza,  valorando  o  papel  que 
desempeñan no seu propio proceso de aprendizaxe.
2.- Interpretar e propoñer solucións a fenómenos e situacións-problema da realidade diaria, 
utilizando os coñecementos da Física.
3.- Utilizar con autonomía estratexias características da investigación e dos procedementos 
científicos, no ámbito da Física, para realizar pequenas investigacións e, en xeral, explorar 
situacións ou fenómenos descoñecidos.
4.-  Comprender que a Física, como coñecemento científico con limitacións  e sometido a 
revisión e a evolución continuas,  xorde dun proceso de elaboración en interacción coa 
Tecnoloxía e ligado ás características e ás necesidades da Sociedade en cada momento 
histórico.
5.- Avaliar informacións procedentes de distintas fontes para formarse unha opinión propia, 
que lles permita expresarse criticamente sobre problemas científicos e tecnolóxicos actuais 
relacionados  coa  Física  e  valorar  as  súas  incidencias  sobre  o  medio  ambiente  e  nas 
condicións de vida, especialmente en Galicia.
6.-  Desenvolver valores propios da dinámica do pensamento científico,  mostrando unha 
actitude flexible e aberta fronte a opinións ou a situacións diversas, así como de tolerancia 
coas peculiaridades individuais

Desenvolver  unha  programación  desta  materia  non  resulta  de  todo  sinxelo  se  se  ten 
simultaneamente en conta o DCB da Xunta de Galicia,  as orientacións do Coordinador 
desta materia para as P.A.A.U. e a realidade do curso. 
http://ciug.cesga.es/grupos/fisicaorientacions.html

GRAVITACIÓN

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
• Analiza-la evolución da Ciencia na explicación dos fenómenos naturais. 
• Interpreta-las forzas gravitatorias e a súa consecuencia na orde do universo. 
• Establece-los conceptos necesarios para o estudo das interaccións a distancia. 
• Identifica-la  interacción  gravitatoria  como unha interacción  de tipo conservativo  e 

establece-las magnitudes que a caracterizan. 
• Coñece-las características  e as leis  que rexen o movemento xeral  dun corpo no 

campo gravitatorio e relacionalo coa enerxía. 
• Relaciona-los avances científicos, derivados do estudo das forzas gravitatorias, coa 
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exploración actual do universo.

CONTIDOS 

1. Modelos do universo. Revisión histórica.
2. Forzas centrais. 
2.1. Momento angular dunha partícula. 
2.2. Teorema do momento angular. Principio de conservación.
3. Leis de Kepler 
4. Lei da Gravitación Universal 
4.1.Constante "G". 
4.2. Período de revolución dun planeta. 
4.3. Interacción dun conxunto de masas puntuais. Principio de superposición. 
5. Concepto de "campo" 
5.1.Campos escalares 
5.2. Campos vectoriais 
5.3. Campos conservativos 
5.4. Forzas conservativas 
6. Enerxía potencial 
6.1. Enerxía potencial nun punto 
6.2. Traballo e diferenza de enerxía potencial 
6.3. Conservación da enerxía mecánica 
6.4. Intensidade do campo gravitatorio nun punto 
6.5. Potencial gravitatorio
7. Aplicacións ó estudo do campo gravitatorio terrestre 
7.1. Intensidade do campo gravitatorio terrestre 
7.2. Variación da "g" coa altura, a profundidade e a latitude 
7.3. Enerxía potencial gravitatoria terrestre 
7.4. Satélites: velocidade orbital e velocidade de escape. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

•  Interpretar  e  analiza-lo  concepto de campo gravitatorio.                         
Preténdese comprobar se o alumnado é quén de comprende-lo concepto físico de campo 
extendendo  o  devandito  concepto  ó  estudo  do  campo  gravitatorio,  analizando  de  xeito 
particular as características dos campos de forzas conservativos. 
•  Establecer  e  analiza-las  magnitudes  básicas  relativas  ó  campo  gravitatorio. 
Preténdese  verificar  que  os  alumnos  son  capaces  de  interpretar  e  analizar  diferentes 
magnitudes do campo gravitatorio en cuestións e problemas, tales como forza e intensidade 
de campo, enerxía potencial e potencial, tanto referidos a campos creados pola Terra coma 
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por  outros  corpos  celestes,  incluíndo  o  estudo  gráfico  e  analítico  destes.  
Tamén se inclúe neste apartado ó estudo gráfico e analítico das interaccións entre masas 
puntuais. 
•  Enunciar e interpreta-las leis Kepler do movemento planetario e aplicalas para o 
caso  de  órbitas  circulares.                                                   
O alumnado debe ser quén de interpretar e enuncia-las leis de Kepler, profundizando na 
súa utilización para a resolución de cuestións e problemas. 
•  Analizar  e  avaliar  diferentes  situacións-problema  contemplando  aspectos 
cinemáticos,  dinámicos  e  enerxéticos  relativos  ó  campo  gravitatorio. 
Con  este  criterio  preténdese  avaliar  se  o  alumnado  é  capaz  de  resolver  problemas  e 
cuestións  relativos  a  corpos  situados  nas  proximidades  de  superficies  planetarias,  en 
estado  de  movemento  ou  de  repouso,  para  aplicar  e  valora-los  aspectos  cinemáticos, 
dinámicos  e  enerxéticos  apropiados.  Inclúense  neste  apartado  diferentes  situacións 
relativas á velocidade de escape e a enerxía total dun corpo en traxectoria orbital. 

ELECTROMAGNETISMO

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
• Analizar,  resolver e representar (se é o caso):  as interaccións electrostáticas e o 

campo electrostático, potencial e a enerxía , xerados por cargas eléctricas puntuais. 
• Identifica-los campos de esferas condutoras, planos e fíos infinitos. 
• Analizar,  resolver  e  representar  (se  é  o  caso):  as  interaccións  entre  cargas  en 

movemento e campos magnéticos e entre correntes eléctricas entre si. 
• Determina-lo campo creado por fíos infinitos e bobinas. 
• Defini-la lei de indución de Faraday e a lei de Lenz. 
• Analiza-los fundamentos do xerador de corrente alterna. 
• Valora-las  analoxías  e  diferenzas  entre  os  campos  gravitatorio,  eléctrico  e 

magnético. 

CONTIDOS
1. Forza electrostática. 
1.1. Descrición dos fenómenos electrostáticos. Condutores e illantes. 
1.2. Carga eléctrica. 
1.3. Forza entre cargas en repouso; lei de Coulomb. Superposición. 
2. Campo electrostático. 
2.1.Campo dunha carga puntual. Superposición. 
2.2. Campo dunha distribución de n cargas. 
2.3. Campo dunha distribución continua de cargas: esfera, plano e fío infinito. 
3.  Enerxía  potencial  electrostática                 
3.1. Traballo de desprazamento dunha carga puntual no campo central creado por outra 
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carga.  
3.2.  Definición  de  enerxía  potencial;  definición  de  potencial  electrostático.  
3.3.  Relación  entre  campo  e  potencial  electrostáticos;  (relación  unidimensional:  evita-lo 
concepto  de  gradiente).                               
3.4 Potencial de esferas condutoras. 
4. Campo magnético no baleiro. 
4.1. As cargas en movemento como orixe do campo magnético: experiencias de Oersted. 
4.2. Forza magnética sobre unha carga en movemento no seo dun campo magnético: lei de 
Lorentz. 
4.2.1. Definición e unidades de B: movemento de cargas nun campo magnético uniforme. 
4.3. Descrición dos imáns naturais como creadores de campo magnético. Correntes 
microscópicas. 
4.4. Campo magnético creado por correntes eléctricas. 
4.4.1. Aplicacións: 

• Campo creado por un fío infinito. 
• Campo creado por un solenoide 

4.5. Forza magnética sobre unha corrente rectilínea. 
4.6. Forza magnética entre dúas correntes rectilíneas indefinidas: Definición internacional 
de amperio. 
4.7. Definición de coeficiente de autoindución dunha bobina (relación Fluxo/Intensidade). 
Unidades. 
4.8. Forza electromotriz inducida. Lei de Lenz-Faraday. 
5. Analoxías e diferenzas entre campos gravitatorio, eléctrico e magnético. 

      6. Produción de correntes alternas. Descrición dun xerador elemental.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•  Analizar,  resolver  e  representar  (se  é  o  caso)  as  interaccións  electrostáticas  e 
campo electrostático, potencial e a enerxía, xerados por cargas eléctricas puntuais. 
Trátase de comprobar que o alumnado é quen de relacionar e analizar en distribucións 
sinxelas de cargas puntuais, conceptos relativos a forzas electrostáticas, campo, potencial 
e enerxía potencial. 
•  Aplicar  e  representar  (se  é  o  caso)  o  campo  creado  por  esferas  condutoras.  
Preténdese verifica-lo coñecemento do concepto de campo en distribucións continuas de 
cargas,  
así como establece-la relación entre campo e potencial. 
•  Analizar,  resolver  e  representar  (se  é  o caso)  as  interaccións  magnéticas  entre 
cargas  en  movemento e  campos magnéticos  entre  correntes  eléctricas  entre  si. 
Preténdese  verifica-lo  grao  de  coñecemento  do  alumnado  sobre  o  resultado  das 
interaccións magnéticas entre cargas en movemento e campos magnéticos a través da 
resolución de cuestións e problemas. 
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•  Analiza-lo campo creado por fios infinitos e solenoides.                           
Preténdese que o alumnado coñeza e calcule, de forma sinxela, o campo magnético creado 
por fíos infinitos e solenoides, tanto en cuestións coma en problemas. 
•  Analiza-las  leis  de  indución  de  Faraday  e  a  lei  de  Lenz.                   
Preténdese valora-la  capacidade do  alumnado para  interpreta-lo  enunciado das  leis  de 
Faraday e de Lenz, recoñecendo a súa transcendencia para a explicación dos fenómenos 
electromagnéticos. 
• Analiza-la produción de corrente alterna a partir da comprensión dos fundamentos 
dun  xerador.                                        
Preténdese que o alumnado sexa quen de analizar e interpreta-la orixe da corrente alterna 
a partir da indución electromagnética. 
•  Valora-las  analoxías  e  diferenzas  entre  os  campos  gravitatorio,  eléctrico  e 
magnético. 
O  alumnado  valorará  de  xeito  comparativo  as  características  do  campo  gravitatorio, 
magnético e eléctrico, en canto aos módulos dos campos, as unidades e as propiedades 
vectoriais. 

VIBRACIÓNS E ONDAS 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
• Identifica-las características xerais do MHS e aplicalas a resolución de problemas 

contemplando os aspectos cinemáticos, dinámicos e enerxéticos. 
• Comprende-las características xerais do movemento ondulatorio e distinguir entre os 

diferentes tipos de ondas. 
• Identifica-las  magnitudes  que  aparecen  na  ecuación  dunha  onda  harmónica,  así 

como as relacións entre elas. Comprende-los conceptos de intensidade e enerxía 
dunha onda e explica-lo fenómeno do amortecemento. 

• Explicar  de  forma  cualitativa  os  fenómenos  de  reflexión,  refracción,  difracción, 
polarización, interferencia e resonancia. 

• Comprobar  experimentalmente  o  cumprimento  da  lei  de  Hooke,  analizando  as 
características do movemento oscilatorio dun resorte e determinando a constante 
elástica polos métodos estático e dinámico. 

• Determinar experimentalmente os factores dos que depende o período dun péndulo 
simple e determina-lo valor da gravidade no laboratorio, analizando e discutindo os 
valores obtidos. 

CONTIDOS
1. Coñecementos previos. Movemento harmónico simple. 
1.1. Características xerais e conceptos previos. 
1.2. Estudo cinemático, dinámico e enerxético do MHS. 
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1.3. Aplicación dos conceptos teóricos á análise experimental de movementos harmónicos 
simples: o resorte elástico e o péndulo simple. 
2. Ondas harmónicas planas. 
2.1. Propagación de perturbacións en medios materiais elásticos. 
2.2. Tipos de ondas: ondas lonxitudinais e transversais; ondas materiais e 
electromagnéticas. 
2.3. Magnitudes características: lonxitude de onda, frecuencia, amplitude e número de 
onda. 
2.4. Velocidade de propagación. Factores dos que depende. 
3. Ecuación dunha onda harmónica plana. 
3.1. Dobre periodicidade espacial-temporal. 
3.3. Distintas expresións da ecuación de ondas. 
4. Enerxía e intensidade do movemento ondulatorio. Atenuación e absorción polo 
medio. 
5. Principio de Huygens. 
6. Propiedades das ondas: 
6.1. Reflexión. 
6.2. Refracción. 
6.3. Difracción. 
6.4. Interferencias. 
6.4.1. Principio de superposición. Interferencia construtiva e destrutiva: descrición 
cualitativa. 
6.4.2. Ondas estacionarias. 
6.5. Polarización: descrición cualitativa. 
7. O son. 
7.1. Propagación do son. Velocidade de propagación do son. 
7.2. Calidades do son: ton, intensidade e timbre. 
7.3. Percepción do son. 

      8. Resonancia: concepto e descrición cualitativa mediante exemplificacións.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•  Determinar  e avalia-las características xerais do movemento harmónico simple. 
Preténdese constatar se o alumnado é capaz de analiza-las consideracións cinemáticas, 
dinámicas e enerxéticas que caracterizan un movemento harmónico simple, para aplicalas 
á resolución de problemas e cuestións relativas ó resorte elástico e péndulo simple. 
• Estima-las características do movemento ondulatorio e clasifica-los diferentes tipos 
de  ondas  en  función  dos  distintos  criterios.                     
Trátase  de  verificar  se  o  alumnado  é  quen  de  analiza-los  factores  que  condicionan  a 
existencia dun movemento ondulatorio, para distinguir entre os diferentes tipos de ondas, 
valorando  o  porqué  desa  clasificación.                    
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Así mesmo, deberá ser capaz de comparar distintos fenómenos ondulatorios da vida cotiá e 
clasificalos de acordo con criterios antes indicados. 
• Analiza-las magnitudes que aparecen na ecuación da onda harmónica, así como as 
relacións  entre  elas.                              
Este criterio pretende comprobar se o alumnado é capaz de analiza-la ecuación dunha 
onda harmónica, identificando as súas magnitudes e as relacións entre elas, para a súa 
aplicación  na  resolución  de  cuestións  teóricas  e  numéricas  (obtención  dos  valores  de 
amplitude, velocidade, lonxitude de onda   e frecuencia, a partir dunha ecuación de onda 
dada). 
•  Relaciona-los  conceptos  de  intensidade  e  enerxía  do  movemento  ondulatorio  e 
explicar  o  amortecemento  das  ondas.                     
Preténdese verificar se os alumnos son capaces de determina-la intensidade e enerxía do 
movemento ondulatorio,  e de xustificar como varían estas en función da distancia e do 
medio. 
•  Xustificar, dun xeito cualitativo, os fenómenos de reflexión, refracción, difracción, 
polarización,  interferencia  de  ondas,  resonancia.                    
Con este  criterio  pretendemos  verificar  se  o  alumnado  é quén de discriminar  entre  os 
diferentes  tipos  de  fenómenos  ondulatorios,  analizando  as  leis  que  os  regulan,  e  de 
xustificar  segundo  estas  a  resolución  das  cuestións  formuladas.  A  analise  destes 
fenómenos ondulatorios servirá de base para o achegamento ó estudo das ondas sonoras 
e das características ondulatorias da luz. 
•  Contrastar  experimentalmente o  cumprimento  da  lei  de  Hooke,  analizando  as 
características do movemento oscilatorio dun resorte e determinando a constante 
elástica  polos  métodos  estático  e  dinámico.              
Este criterio tenta verificar se os alumnos son capaces de deseñar e realizar unha montaxe 
experimental  que  permita  analiza-las  características  cinemáticas  e  dinámicas  do 
movemento harmónico simple dun resorte elástico, tomando datos, presentando hipóteses 
e establecendo conclusións sobre a realización da experiencia. 
•  Avaliar  experimentalmente os  factores  de  que  depende  o  período  dun péndulo 
simple e determina-lo valor da gravidade no laboratorio,  analizando os resultados 
obtidos. 
Trátase de constatar  se o alumnado pode analiza-lo movemento harmónico simple dun 
péndulo, xustificando as desviacións experimentais do modelo teórico formulado, e aplica-
los datos obtidos ó cálculo da aceleración da gravidade. 

ÓPTICA 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
• Diferencia-las teorías históricas acerca da natureza da luz. 
• Aplica-las leis da reflexión e refracción da luz. 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA. IES 12 DE OUTUBRO Página 86



• Estudo de imaxes producidas por espellos e lentes. 
• Calcula-la distancia focal dunha lente e estuda-la posición, natureza e tamaño da 

imaxe en función da distancia entre o obxecto e a lente. 
• Comprobar  experimentalmente o mecanismo de formación de imaxes cunha lente 

delgada  converxente,  identificando  os  conceptos  básicos  da  óptica  xeométrica 
(imaxes reais e virtuais, focos, aumento, …) 

• Distingui-las características ondulatorias da luz. 

CONTIDOS 
1. Natureza da luz: evolución histórica.
2. Aproximación xeométrica á luz. 
2.1. Raio e feixe. 
2.2. Propagación rectilínea. 
2.3. Sombras e penumbra. 
2.4. Leis da reflexión. Formación de imaxes por espellos. 
2.5. Leis da refracción. Índice de refracción. Ángulo límite. 
2.6. Dioptrios. Formación de imaxes por lentes delgadas. 
2.7. Instrumentos ópticos: ollo, lupa, microscopio e telescopio. 
3. Aproximación ondulatoria. 
3.1. Fenómenos ondulatorios na luz. Modelo ondulatorio. 
3.2. Ondas electromagnéticas. Espectro e cor. 
3.3. Aplicación das propiedades das ondas ó caso da luz: interferencia, difracción e 
polarización. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•  Establece-la  diferenza  entre  Óptica  Física  e  Óptica  Xeométrica  e  resumir  as 
diferentes teorías que ó longo da historia se propuxeron para explica-la natureza da 
luz. 
Este  criterio  pretende  verificar  se  o  alumnado  é  quen  de  sintetiza-los  feitos  máis 
salientables da óptica ó longo da historia e de distinguir entre Óptica Física e Xeométrica, 
analizando as diferentes teorías sobre a natureza da luz como eixe exemplificador da forma 
de construír a ciencia. 
•  Verifica-las  leis  da  reflexión  e  refracción,  e  determina-las  imaxes  obtidas  en 
espellos  e  lentes.                                                         
Con este criterio valórase a capacidade dos alumnos e alumnas para analiza-las leis da 
reflexión e da refracción, inferindo a partir delas o comportamento de feixes de raios na 
formación de imaxes en espellos e lentes; determinando graficamente se se trata de imaxes 
reais ou virtuais, dereitas ou invertidas e aumentadas ou reducidas. 
• Aplica-la ecuación do construtor de lentes para determina-la distancia focal dunha 
lente a partir dos raios de curvatura das superficies.                                    
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Preténdese comprobar se o alumnado é capaz de situa-la imaxe formada por un espello ou 
por  unha  lente  delgada  e  de  aplica-la  ecuación  de  espellos  e  lentes  ó  cálculo  das 
magnitudes correspondentes. 
•  Comprobar  experimentalmente o mecanismo de formación de imaxes cunha lente 
delgada. Identifica-los conceptos básicos da óptica xeométrica (lentes, imaxes reais 
e virtuais, focos, aumentos etc), calcula-la distancia focal en lentes converxentes e 
estuda-la  posición,  natureza  e  tamaño  da  imaxe  en  función  da  distancia  entre 
obxecto e lente.
• Analizar cualitativamente os fenómenos de interferencias, difracción e polarización. 
Este criterio intenta avaliar se o alumnado é capaz de explica-lo comportamento dual da luz 
en fenómenos tipicamente ondulatorios, como as interferencias e a difracción, establecendo 
de  xeito  cualitativo  e  experimental  as  características  de  interferencias,  difracción  e 
polarización de raios luminosos. 

FÍSICA MODERNA

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
• Identifica-los postulados da teoría da relatividade e as súas consecuencias. 
• Coñece-la  natureza dos  fenómenos cuánticos:  dualidade  onda-corpúsculo,  efecto 

fotoeléctrico, probabilidade fronte a determinismo, principio de indeterminación etc. 
• Describiras características do fenómeno da desintegración radioactiva e as leis que o 

regulamentan. 

CONTIDOS
1. Mecánica relativista. 
1.1. Relatividade de Galileo. Sistemas inerciais. 
1.2. Transformación de Lorentz. 
1.3. Postulados de Einstein. 
1.4. Masa e enerxía relativista. 
2. Mecánica cuántica. 
2.1. Orixes da teoría cuántica: radiación do corpo negro e hipótese de Planck. 
2.2. Efecto fotoeléctrico. 
2.3. Dualidade onda-corpúsculo. 
2.4. Principio de Heisenberg. 
3. Física nuclear. 
3.1. O núcleo atómico. Constitución. 
3.2. Forzas nucleares. Enerxía de enlace. 
3.3. Radioactividade: desintegracións e transformacións nucleares. 
3.4. Fisión e fusión nuclear. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN
•  Enunciar e analiza-los postulados de Einstein da relatividade especial.             
Preténdese  verifica-lo  grao  de  coñecemento  do  alumnado  sobre  a  física  relativista, 
valorando a figura de Einstein no contexto da Física Moderna e as súas achegas. Será 
quen de enuncia-los postulados básicos da teoría da relatividade especial e algunhas das 
súas implicacións, a través de cuestións sinxelas. 
•  Coñece-las bases experimentais e teóricas da teoría cuántica.                      
O alumnado será quen de recoñecer e interpreta-los feitos máis salientables que levaron á 
formulación da mecánica cuántica, como a teoría cuántica de Planck, a teoría fotónica de 
Einstein, a dualidade onda-corpúsculo, o principio de indeterminación de Heisemberg. 
•  Xustifica-la natureza cuántica da luz a partir da análise do efecto fotoeléctrico.   
Preténdese coñecer se o alumnado é quen de valora-las implicacións que se derivan do 
estudo do efecto fotoeléctrico respecto da natureza dual da luz. Así mesmo, deberá ser 
capaz de coñece-las características do fotón como partícula constituínte da luz e de aplica-
la ecuación fotónica de Einstein á resolución de problemas e cuestións. 
•  Recoñece-los aspectos máis salientables no ámbito da física nuclear.              
Preténdese verificar se o alumnado, a través da resolución de cuestións axeitadas, é quen 
de aplica-las ideas das interaccións fundamentais para xustifica-la estabilidade dos núcleos 
atómicos,  e  de  identifica-la  equivalencia  masa-enerxía  nos  procesos  radioactivos  das 
reaccións  nucleares,  así  como  de  coñece-los  diferentes  tipos  de  desintegracións 
radioactivas  e  as  leis  que  as  rexen,  aplicando  estes  coñecementos  á  resolución  de 
exercicios numéricos e cuestións.                                                      
Deberá ser quen de valorar  e analiza-las aplicacións tecnolóxicas derivadas da enerxía 
nuclear. 

PRÁCTICAS     

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
• Adquirir destreza manipulativa no laboratorio. 
• Expresa-las magnitudes medidas coa incerteza e as unidades 
• Presentar un informe con resultados e gráficas 
• Medir “g” de forma sinxela e precisa 
• Valora-las similitudes e diferenzas entre os dous métodos de avaliación de ke 
• Manexar instrumentos de óptica sinxelos  

CONTIDOS
• Péndulo simple.
• Estudo estático do resorte elástico.
• Estudo dinámico do resorte elástico.
• Lentes converxentes.
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CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN                       

• Valora-los factores dos que depende “g” medida no laboratorio.                                
Preténdese que o alumno sexa quen de avaliar experimentalmente os factores dos que 
depende  o  período  dun  péndulo  simple   e  de  determina-lo  valor  da  gravidade  no 
laboratorio,  así  como  analizar  os  resultados  obtidos.               
•  Medida  experimental  de  ke  polo  método  estático.                         
Trátase de que o alumnado contraste experimentalmente o cumprimento da lei de Hooke, e 
a  partir  de  aí,  desenvolver  un  método  de  análise  do  resorte                   
•  Medida  experimental  de  ke  polo  método  dinámico.                         
O alumnado analizará experimentalmente as características cinemáticas e dinámicas do 
MHS  dun  resorte  elástico                                                  
•  Construír  imaxes  cunha  lente  converxente.                                   
 Mediranse as magnitudes básicas das lentes converxentes, como a focal e a posición, e a 
natureza e aumento das imaxes.

Temporalización

 Primeira avaliación: Unidade 1, 2 e prácticas correspondentes
 Segunda avaliación: Unidades  3, 4 e prácticas correspondentes
 Terceira avaliación: Unidade  5 e prácticas correspondentes

 Metodoloxía didáctica:

Os alumnos que estudan á materia de Física de 2º de bacharelato recibiron ensinanza de 
Física e Química durante os cursos da ensinanza obrigatoria e en 1º de bacharelato, polo 
tanto  posúen  un  coñecemento  da  materia  no  marco  dunha  ensinanza  activa  e  dunha 
aprendizaxe significativa segundo o modelo curricular da Reforma.
O Bacharelato deberá ofrecerlles os contidos, as estratexias e as motivacións para que 
perfeccionen o coñecemento, o interese, a aplicación da física e para que continúen de 
forma autónoma este perfeccionamento
A metodoloxía debe ir encamiñada a que o alumno sexa capaz de aprender por si mesmo e 
aplicar  os  métodos  apropiados  de  investigación,  tratando  de  que vexa a conexión  dos 
aspectos teóricos coas aplicacións que se lle poden dar na Sociedade.
Partindo  dos  principios  da  aprendizaxe  significativa,  pódense  adoptar  as  seguintes 
estratexias didácticas:
- Conectar os novos contidos cos coñecementos anteriores, polo que é conveniente unha 
avaliación inicial oral na aula, antes de cada tema.
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- Establecer relacións cos contidos que sexan comúns a outras materias.
-  Establecer  relacións  entre  os  contidos  da  materia  e  a  realidade  na  que  poden  ser 
aplicados, favorecendo unha ensinanza práctica.
- Realizar unha metodoloxía activa na que os alumnos sexan os verdadeiros protagonistas 
da aprendizaxe.
- Favorecer os hábitos de estudio e técnicas de traballo intelectual.
- Realizar experiencias en grupos para que constrúan teorías ou comproben expresións.
Este  texto  de "Física  de segundo de Bacharelato"  intenta  estar  supeditado  a quen vai 
dirixido,  coa idea de conseguir  unha formación,  máis que unha información,  de quen o 
utilice.
En  cada  tema  iníciase  o  desenvolvemento  teórico  da  materia  partindo  de  niveis  de 
complexidade  baixa,  que  permitan  adaptarse  ós  niveis  de  coñecementos  previos  dos 
alumnos e alumnas. Deste modo, partindo do que xa saben, o alumno poderá construír 
novas aprendizaxes que conectarán coas que xa teñen, ampliando os coñecementos en 
cantidade e calidade (aprendizaxe significativa). É por esto polo que se engade o tema 2 
(cálculos numéricos elementais en Química), que non aparece nos contidos recollidos no 
DOG, co fin de recordar algúns aspectos básicos na aprendizaxe da Química como punto 
de partida.
Como aplicación das ideas e conceptos tratados ó longo de cada tema, aparecen unha 
serie  de  "exercicios  resoltos"  que  pretenden servir  de  guía  e  axuda  á  aprendizaxe  do 
alumnado e ser, ó mesmo tempo, un elemento motivador. Os exercicios que se propoñen ó 
final de cada tema levan indicada a solución para facilitar o traballo autónomo por parte dos 
alumnos e alumnas.
Despois de un ou varios temas que forman unha unidade didáctica, pídeselle ó alumnado 
que  faga  un  mapa  conceptual.  Os  que  aparecen  no  texto  deben  usarse  como  axuda 
clarificadora dos conceptos adquiridos e nunca como substitutivos concentrados do texto 
para a súa memorización.
Considérase imprescindible que o alumno traballe "ó día" e de forma individual as tarefas 
desenvolvidas e propostas na clase para que desta forma non se "perda"  e  adquira  o 
coñecemento e a comprensión da materia con solidez, ademais de formar un hábito de 
traballo. Desta forma os alumnos e as alumnas aprenderán Química en vez dunha serie de 
conceptos e resultados de xeito simplemente mecánico e memorístico.

● Procedementos de avaliación:

A avaliación débese traballar en paralelo cos demais elementos do currículo (obxectivos, 
contidos,  metodoloxía,...)  e  a  súa  finalidade  é  ir  comprobando  o  desenvolvemento  do 
proceso educativo, detectando logros e acertos, así como dificultades e lagoas que van 
aparecendo, ben para
reforzalos ou para introducir as modificacións e adaptacións precisas ás necesidades de 
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cada alumno. Neste sentido a avaliación é un proceso continuo que non debe reducirse a 
momentos illados ou puntuais, nin confundirse cos rendementos finais.
1. Observación do traballo diario do alumnado.
O profesor estará atento ás dificultades, erros, progresos,...  do traballo de cada alumno 
tendo en conta a súa asistencia e puntualidade, a súa actitude, os controis periódicos que 
se farán, etc.
2. Probas escritas
Son as que tras as observacións anteriores nos dan o balance final  de adquisición de 
conceptos e procedementos. Teñen a importancia de que o alumno alcance un estudio 
globalizado dunha parte da materia.
3. Sistema de avaliación
A avaliación hai de ser cualitativa e formativa, seguindo o proceso das etapas obrigatorias 
con fin de saber se o proceso de ensinanza-aprendizaxe se encamiña a obter os resultados 
propostos. A avaliación é un elemento máis do currículo e debe traballarse conxuntamente 
cos demais elementos curriculares.
Non se pode concibir a superación da materia sen un traballo diario por parte do alumno. 
Neste sentido, as faltas de asistencia a clase sen causa  xustificada, as actitudes negativas 
ante a realización ou corrección de exercicios, a non presentación a tempo das tarefas 
encomendadas influirán negativamente na avaliación da materia.
Valoraranse o traballo e a actitude no laboratorio e na clase, os traballos presentados, as 
probas de clase e os exames de avaliación .
Os  exames  de  Química  constarán,  en  xeral,  de  problemas  e  cuestións  das  unidades  
didácticas do programa.

Clases de cuestións:
⁃  Teóricas
⁃  Puntuais
⁃  Referidas á práctica.
         Valorarase positivamente a inclusión de diagramas, debuxos, esquemas… e todo 
aquilo que axude a clarifica-la exposición.
         Consideraranse negativamente os erros de cálculo e os erros nas anotacións (non 
indicar vectores, non escribir correctamente unha fórmula, non indicar  unidades, non 
razoar os resultados, etc.).
          Como criterios particulares establécense os seguintes:
 1.- Nos problemas valoraranse por igual:
a)   O correcto plantexamento e o uso adecuado das leis físicas e químicas
b)   A explicación e xustificación razoada do desenvolvemento do problema así como o 
correcto uso das unidades.
c)   O desenvolvemento matemático correcto
 2.- Nas cuestións terase en conta:
a)   A precisión na exposición do tema e o rigor  da demostracións,  se a houbese,  con 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA. IES 12 DE OUTUBRO Página 92



independencia da lonxitude.
b)   A definición precisa das magnitudes que aparezan e a correcta formulación matemática, 
que debe vir acompañada da explicación pertinente.
c)    Na puntuación da cuestión práctica valorarase a precisión e concisión da resposta, 
máis ca extensión.
3.- Algunha proba pode ser semellante as que se resolven en selectividade

Observación.- Nas probas escritas as respostas ás cuestións serán razoadas, no caso 
contrario non se puntuarán.
Nos problemas é necesario especificar as unidades e realizar os cálculos matemáticos 
correctos, en caso contrario penalizarán. 

● Materiais e recursos didácticos:  

-Laboratorio de Física e Química.
-Medios audiovisuais.
-Uso das novas tecnoloxías e aula virtual
-Material bibliográfico básico e complementario.

● Temas transversais:  

Na materia de física non só se tratará de conseguir os obxectivos curriculares, senón tamén 
contribuír á consecución duns obxectivos que lle podemos chamar obxectivos para a vida; 
obxectivos concretos que todo cidadán debe ter conseguido ó entrar na idade adulta.
Nesta materia os temas transversais que se tratarán son:
 Educación cívica e moral, á que contribúen os seguintes contidos actitudinais:
- Coñecemento e valoración das propias capacidades e limitacións.
- Constancia no traballo e na busca de solucións.
- Adquisición de bos hábitos e orde na presentación dos traballos.
-  Valoración  da  importancia  da  aplicación  responsable  dos  coñecementos  da  física  na 
mellora das condicións de vida.
Educación ambiental  e calidade de vida,  ó analizar problemas científicos e tecnolóxicos 
relacionados coa física e as súas incidencias sobre o medio ambiente.
 Educación para o consumidor, ó desenvolver:
- O interese por investigar  o uso de materiais tecnolóxicos, consumo eléctrico
- A educación na necesidade de respectar as instruccións e as normas de seguridade frente 
as ondas electromagnéticas.
 Educación para a saúde,  valorando os efectos que teñen sobre a saúde as radiacións, 
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ondas electromagnéticas, raios UVA, etc

   
 Proxecto lector

Como se indicou con anterioridade, ao longo do curso realizaranse leturas relacionadas con 
libros de divulgación científica e artigod de actualidade científica, tecnolóxica, cultural ou 
deportiva.
   

 Plan de integración TICs

Dependendo dos horarios dos cursos e disposición da aula de informática, o alumnado dos 
cursos que poidan compartir  dita aula, a usarán para:
Utilizar software educativo de distribución libre.
Encontrar  información a través de Internet.
Simulación de prácticas de física
Montaxe de circuítos
Proxección animacións en flash e vídeos de algunha páxina Web.
Como o Centro dispón da posibilidade de traballar co programa de xestión de contidos da 
XUNTA ( Moodle),  utilizarase a aula virtual para traballar  cos alumnos vía on-line. Esta 
ferramenta é sumamente interesante pois facilita a relación entre os alumnos e o profesor 
para realizar traballos, consulta de dúbidas e incluso realización de probas de exames.

ÍNDICE
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PROGRAMACIÓN QUÍMICA 2º BACH

 Obxectivos xerais do curso
 Contidos      
 Temporalización   
 Metodoloxía didáctica
 Procedementos de avaliación
 Materiais e recursos didácticos 
 Temas transversais
 Actividades complementarias 
 Atención á diversidade
 Proxecto lector
 Plan de integración das TICs


Lexislación base:

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de  
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do luns, 23 de xuño de 2008)
Normas e Orientación PAAU : http://ciug.cesga.es/grupos/quimicaorientacions.php

A 15 de setembro do 2013, a CIUG no indicou nin cambio respecto ás orientación do curso 
anterior,  neste principio de curso  rexerémonos polas do curso pasado e realizaranse os 
cambios que xurdan.

Orientacións para as PAAU para Curso 2012-2013

Nesta etapa da Educación Secundaria, que corresponde á idade dos 17-18 anos, a materia 
de Química debe cumprir unha dobre función: ser orientadora das futuras opcións que o DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA. IES 12 DE OUTUBRO Página 95
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alumno poida tomar e preparatoria para o desenvolvemento dos estudios posteriores.

 Obxectivos xerais:

O proceso de ensinanza aprendizaxe da Química ten que contribuír  a desenvolver  nos 
alumnos e nas alumnas as capacidades seguintes:
a)  Comprender  os  conceptos,  modelos  e  teorías  fundamentais  da  Química  que  lles 
posibiliten aproximarse a unha interpretación científica da natureza, valorando o papel que 
desempeñan no seu propio proceso de aprendizaxe.
b) Interpretar e propoñer solucións a fenómenos e situacións problema da realidade diaria, 
utilizando os coñecementos da Química.
c) Utilizar con autonomía estratexias características da investigación e dos procedementos 
científicos,  no  ámbito  da  Química,  para  realizar  pequenas  investigacións  e,  en  xeral, 
explorar situacións ou fenómenos descoñecidos para eles.
d) Comprender que a Química, como coñecemento científico con limitacións e sometido a 
revisión e a evolución continuas,  xorde dun proceso de elaboración en interacción coa 
Tecnoloxía e ligado ás características e ás necesidades da Sociedade en cada momento
histórico.
e) Avaliar informacións procedentes de distintas fontes para formarse unha opinión propia, 
que lles permita expresarse criticamente sobre problemas científicos e tecnolóxicos actuais 
relacionados coa Química, e valorar as súas incidencias sobre o medio ambiente e nas 
condicións de vida, especialmente en Galicia.
f)  Desenvolver  valores  propios  da  dinámica  do  pensamento  científico,  mostrando  unha 
actitude flexible e aberta fronte a opinións ou a situacións diversas, así como de tolerancia 
coas peculiaridades individuais.

BLOQUE 1. CALCULOS NUMÉRICOS ELEMENTAIS EN QUÍMICA 

•Substancias químicas. Masa atómica, masa molecular, mol. 
•Composición  centesimal  dun  composto.  Determinación  da  fórmula  dun  composto  por 
análise elemental. Determinación de fórmulas empíricas e moleculares. 
•Mesturas homoxéneas: mesturas de gases e disolucións líquidas. Formas de expresar a 
concentración das disolucións: porcentaxe en peso e volume, masa/volume, molaridade, 
molalidade, fracción molar. 
•Comportamento dos gases en condicións ideais. Ecuación de estado. Lei de Dalton das 
presións  parciais.  Determinación  da  masa  molecular  dun  gas  a  partir  dos  valores  de 
magnitudes relacionadas coa ecuación de estado. 
•Reacción  química.  Ecuación  química.  Cálculos  estequiométricos:  reactivo  limitante  e 
reactivo en exceso, reaccións nas que participan gases e/ou substancias en disolución, 
reactivos cun determinado grao de pureza, rendemento dunha reacción. 
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ORIENTACIÓNS DO GRUPO DE TRABALLO:
◦Formularanse cuestións, exercicios e problemas relacionados cos apartados anteriores. 
◦Presentaranse  preguntas  sobre  as  actividades  de  laboratorio  relacionadas  con: 
preparación  de  disolucións  de  ácidos,  bases  e  sales,  partindo  de  produtos  comerciais. 
Dilución de disolucións. 

BLOQUE 2. ESTRUTURA ATÓMICA E CLASIFICACIÓN PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

•Orixes da teoría cuántica. Hipótese de Planck. Efecto fotoeléctrico. Espectros atómicos. 
•Modelo atómico de Bohr e as súas limitacións. 
•Introdución  á  mecánica  cuántica.  Hipótese  de  De  Broglie.  Principio  de  Heisenberg. 
Mecánica ondulatoria. 
•Orbitais atómicos. Números cuánticos. Configuracións electrónicas. 
•Sistema  periódico:  clasificación  periódica  dos  elementos.  Variación  periódica  das 
propiedades dos elementos. 

ORIENTACIÓNS DO GRUPO DE TRABALLO:
◦Bastará que o alumno/a domine o modelo de Böhr no aspecto cualitativo. 
◦Formularánse  cuestións  relacionadas  cos  valores  dos  números  cuánticos  e  do  seu 
significado, así como das configuracións electrónicas. 
◦Xustificar a ordenación dos elementos con interpretación das semellanzas entre eles e a 
variación  periódica  dalgunhas  das  súas  propiedades:  raio  atómico  e  iónico, 
electronegatividade, enerxía de ionización e afinidade electrónica

BLOQUE 3. ENLACE QUÍMICO E PROPIEDADES DAS SUBSTANCIAS 

•Concepto de enlace en relación coa estabilidade enerxética dos átomos enlazados. 
•Enlace  iónico.  Concepto  de  enerxía  de  rede.  Ciclo  de  Born-Haber.  Propiedades  das 
substancias iónicas. 
•Enlace covalente. Parámetros moleculares. Modelos de enlace covalente. Enlaces simples 
e enlaces múltiples. Propiedades das substancias covalentes. 
•Enlace metálico. Modelos que explican o enlace metálico. Propiedades dos metais. 
•Forzas intermoleculares. 

ORIENTACIÓNS DO GRUPO DE TRABALLO:
Formularanse cuestións relacionadas con:
◦Tipo de enlace e enerxía de rede dos compostos iónicos. Análise dende o punto de vista 
cualitativo da influencia dos valores da carga, do raio dos ións e da constante de Madelung 
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no valor da enerxía de rede. 
◦Estruturas de Lewis. 
◦Explicar  mediante  a  teoría  de  repulsión  de  pares  electrónicos  da  capa  de  valencia 
(TRPEV) e a hibridación de orbitais a xeometría e a polaridade das moléculas. 
◦Para  ilustrar  as  hibridacións  (sp3,  sp2,  sp)  propoñeranse  moléculas  orgánicas  e  as 
formadas por elementos do período 2. 
◦Propiedades das substancias segundo o seu tipo de enlace (iónico, covalente, metálico e 
forzas intermoleculares). 

BLOQUE 4. TERMOQUÍMICA

•Introdución á termodinámica. Sistemas termodinámicos. Variables termodinámicas. 
•Primeiro principio da termodinámica. 
•Concepto de entalpía. 
•Entalpía de reacción. Entalpía de formación. Entalpía de enlace. Cálculo de entalpías de 
reacción a partir das entalpías de formación e das entalpías de enlace. 
•Lei de Hess. 
•Segundo principio da termodinámica. Concepto de entropía. Entropía e desorde. 
•Enerxía libre e espontaneidade das reaccións químicas. 

ORIENTACIÓNS DO GRUPO DE TRABALLO:
◦Formularanse cuestións relacionadas con todos os puntos do bloque. 
◦Problemas  correspondentes  a:  entalpías  de  reacción  (Qp  e  Qv),  determinación  de 
entalpías de reacción a partir de entalpías de enlace, Lei de Hess, variación de entropía, 
variación de enerxía libre e espontaneidade da reacción (ΔG). 
◦En relación coas actividades de laboratorio: ◦Medida da calor de disolución do NaOH en 
auga. 
◦Medida da calor de neutralización entre a disolución anterior e unha disolución de HCl. 
◦Medida da calor de reacción entre NaOH sólido e unha disolución de HCl. 
◦Comprobar nas tres experiencias anteriores o cumprimento da lei de Hess.

BLOQUE  5. O EQUILIBRIO QUÍMICO

•Concepto de equilibrio químico. Características. 
•Cociente de reacción e constante de equilibrio. 
•Formas de expresar a constante de equilibrio: Kc e Kp. Relacións entre as constantes de 
equilibrio. 
•Grao de disociación. 
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•Termodinámica e equilibrio: relación entre Kp e ΔG. 
•Factores que modifican o estado de equilibrio: principio de Le Chatelier. Importancia en 
procesos industriais. 
•Equilibrios heteroxéneos sólido-líquido. Equilibrio de solubilidade. Solubilidade e produto 
de solubilidade. Factores que afectan á solubilidade. 

ORIENTACIÓNS DO GRUPO DE TRABALLO: 
◦Formularanse cuestións relacionadas cos distintos apartados do bloque facendo fincapé 
no principio de Le Chatelier. 
◦Problemas  relacionados  con:  ◦  Composición  do  equilibrio  e  as  súas  constantes  de 
equilibrio. 
◦Solubilidade, produto de solubilidade, efecto do ión común, condicións de precipitación. 
◦As actividades de laboratorio  estarán relacionadas con:  ◦Formación de precipitados de 
sales pouco solubles e separación destes por filtración. 
◦Disolución de precipitados por modificación do pH. 

BLOQUE 6. ÁCIDOS E BASES

•Concepto de ácido-base segundo as teorías de Arrhenius e Brönsted-Lowry. As reaccións 
de transferencia de protóns. 
•Concepto de pares ácido-base conxugados. 
•Fortaleza relativa dos ácidos e bases e grao de ionización. 
•Equilibrio iónico da auga. Concepto de pH. 
•Volumetrías de neutralización ácido-base. Indicadores ácido-base. 
•Estudo cualitativo da hidrólise. 
•A importancia do pH na vida cotiá. Estudo cualitativo das disolucións reguladoras. 

ORIENTACIÓNS DO GRUPO DE TRABALLO:
◦Formularanse cuestións relacionadas cos distintos apartados do bloque. 
◦problemas de: ◦Ácidos ou bases fortes e débiles. 
◦Cálculos de pH. 
◦Constantes de acidez ou basicidade. 
◦Neutralización ácido-base fortes. 
◦As actividades de laboratorio estarán relacionadas con: ◦Valoración dun ácido forte cunha 
base forte. 
◦Medida de pH de disolucións acuosas de diversos ácidos, bases e sales. 
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BLOQUE 7. ELECTROQUÍMICA 

•Concepto de oxidación e redución. Número de oxidación. Oxidantes e redutores. 
•Axuste de reaccións químicas polo método do ión-electrón. Estequiometría das reaccións 
redox. 
•Estudo da célula galvánica. Tipos de eléctrodos. Potencial de eléctrodo. Escala normal de 
potenciais. Potencial dunha pila. 
•Relación entre Eº e DG. Espontaneidade dos procesos redox. 
•Electrólise: estudo da cuba electrolítica. Leis de Faraday. Principais aplicacións industriais. 

ORIENTACIÓNS DO GRUPO DE TRABALLO:
◦Formularanse cuestións relacionadas cos distintos apartados do bloque. 
◦Problemas referidos a: ◦Axustes de reacción redox e a súa estequiometría. 
◦Predición  da  espontaneidades  dun  proceso  empregando  os  potenciais  normais  de 
eléctrodo. 
◦Electrólise. 
◦actividades de laboratorio: ◦Construción e utilización dunha célula galvánica. 
◦Construción e utilización dunha célula electrolítica. 

BLOQUE 8. QUÍMICA DO CARBONO

•Nomenclatura e formulación das principais funcións orgánicas. 
•Enlace nos compostos orgánicos. Diferentes tipos de isomería. 
•Polímeros de interese actual: estrutura xeral e tipos. 
•Principais aplicacións da química do carbono na industria. 

ORIENTACIÓNS DO GRUPO DE TRABALLO:
Formularanse cuestións relacionadas con :
◦Carbono como unidade estrutural básica: tipos de enlace do carbono. 
◦Nomenclatura  (IUPAC)  de  compostos  de  carbono  que  teñan  como  máximo  un  grupo 
funcional  (hidrocarburos,  alcois,  fenois,  aldehidos,  cetonas,  ácidos,  ésteres,  éteres, 
derivados haloxenados, aminas, amidas, nitrilos). 
◦Isomería plana: cadea; posición e de función. 
◦Estereoisomería: a isomería óptica e a isomería xeométrica ou cis-trans. 
◦Coñecer a estrutura xeral dos polímeros, os diferentes tipos e o seu interese na vida cotiá.

 Contidos temporalizados por avaliacións:

1. Cálculos numéricos elementais en Química. 
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2. Estrutura atómica e clasificación periódica dos elementos. 
3. Enlace químico e propiedades das substancias. 
4. Termoquímica. 
5. Equilibrio químico 
6. Ácidos e bases. 
7. Electroquímica. 
8. Química do carbono. 

- Primeira avaliación: unidades 1 -3 e  parte do 8
- Segunda avaliación: unidades  4, -  6
-Terceira avaliación: unidades 7 e 8.

*Nota. Do bloque 8, impartirase a formulación orgánica e concepto de isomería a principios 
de curso pois é necesaria para o estudo da  Bioloxía. 

 Metodoloxía didáctica:

Os alumnos que estudan á materia de Química de 2º de bacharelato recibiron ensinanza de 
Física e Química durante os cursos da ensinanza obrigatoria e en 1º de bacharelato. Polo 
tanto  posúen  un  coñecemento  da  materia  no  marco  dunha  ensinanza  activa  e  dunha 
aprendizaxe significativa segundo o modelo curricular da Reforma.
O Bacharelato deberá ofrecerlles os contidos, as estratexias e as motivacións para que 
perfeccionen o coñecemento, o interese, a aplicación,... da Química e para que continúen 
de forma autónoma este perfeccionamento
A metodoloxía debe ir encamiñada a que o alumno sexa capaz de aprender por si mesmo e 
aplicar  os  métodos  apropiados  de  investigación,  tratando  de  que vexa a conexión  dos 
aspectos teóricos coas aplicacións que se lle poden dar na Sociedade.
Partindo  dos  principios  da  aprendizaxe  significativa,  pódense  adoptar  as  seguintes 
estratexias didácticas:
- Conectar os novos contidos cos coñecementos anteriores, polo que é conveniente unha 
avaliación inicial oral na aula, antes de cada tema.
- Establecer relacións cos contidos que sexan comúns a outras materias.
-  Establecer  relacións  entre  os  contidos  da  materia  e  a  realidade  na  que  poden  ser 
aplicados, favorecendo unha ensinanza práctica.
- Realizar unha metodoloxía activa na que os alumnos sexan os verdadeiros protagonistas 
da aprendizaxe.
- Favorecer os hábitos de estudio e técnicas de traballo intelectual.
- Realizar experiencias en grupos para que constrúan teorías ou comproben expresións.
Este texto de "Química de segundo de Bacharelato" intenta estar supeditado a quen vai 
dirixido,  coa idea de conseguir  unha formación,  máis que unha información,  de quen o 
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utilice.

En  cada  tema  iníciase  o  desenvolvemento  teórico  da  materia  partindo  de  niveis  de 
complexidade  baixa,  que  permitan  adaptarse  ós  niveis  de  coñecementos  previos  dos 
alumnos e alumnas. Deste modo, partindo do que xa saben, o alumno poderá construír 
novas aprendizaxes que conectarán coas que xa teñen, ampliando os coñecementos en 
cantidade e calidade (aprendizaxe significativa). É por esto polo que se engade o tema 2 
(cálculos numéricos elementais en Química), que non aparece nos contidos recollidos no 
DOG, co fin de recordar algúns aspectos básicos na aprendizaxe da Química como punto 
de partida.
Como aplicación das ideas e conceptos tratados ó longo de cada tema, aparecen unha 
serie  de  "exercicios  resoltos"  que  pretenden servir  de  guía  e  axuda  á  aprendizaxe  do 
alumnado e ser, ó mesmo tempo, un elemento motivador. Os exercicios que se propoñen ó 
final de cada tema levan indicada a solución para facilitar o traballo autónomo por parte dos 
alumnos e alumnas.
Despois de un ou varios temas que forman unha unidade didáctica, pídeselle ó alumnado 
que  faga  un  mapa  conceptual.  Os  que  aparecen  no  texto  deben  usarse  como  axuda 
clarificadora dos conceptos adquiridos e nunca como substitutivos concentrados do texto 
para a súa memorización.
Considérase imprescindible que o alumno traballe "ó día" e de forma individual as tarefas 
desenvolvidas e propostas na clase para que desta forma non se "perda"  e  adquira  o 
coñecemento e a comprensión da materia con solidez, ademais de formar un hábito de 
traballo. Desta forma os alumnos e as alumnas aprenderán Química en vez dunha serie de 
conceptos e resultados de xeito simplemente mecánico e memorístico.

● Procedementos de avaliación:

A avaliación débese traballar en paralelo cos demais elementos do currículo (obxectivos, 
contidos,  metodoloxía,...)  e  a  súa  finalidade  é  ir  comprobando  o  desenvolvemento  do 
proceso educativo, detectando logros e acertos, así como dificultades e lagoas que van 
aparecendo, ben para
reforzalos ou para introducir as modificacións e adaptacións precisas ás necesidades de 
cada alumno. Neste sentido a avaliación é un proceso continuo que non debe reducirse a 
momentos illados ou puntuais, nin confundirse cos rendementos finais.
1. Observación do traballo diario do alumnado.
O profesor estará atento ás dificultades, erros, progresos,...  do traballo de cada alumno 
tendo en conta a súa asistencia e puntualidade, a súa actitude, os controis periódicos que 
se farán, etc.
2. Probas escritas
Son as que tras as observacións anteriores nos dan o balance final  de adquisición de 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA. IES 12 DE OUTUBRO Página 102



conceptos e procedementos. Teñen a importancia de que o alumno alcance un estudio 
globalizado dunha parte da materia.
3. Sistema de avaliación
A avaliación hai de ser cualitativa e formativa, seguindo o proceso das etapas obrigatorias 
con fin de saber se o proceso de ensinanza-aprendizaxe se encamiña a obter os resultados 
propostos. A avaliación é un elemento máis do currículo e debe traballarse conxuntamente 
cos demais elementos curriculares.
Non se pode concibir a superación da materia sen un traballo diario por parte do alumno. 
Neste sentido, as faltas de asistencia a clase sen causa  xustificada, as actitudes negativas 
ante a realización ou corrección de exercicios, a non presentación a tempo das tarefas 
encomendadas influirán negativamente na avaliación da materia.
Valoraranse o traballo e a actitude no laboratorio e na clase, os traballos presentados, as 
probas de clase e os exames de avaliación .
Os  exames  de  Química  constarán,  en  xeral,  de  problemas  e  cuestións  das  unidades  
didácticas do programa.

Clases de cuestións:
⁃  Teóricas
⁃  Puntuais
⁃  Referidas á práctica.
         Valorarase positivamente  a inclusión de diagramas,  debuxos,  esquemas… e todo 
aquilo que axude a clarifica-la exposición.
         Consideraranse negativamente os erros de cálculo e os erros nas anotacións (non 
indicar  vectores,  non  escribir  correctamente  unha  fórmula,  non  indicar   unidades,  non 
razoar os resultados, etc.).
          Como criterios particulares establécense os seguintes:
 1.- Nos problemas valoraranse por igual:
a)   O correcto plantexamento e o uso adecuado das leis físicas e químicas
b)   A explicación e xustificación razoada do desenvolvemento do problema así como o 
correcto uso das unidades.
c) O desenvolvemento matemático correcto
 2.- Nas cuestións terase en conta:
a)   A precisión na exposición do tema e o rigor  da demostracións,  se a houbese,  con 
independencia da lonxitude.
b)   A definición precisa das magnitudes que aparezan e a correcta formulación matemática, 
que debe vir acompañada da explicación pertinente.
c)    Na puntuación da cuestión práctica valorarase a precisión e concisión da resposta, 
máis ca extensión.
3.- Algunha proba pode ser semellante as que se resolven en selectividade

● Materiais e recursos didácticos:
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-Laboratorio de Física e Química.
-Medios audiovisuais.
-Uso das novas tecnoloxías e aula virtual
-Material bibliográfico básico e complementario.

● Temas transversais:
Na materia de Química non só se tratará de conseguir os obxectivos curriculares, senón 
tamén contribuír á consecución duns obxectivos que lle podemos chamar obxectivos para a 
vida; obxectivos concretos que todo cidadán debe ter conseguido ó entrar na idade adulta.
Nesta materia os temas transversais que se tratarán son:
 Educación cívica e moral, á que contribúen os seguintes contidos actitudinais:
- Coñecemento e valoración das propias capacidades e limitacións.
- Constancia no traballo e na busca de solucións.
- Adquisición de bos hábitos e orde na presentación dos traballos.
-  Valoración da importancia da aplicación responsable dos coñecementos da Química na 
mellora das condicións de vida.
Educación ambiental  e calidade de vida,  ó analizar problemas científicos e tecnolóxicos 
relacionados coa Química e as súas incidencias sobre o medio ambiente.
 Educación para o consumidor, ó desenvolver:
- O interese por investigar a presencia de certos contaminantes na auga e
nos alimentos polo uso de certos produtos orgánicos na agricultura e a
nivel doméstico, creando unha conciencia de consumidor responsable.
-  A educación na necesidade de respectar as instruccións e as normas de seguridade de 
certos productos de uso frecuente no fogar.
 Educación  para  a  saúde,  valorando  os  efectos  que  teñen  sobre  a  saúde  os 
contaminantes medioambientais,  os hábitos alimenticios e o uso de certas substancias, 
desenvolvendo a capacidade de tomar decisións ante as drogas.

 Actividades complementarias de formación
Charla sobre as radiacións
   

 Proxecto lector
Como se indicou con anterioridade, ao longo do curso realizaranse leturas relacionadas con 
libros de divulgación científica e artigod de actualidade científica, tecnolóxica, cultural ou 
deportiva.
   

 Plan de integración TICs
Dependendo dos horarios dos cursos e disposición da aula de informática, o alumnado dos 
cursos que poidan compartir  dita aula, a usarán para:
Utilizar software educativo de distribución libre.
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Encontrar  información a través de Internet.
Simulación de prácticas de química 
Proxección de vídeos de páxina, ou animacións en flash.
Como o Centro dispón da posibilidade de traballar co programa de xestión de contidos da 
XUNTA ( Moodle),  utilizarase a aula virtual para traballar  cos alumnos vía on-line. Esta 
ferramenta é sumamente interesante pois facilita a relación entre os alumnos e o profesor 
para realizar traballos, consulta de dúbidas e incluso realización de probas de exames.

ÍNDICE

                     Ourense a 15 de setembro do 2013

                                    Asdo: María Isabel Rodríguez Alonso

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA. IES 12 DE OUTUBRO Página 105


