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1. INTRODUCIÓN E NORMATIVA 

En relación á situación de suspensión das actividades lectivas presenciais na que estamos 

dende o día 13 de marzo e as posteriores medidas de confinamento, é necesario imple-

mentar unha serie de cambios na programación didáctica para adaptala á situación extra-

ordinaria e ás instrucións que as respectivas Administracións veñen dando. 

 

Para realizar as correspondentes modificacións, son relevantes unha serie de documentos 

normativos que, en xeral, teñen como factor común a suspensión das actividades lecti-

vas presenciais e a continuidade do curso a través da tele-formación. De todos eles, 

o realmente decisivo é o último, as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral 

de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolve-

mento do terceiro trimestre do curso académico 2019-20, nos centros docentes de 

Galicia. 

Segundo, basicamente, ditas instrucións, o departamento debe redactar e aprobar un anexo 

á programación, onde se contemplen os seguintes aspectos: as aprendizaxes e competen-

cias, a avaliación e cualificación do alumnado, o procedemento para o cálculo da cualifica-

ción final, as actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes 

e a información e publicidade do acordado. O presente documento trata de responder ao 

exixido en concreto, neste último dos aspectos. 

 

3. APRENDIZAXES E COMPETENCIAS 

Haberá que determinar que parte da materia realmente foi impartida e avaliada ata o 13 de 

marzo e a que se engadiu dende esa data. 

No noso caso, seguiremos os seguintes criterios xerais para a ESO e 1º de bacharelato: 

- Ata o 13 de marzo, sen cambios en relación ao establecido na PD ordinaria, 

salvo aspectos propios do desenvolvemento de cada materia non relacionados 

coa situación de suspensión das clases, coa temporalización. 



 

3 

 

- Durante o período de tele-ensino: 

Non contemplar os estándares relacionados con actividades nas que 

resulte imprescindible a presenza do alumnado no centro, como as 

prácticas de laboratorio. 

Contemplar só os estándares que sexan fundamentais para a 

continuidade da materia ou que non se traten en cursos posteriores e 

sexan considerados como importantes. 

No caso de 2º de bacharelato, tanto nos contidos de recuperación e reforzo, como nos de 

ampliación, centrarémonos en aqueles aspectos directamente relacionados cos contidos 

das probas ABAU, coas orientacións que para cada materia fan os grupos de traballo 

(CIUG). É así que neste caso, si contemplaranse as prácticas de laboratorio necesarias 

para a preparación das ABAU, que serán preparadas virtualmente. 

Este aspecto detallarase nos últimos apartados deste documento por materia e curso. 

En canto ás competencias, na programación de referencia podemos atopar o peso de 

cada competencia por materia do departamento. Sobre este aspecto non hai cambios. A 

competencia máis importante desenvolvida polas materias do departamento é a compe-

tencia matemática e en ciencia e tecnoloxía. 

4. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO 

4.1. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para a correcta avaliación dos estándares, o profesorado empregará diversos 

procedementos e instrumentos de avaliación que posibiliten a súa medición correcta e 

completa. Na seguinte táboa sinalamos os empregados no noso departamento (entre 

parénteses figura simboloxía que será empregada posteriormente; táchanse os que non se 

empregarán neste terceiro trimestre): 
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Procedementos de avaliación Instrumentos de avaliación 

Proba escrita (PE) 

online ou presencial 
(condicionada pola 
reincorporación ás 

aulas; só para 
alumnado con 

recuperación ou 
pendentes). 

Control 

Corrección individual 
Exame 

Observación directa 
(OD) 

Exercicios de reforzo 
e/ou ampliación 

Rexistro, ítem nas rúbricas. Debate 

Actitude 

Comportamento 

Informe de laboratorio (IL) 

Rúbrica. 
Informe de traballo de investigación bibliográfico 

(inclúe internet) (IB) 

Lectura comprensiva (L) 
Corrección de cuestionario. 

Análise de documento audiovisual (AV) 

Exposición oral (EO) Rúbrica 

 

A continuación, imos comentar algúns aspectos a ter en conta sobre os procedementos e 

instrumentos de avaliación empregados actualizados á nova e extraordinaria situación: 

- Controis / exames escritos. 

Estas probas realizaranse durante o mes de xuño (avaliación ordinaria) e setembro 

(avaliación extraordinaria) para o alumnado e os contidos que correspondan 

segundo se indica máis adiante (só alumnado con recuperacións ou pendentes). 

Para o caso de pendentes, antes do mes de xuño. Avaliaranse neles estándares 

contemplados para os correspondentes contidos segundo se indica na concreción 

da materia na programación ou nesta modificación. 

As probas de setembro terán a mesma consideración que as probas de xuño 

en canto a contidos e avaliación. Contemplaranse pois simplemente como unha 

oportunidade máis para acreditar a superación ou non da materia. 
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Duración estimada dunha hora, de ser presencial. De non dispoñer de clases 

presenciais a proba terá que ser online. O departamento está a traballar no deseño 

de ditas probas para que teñan as suficientes garantías de validez. 

A data para a realización da proba (a excepción da de setembro) será fixada polo 

profesor ou profesora da materia, oído o alumnado correspondente, e sempre como 

mínimo, a semana anterior á da realización da proba. 

A posibilidade de probas de avaliación presenciais para a avaliación ordinaria, 

debe contemplarse de xeito condicional, xa que non podemos asegurar a volta do 

alumnado ao centro. De non poderse desenvolver ditas probas presenciais, estas 

terán que realizarse online e coas garantías suficientes durante o mes de xuño (no 

caso da avaliación ordinaria). Ditas probas só están previstas para alumnado en 

situación de recuperación ou pendente, tal e como se recolle máis adiante. No 

caso de pendentes, as probas serán antes do mes de xuño. 

Non se repetirán probas en caso de ausencia do alumnado: 

Se a ausencia é xustificada (só causas de forza maior), buscarase unha nova 

data. Debe xustificar a ausencia por escrito nun prazo de tres días ante o 

profesor ou profesora da materia en persoa se é posible, ou vía correo 

electrónico. 

Se a ausencia non se xustifica, a cualificación na proba escrita será de cero. 

- O profesor ou profesora habitualmente proporá ao alumnado a realización de exercicios 

para reforzo e/ou ampliación dos conceptos tratados. Moitos deles levaranse como tarefa 

para a súa revisión por parte do profesorado. O profesor ou profesora levará rexistro da 

tarefa feita polo alumnado para a súa avaliación posterior. 

4.2. PROCEDEMENTO PARA O CÁLCULO DA CUALIFICACIÓN FINAL 

Na táboa seguinte, establecemos a estrutura de cualificación segundo a situación acadé-

mica do alumnado. Emprégase a seguinte simboloxía: 

CF=cualificación final / C1=cualificación 1ª avaliación (enteiro do documento oficial) 

/ C2=cualificación 2ª avaliación (enteiro do documento oficial) / F3= coeficiente que 
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vai desde 0 a 1 e que mide o nivel de traballo do alumnado dende o 13 de marzo (1 se 

traballa de forma constante; 0 se non traballa de xeito suficientemente constante) 

 

ESO - 1º BACHARELATO 

SITUACIÓN DO ALUMNADO OBSERVACIÓNS CÁLCULO DA CUALIFICACIÓN FINAL 

Aprobou a 1ª e 2ª avaliación 
Aprobados, traballan para mellorar a 
súa nota. 

 
CF=0,6·C1+0,4·C2+F3 

 
CF resultará do redondeo ao enteiro 
máis próximo; en caso de equidis-
tancia, redondeo á alza. 

Suspendeu unha das dúas primei-
ras avaliacións con nota de 3 ou 4 

Aprobados se traballan de xeito 
constante no 3º trimestre, con es-
pecial atención ás actividades pro-
postas de recuperación da avaliación 
suspensa. De non facelo terán a 
proba extraordinaria de setembro. 

CF=0,6·C1+0,4·C2+F3 
 

CF resultará do redondeo ao enteiro 
máis próximo; en caso de equidis-
tancia, redondeo á alza. 

Suspendeu unha das dúas primei-
ras avaliacións con nota menor de 
3. 

Se non alcanza o aprobado na CF, 
ademais de traballar de xeito cons-
tante no 3º trimestre, con especial 
atención ás actividades propostas de 
recuperación da avaliación suspensa, 
terá que superar unha proba especí-
fica sobre os contidos de dita ava-
liación. De superala CF será 5. 

Se non se cumpre o anterior, este 
alumnado disporá da proba extra-
ordinaria de setembro. 

CF=0,6·C1+0,4·C2+F3 
 

CF resultará do redondeo ao enteiro 
máis próximo; en caso de equidis-
tancia, redondeo á alza. 

Ver casiña anterior. 

Suspendeu as dúas primeiras ava-
liacións. 

Se non alcanza o aprobado na CF, 
terá, ademais de traballar de xeito 
constante no 3º trimestre, con es-
pecial atención ás actividades pro-
postas de recuperación da avaliación 
suspensa, terá que superar unha 
proba específica sobre os contidos 
de dita avaliación. De superala CF 
será 5. 

Se non se cumpre o anterior, este 
alumnado disporá da proba extra-
ordinaria de setembro. 

CF=0,6·C1+0,4·C2+F3 
 

CF resultará do redondeo ao enteiro 
máis próximo; en caso de equidis-
tancia, redondeo á alza. 

Ver casiña anterior. 
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2º BACHARELATO 

SITUACIÓN DO ALUMNADO OBSERVACIÓNS CÁLCULO DA CUALIFICACIÓN FINAL 

Aprobou a 1ª e 2ª avaliación 
Aprobados, traballan para mellorar a 
súa nota. 

 
CF=0,5·(C1+C2)+F3 

 
CF resultará do redondeo ao enteiro 
máis próximo; en caso de equidistan-
cia, redondeo á alza. 

Suspendeu unha das dúas primeiras 
avaliacións con nota de 3 ou 4 

Aprobados se traballan de xeito 
constante no 3º trimestre, con es-
pecial atención ás actividades pro-
postas de recuperación da avaliación 
suspensa. De non facelo terán a 
proba extraordinaria de setembro. 

CF=0,5·(C1+C2)+F3 
 

CF resultará do redondeo ao enteiro 
máis próximo; en caso de equidistan-
cia, redondeo á alza. 

Suspendeu unha das dúas primeiras 
avaliacións con nota menor de 3. 

Se non alcanza o aprobado na CF, 
ademais de traballar de xeito cons-
tante no 3º trimestre, con especial 
atención ás actividades propostas de 
recuperación da avaliación suspensa, 
terá que superar unha proba especí-
fica sobre os contidos de dita ava-
liación. De superala CF será 5. 

Se non se cumpre o anterior, este 
alumnado disporá da proba extra-
ordinaria de setembro. 

CF=0,5·(C1+C2)+F3 
 

CF resultará do redondeo ao enteiro 
máis próximo; en caso de equidistan-
cia, redondeo á alza. 

Ver casiña anterior. 

Suspendeu as dúas primeiras ava-
liacións. 

Se non alcanza o aprobado na CF, 
ademais de traballar de xeito cons-
tante no 3º trimestre, con especial 
atención ás actividades propostas de 
recuperación da avaliación suspensa, 
terá que superar unha proba especí-
fica sobre os contidos de ditas 
avaliacións. De superala CF será 5. 

Se non se cumpre o anterior, este 
alumnado disporá da proba extra-
ordinaria de setembro. 

CF=0,5·(C1+C2)+F3 
 

CF resultará do redondeo ao enteiro 
máis próximo; en caso de equidistan-
cia, redondeo á alza. 

Ver casiña anterior. 

 

En canto á avaliación das competencias, lembremos que estas están integradas en todas 

as materias tal e como se recolle na programación, e, polo tanto, a súa avaliación 

corresponde á xunta de avaliación, e será determinada a partir da avaliación dos estándares. 

4.3. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 

MATERIAS PENDENTES 

Actuacións a levar a cabo sobre o alumnado con materias pendentes: 
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- Matricularase ao alumnado nos cursos virtuais das materias pendentes e 

informarase diso directamente ao alumnado ou a través do correspondente titor 

ou titora. 

- Para superar a materia: 

No caso do alumnado co primeiro parcial de pendentes aprobado, 

tarefas correspondentes só ao segundo parcial. De realizar o traballo 

con suficiente calidade e constancia, a cualificación final será de 5. 

No caso do alumnado sen parciais nin traballo realizado, tarefas 

correspondentes a todo o curso. Ademais terán que superar unha 

proba única sobre a materia. De realizar o traballo con suficiente 

calidade e constancia, poderán sumar ata 2 puntos ao resultado de 

dita proba. 

A proba extraordinaria de setembro contemplarase como outra 

oportunidade para acreditar a superación ou non da materia, nas 

mesmas condicións que en xuño. 

5. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

Un dos elementos curriculares máis afectados pola situación que estamos a vivir, é sen 

dúbida a metodoloxía a empregar. A imposibilidade de clases presenciais condiciona en 

gran medida as ferramentas a empregar no proceso de ensino e aprendizaxe. Por outro 

lado, afortunadamente, estamos a vivir nunha sociedade dixitalizada que posúe medios 

técnicos que posibilitan a adopción de medidas que poidan paliar nalgunha medida a co-

municación profesorado-alumnado-recursos. 

A metodoloxía a seguir terá como ferramenta material fundamental ditos medios dixitais. 
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ACTIVIDADES 

Combinarán contidos de ampliación e de repaso (recuperación, reforzo). 

Tipos de actividades: preparación (estudo, comprensión, repaso) de contidos, 
elaboración e corrección de exercicios, autocorreccións, lecturas comprensi-
vas, visualización de titoriais e vídeos explicativos, simulacións, resolución de 
dúbidas. 

PROCEDEMENTO 

As actividades planificaranse semanalmente. Informarase ao alumnado das 
actividades a traballar, apoiado en diversos recursos explicativos, parte das 
cales terá que enviar ao profesorado. O alumnado poderá consultar as súas 
dúbidas a través dos medios previstos diariamente (correo, foro da aula vir-
tual) e con certa periodicidade por vídeo conferencia. 

A cantidade do traballo establecerase proporcionalmente ao número de horas 
semanais da materia. 

MATERIAIS E RECURSOS 

Dependendo do curso: libro de texto, apuntes do departamento. 

A aula virtual convértese na ferramenta esencial de comunicación e reposi-
torio. A través do foro da aula e do correo electrónico o alumnado poderá 
estar en contacto co profesorado. Tamén periodicamente realizaranse vídeo 
conferencias entre o profesorado e alumnado voluntario para a consulta ba-
sicamente de dúbidas ou explicacións máis complexas. Hotpotatoes como 
recurso para elaboración e resolución de exercicios. 

En xeral os recursos educativos existentes en rede convértense en ferra-
menta de moita importancia nesta situación; destaquemos os vídeos titoriais, 
sobre os contidos máis importantes, algúns deles elaborados polo profeso-
rado do departamento, simuladores e aplicacións variadas. 

 

6. APRENDIZAXES POR MATERIAS 

Pasamos a desenvolver este apartado por materia e curso para este terceiro trimestre. 

Como xa comentamos, as probas escritas farán referencia aos contidos de 1º e 2º tri-

mestre e nese caso seguiremos o establecido na programación de referencia sen modi-

ficacións no que corresponde a contidos. O grao mínimo de consecución dos estánda-

res, tamén aparecen na programación de referencia. Si hai modificacións en canto ao seu 

encaixe por trimestre debido aos ritmos concretos levados en cada materia e curso. Polo 

tanto, as unidades non mostradas nestes apartados non sufriron cambios e son as descritas 

na programación de referencia. 

Os estándares están codificados segundo aparece no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, 

polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato 

na Comunidade Autónoma de Galicia. 
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6.1. FÍSICA E QUÍMICA (EN INGLÉS) 2ºESO 

1º TRIMESTRE: UNIDADE 1-UNIDADE 4. 

2º TRIM.: U. 5-U. 6 e U.7 parcialmente (GRUPO A).  U. 5-U. 7 (GRUPO B) 

3º TRIMESTRE: 

UNIDADE 7 (GRUPO A). Disolucións (Solutions). 

Que é unha disolución? (What is a solution?). Cales son as partes dunha disolución? 

(What are the parts of a solution?). Que é a concentración dunha disolución? (What 

is the concentration of a solution?). Solubilidade (Solubility). Como poden separarse 

as compoñentes dunha disolución? (How can a solution be separated?). 

Práctica de laboratorio: Elaboración dunha disolución cunha concentración dada (Making 

a solution with a given concentration). 

Práctica de laboratorio (U5 e U6): Métodos de separación de mesturas (Methods of mixture 

separation). 

Lectura comprensiva: Destilación fraccionada do petroleo (Fractional distillation of petro-

leum). 

Estándares de aprendizaxe avaliables: FQB1.1.2, FQB1.4.1, FQB1.4.2, FQB1.5.1, 

FQB1.6.1, FQB1.6.2, FQB2.4.2, FQB2.4.3, FQB2.5.1. 

Moitos dos contidos desta unidade xa foron desenvoltos antes do 13 de marzo. Entre 

eles, os correspondentes ás prácticas. 

UNIDADE 8. Reaccións químicas (Chemical reactions). 

Que son cambios físicos e químicos? (What are physical and chemical changes?). 

Reaccións químicas. Reactivos e productos. Ecuacións químicas (Chemical 

reactions. Reactants and products. Chemical equations). 

Lecturas comprensivas: Desenvolvemento de telas sintéticas (Development of synthetic 

fabrics). Eliminación de residuos químicos (Disposal of chemical wastes). Meteorización quí-

mica (Chemical weathering). Metalurxia (Metallurgy). 
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Estándares de aprendizaxe avaliables: FQB1.1.2, FQB1.2.1, FQB1.5.1, FQB1.6.1, 

FQB3.1.1, FQB3.1.2, FQB3.2.1, FQB3.3.1, FQB3.3.2. 

UNIDADE 9. Forzas (Force). 

Que é a forza (What is a force?). Que é a gravidade?. Masa e peso. Órbitas: planetas 

e satélites (What is gravity? Mass and weight). Órbitas: planetas e satélites (Orbits: 

planets and satellites). Como funciona un dinamómetro? (How does a spring scale 

work?). Que é a fricción? (What is friction?). 

Traballo de investigación: Efectos da gravidade da Lúa sobre a terra. Como afecta 

a gravidade da Lúa aos océanos da Terra (Effects of the moon´s gravity on the earth. 

How are the earth´s oceans affected by moon´s gravity?). (Só para grupo B; o motivo 

é que o grupo A vai algo máis atrasado). 

Estándares de aprendizaxe avaliables: FQB1.1.2, FQB1.2.1, FQB1.3.1, FQB1.5.2, 

FQB1.6.1, FQB4.1.1, FQB4.1.3, FQB4.5.1, FQB4.6.1, FQB4.6.2, FQB4.6.3, FQB4.8.1 (só 

para B). 

UNIDADE 10. Movemento (Motion). 

Que é a velocidade? (What are speed and velocity?). Que é a aceleración? (What is 

acceleration?). Que son forzas equilibradas e desequilibradas? (What are balanced 

and unbalanced forces?). 

Lectura comprensiva e traballo de investigación: Anos luz e estructura do 

Universo (Light years and structure of the Universe). 

Estándares de aprendizaxe avaliables: FQB1.1.2, FQB1.2.1, FQB1.3.1, FQB1.5.1, 

FQB1.5.2, FQB1.6.1, FQB4.2.2, FQB4.3.1, FQB4.3.2. 

UNIDADE 11. Enerxía (Energy). 

Cales son as dúas clases fundamentais de enerxía? (What are the two basic kinds 

of energy?). Como cambia a enerxía? (How does energy change form?). Que é a 

conservación da enerxía? (What is conservation of energy?). 

Documento audiovisual: O noso amigo o átomo (Disney, 1957; en inglés con 

subtítulos en castelán; https://www.youtube.com/watch?v=Srzwp-Kve4A). 
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Estándares de aprendizaxe avaliables: FQB1.2.1, FQB1.3.1, FQB5.1.1, FQB5.1.2, 

FQB5.2.1. 

UNIDADE 12. Calor (Heat). 

Que é a calor? (What is heat?). Que é a temperatura? (What is temperature?). 

Traballo de investigación (U11 e 12): Fontes de enerxía (Sources of energy). 

Estándares de aprendizaxe avaliables: FQB1.1.1, FQ1.1.2, FQB1.3.1, FQB1.5.1, 

FQB1.5.2, FQB1.6.1, FQB2.2.3, FQB2.2.4, FQB5.1.1, FQB5.1.2, FQB5.2.1, FQB5.3.1, 

FQB5.3.2. 

 

6.2. FÍSICA E QUÍMICA 2ºESO (CASTELÁN-APOIO) 

1º TRIMESTRE: UNIDADE 1-UNIDADE 2. 

2º TRIM.: U. 3-U.4 (parcialmente) 

3º TRIMESTRE: 

UNIDADE 4. Cambios na materia. 

Os ladrillos que forman a materia. Cambios físicos e químicos. As reaccións químicas. 

Materia e materiais. 

Lectura comprensiva: Relacionar cambios na materia coa contaminación / Os restos dun 

“botellón” poden valer diñeiro. 

Estándares de aprendizaxe avaliables: FQB1.1.2, FQB1.2.1, FQB1.5.1, FQB1.6.1, 

FQB3.1.1, FQB3.1.2, FQB3.2.1, FQB3.3.1, FQB3.3.2. 

UNIDADE 5. Forzas e movementos. 

Que é unha forza?. Móvese ou non se move?. A velocidade. O movemento rectilíneo 

uniforme (MRU). A aceleración. O movemento e as forzas. 

Estándares de aprendizaxe avaliables: FQB1.1.2, FQB1.2.1, FQB1.3.1, FQB4.5.1. 
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UNIDADE 6. A forza da gravidade. 

O universo. A forza da gravidade. Corpos e agrupacións no universo. 

Estándares de aprendizaxe avaliables: FQB1.1.2, FQB1.3.1, FQB1.5.2, FQB1.6.1, 

FQB4.1.1, FQB4.1.3, FQB4.6.1, FQB4.6.2, FQB4.6.3. 

UNIDADE 7. A enerxía. 

Que é a enerxía?. Formas de presentarse a enerxía. Características da enerxía. 

Fontes de enerxía. Impacto ambiental da enerxía. A enerxía que utilizamos. 

Estándares de aprendizaxe avaliables: FQB1.2.1, FQB1.3.1, FQB5.1.1, FQB5.1.2, 

FQB5.2.1, FQB5.5.1. 

UNIDADE 8. Temperatura e calor. 

Que é a temperatura? Que é a calor?. A calor e os cambios de temperatura. 

Estándares de aprendizaxe avaliables: FQB1.3.1, FQB5.1.1, FQB5.1.2, FQB5.2.1, 

FQB5.3.1, FQB5.3.2. 

Especificidades nos procedementos, instrumentos de avaliación e cualificacións: 

Os procedementos de avaliación no grupo de apoio terán modificacións respecto ao 

adoptado para o nivel. En concreto, e sempre a criterio do profesor ou profesora 

correspondente, nas probas de avaliación escritas, e polo tanto, durante esta situación 

excepcional, para o caso de recuperacións, o alumnado poderá ter material bibliográfico de 

apoio autorizado polo profesor ou profesora. 

 

6.3. FÍSICA E QUÍMICA 3ºESO (INGLÉS) 

1º TRIMESTRE: UNIDADE 1-UNIDADE 2. 

2º TRIM.: U. 2-U. 3 (U. 4 no notebook). 

3º TRIMESTRE: 
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UNIDADE 4. Fórmulas químicas (Chemical formulae). 

Que é unha formula química (What is a chemical formula?). Que é o número de 

oxidación (What is an oxidation number?). Como se nomean os compostos? (How 

are chemical compounds named?). Que é unha molécula diatómica? (What is a 

diatomic molecule?). Masa molecular (What is formula mass?). Como se escribe 

unha formula química? (How is a chemical formula written?). 

Estándares de aprendizaxe aos que se contribúe: FQB2.4.1, FQB2.4.2, FQB2.5.1, 

FQB2.6.1. 

UNIDADE 5. As reaccións químicas (Chemical reactions). 

Que é unha reacción química? (What is a chemical reaction?). Que é unha ecuación 

química? (What is a chemical equation?). Oxidación e reducción (What are oxidation 

and reduction?). Reaccións de síntese (What is a synthesis reaction?). Reaccións de 

descomposición (What is a decomposition reaction?). Que é un ácido? (What is an 

acid?). Que é unha base? (What is a base?). Neutralización (What is neutralization?). 

Traballo de investigación: Impacto ambiental dos compostos químicos 

(Environmental impact of chemicals) / Industria química e progreso (Chemical 

industry and progress). 

Lectura comprensiva: Air bags. 

Estándares de aprendizaxe aos que se contribúe: FQB1.1.1, FQB1.1.2, FQB1.2.1, 

FQB1.5.1, FQB1.5.2, FQB1.6.1, FQB3.1.1, FQB3.2.1, FQB3.2.2, FQB3.4.1, FQB3.4.2. 

UNIDADE 6. Electricidade (Electricity). 

Que é a carga eléctrica? (What is electric charge?). Lei de Coulomb (Coulomb’s law). 

Que é unha batería (What is a battery?). Que son os aillantes e os condutores? (What 

are insulators and conductors?). Como mídese a electricidade? (How is electricity 

measured?). 

Lectura comprensiva: Circuitos integrados (Integrated circuits). 
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Estándares de aprendizaxe aos que se contribúe: FQB1.1.1, FQB1.1.2, FQB1.2.1, 

FQB1.3.1, FQB1.5.1, FQB4.1.1, FQB4.1.2, FQB4.2.1, FQB5.3.1, FQB5.3.3, FQB5.4.3, 

FQB5.5.4. 

UNIDADE 7. Magnetismo (Magnetism). 

Que é un imán (What is a magnet?). Que causa o magnetism? (What causes 

magnetism?). Como se relacionan electricidade e magnetismo? (How are electricity 

and magnetism related?). Que é un xerador eléctrico? (What is an electric 

generator?). 

Lectura comprensiva: Centrais eléctricas (Electric power plants). 

Estándares de aprendizaxe aos que se contribúe: FQB1.1.1, FQB1.1.2, FQB1.2.1, 

FQB1.5.1, FQB4.3.1, FQB4.4.2, FQB5.6.1. 

UNIDADE 8. Forzas e enerxía (Energy). 

Traballo de investigación (uso das TIC): Forzas na natureza: gravitación, 

electricidade e magnetismo (Forces in nature: gravity, electricity and magnetism). 

Estándares de aprendizaxe aos que se contribúe: FQB1.1.1, FQB1.1.2, FQB1.2.1, 

FQB1.5.2, FQB1.6.1, FQB4.5.1, FQB5.6.1. 

 

6.4. FÍSICA E QUÍMICA 3ºESO (CASTELÁN-REFORZO) 

1º TRIMESTRE: UNIDADE 1-UNIDADE 2 parcialmente. 

2º TRIM.: U. 2 parcialmente-U.4 parcialmente 

3º TRIMESTRE: 

As táboas onde se detallan os estándares co correspondente grao mínimo de consecución 

na materia e os procedementos empregados para a súa avaliación, na materia en inglés, 

seguen sendo válidos para esta materia en castelán. En definitiva, neste apartado 

simplemente mostramos os contidos, a súa secuenciación e o perfil de estándares por 

unidade. 
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UNIDADE 4. Os compostos químicos. (COMPARTIDA COA 2ª AVALIACIÓN) 

(Os contidos previos a formulación desta unidade foron tratados dentro da 2ª 

AVALIACIÓN). 

Formulación e nomenclatura de compostos inorgánicos binarios. 

Traballo de investigación: Propiedades e aplicacións de elementos e compostos 

de especial interese. 

Estándares de aprendizaxe aos que se contribúe: FQB1.1.1, FQB1.1.2, FQB1.5.2, 

FQB1.5.1, FQB1.6.1, FQB2.4.1, FQB2.4.2, FQB2.5.1, FQB2.6.1. 

UNIDADE 5. As reaccións químicas. 

Como se produce unha reacción química?. As ecuacións químicas. Consérvase a 

masa nunha reacción química?. En que proporción reaccionan entre si as 

sustancias?. Cálculos estequiométricos sinxelos. Reaccións rápidas e lentas. 

Importancia das reaccións químicas. Reaccións químicas e medio ambiente. 

Traballo de investigación: A industria química no desenvolvemento da sociedade. 

Estándares de aprendizaxe aos que se contribúe: FQB1.1.1, FQB1.1.2, FQB1.2.1, 

FQB1.5.1, FQB1.5.2, FQB1.6.1, FQB3.1.1, FQB3.2.1, FQB3.2.2, FQB3.4.1, FQB3.4.2. 

UNIDADE 6. Electricidade e magnetismo. 

Forzas entre cargas eléctricas. Analoxías e diferenzas entre a forza gravitatoria e 

eléctrica. Cargas en movemento: a corrente eléctrica. O magnetismo. O 

electromagnetismo. 

Estándares de aprendizaxe aos que se contribúe: FQB1.1.1, FQB1.1.2, FQB1.2.1, 

FQB1.3.1, FQB4.1.1, FQB4.1.2, FQB4.2.1, FQB4.3.1, FQB4.4.1, 

UNIDADE 7. Circuítos eléctricos e electrónicos. 

Forza electromotriz dun xerador. Diferenza de potencial. A intensidade eléctrica. A 

resistencia eléctrica: lei de Ohm. Dispositivos electrónicos de importancia. 

Estándares de aprendizaxe aos que se contribúe: FQB1.1.1, FQB1.1.2, FQB1.2.1, 

FQB1.3.1, FQB5.3.1, FQB5.3.3, FQB5.4.3, FQB5.5.4. 
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UNIDADE 8. A enerxía. 

Formas e transformacións da enerxía. 

Traballo de investigación: Fontes de enerxía. 

Estándares de aprendizaxe aos que se contribúe: FQB1.1.1, FQB1.1.2, FQB1.2.1, 

FQB1.5.1, FQB1.5.2, FQB1.6.1, FQB4.5.1, FQB5.3.1, FQB5.6.1. 

 

6.5. FÍSICA E QUÍMICA 4ºESO 

(A UNIDADE 1 é transversal) 

1º TRIMESTRE: UNIDADE 2-UNIDADE 3 (+ U. 1). 

2º TRIM.: U. 4-U. 6 (+ U. 1). 

3º TRIMESTRE (+ U. 1): 

UNIDADE 7. As forzas e os cambios de movemento. 

As forzas e os seus efectos. Composición de forzas. As forzas e as leis de Newton. 

Unha forza chamada peso. A forza de rozamento. 

Lectura comprensiva: Sobre as leis de Newton. 

Estándares de aprendizaxe aos que se contribúe: FQB1.1.2, FQB1.3.1, FQB1.6.1, 

FQB4.6.1, FQB4.6.2 (parcialmente), FQB4.7.1, FQB4.8.1, FQB4.8.2, FQB4.8.3. 

UNIDADE 8. Movemento circular e gravitación universal. 

O movemento circular uniforme. Forza centrípeta e aceleración centrípeta. O 

universo mecánico: as leis de Kepler. Lei da gravitación universal. A síntese 

newtoniana. 

Estándares de aprendizaxe aos que se contribúe: FQB1.1.1, FQB1.3.1, FQB1.6.1, 

FQB4.3.1 (parcialmente), FQB4.4.1 (parcialmente), FQB4.4.3, FQB4.6.2 (parcialmente), 

FQB4.9.1, FQB4.9.2, FQB4.10.1. 

UNIDADE 9. Forzas nos fluídos. 
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A presión. Presión no interior dun fluído en repouso. A presión hidrostática; principio 

fundamental da hidrostática. Principio de Pascal. A presión atmosférica. Forzas de 

empuxe; principio de Arquímides. 

Estándares de aprendizaxe aos que se contribúe: FQB1.6.1, FQB4.12.1, FQB4.12.2, 

FQB4.13.1, FQB4.13.2, FQB4.13.3, FQB4.13.4, FQB4.13.5, FQB4.14.3. 

UNIDADE 10. Traballo e enerxía mecánica. 

Traballo e enerxía. Traballo realizado por unha forza constante. Concepto de 

potencia. Enerxía mecánica. Principio de conservación da enerxía mecánica. 

Principio xeral de conservación da enerxía total. 

Estándares de aprendizaxe aos que se contribúe: FQB 1.3.1, FQB1.6.1, FQB5.1.1, 

FQB5.1.2 (parcialmente), FQB5.2.1 (parcialmente), FQB5.3.1. 

UNIDADE 11. A calor: unha forma de transferir enerxía. 

Transferencia de enerxía, traballo e calor. 

Estándares de aprendizaxe aos que se contribúe: FQB1.6.1, FQB5.1.1, FQB5.1.2, 

FQB5.2.1, FQB5.2.2. 

 

6.6. FÍSICA E QUÍMICA 1ºBACHARELATO 

1º TRIMESTRE: UNIDADE 1-UNIDADE 4. 

2º TRIM.: U. 5-U. 8 (parcialmente). 

3º TRIMESTRE: 

UNIDADE 8. Tipos de movementos. (PARCIALMENTE VISTO NO 2º TRIMESTRE). 

(Movemento rectilíneo e uniforme. Movementos con aceleración constante. ATA 

ESTE APARTADO, 2º TRIMESTRE). 

Movemento parabólico. Movementos circulares. Movemento harmónico simple. 
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Estándares de aprendizaxe aos que se contribúe: FQB1.1.1 (parcialmente), FQB1.1.2, 

FQB1.1.4, FQB1.2.1, FQB6.2.1, FQB6.3.1, FQB6.3.2, FQB6.4.1, FQB6.5.1, FQB6.6.1, 

FQB6.7.1, FQB6.8.1, FQB6.8.2, FQB6.8.3, FQB6.9.2, FQB6.9.3, FQB6.9.4, FQB6.9.5, 

FQB6.9.6. 

UNIDADE 9. Forzas e dinámica I. 

Leis de Newton e principio de superposición. Momento lineal; impulso; conservación do 

momento lineal. Equilibrio. Forzas de contacto: normal, rozamento e tensión. Dinámica 

do movemento circular. 

Estándares de aprendizaxe aos que se contribúe: FQB1.1.2, FQB1.1.4, FQB6.5.1, 

FQB6.6.1, FQB6.7.1 (parcialmente), FQB7.1.1, .FQB7.2.1, FQB7.2.2, FQB7.2.3, FQB7.4.2, 

FQB7.5.1. 

UNIDADE 10. Forzas e dinámica II. 

Movemento harmónico simple; lei de Hooke. Péndulo simple. 

Estándares de aprendizaxe aos que se contribúe: FQB1.1.1 (parcialmente), FQB1.1.2, 

FQB1.1.4, FQB6.2.1, FQB6.5.1, FQB6.6.1, FQB6.9.2, FQB6.9.4, FQB7.1.1, FQB7.3.2. 

UNIDADE 11. Traballo e enerxía. 

A enerxía e os cambios. O traballo. Traballo e enerxía cinética. Traballo e enerxía 

potencial. Conservación da enerxía mecánica. 

Estándares de aprendizaxe aos que se contribúe: FQB1.1.1 (parcialmente), FQB1.1.2, 

FQB1.1.4, FQB6.9.5, FQB8.1.1, FQB8.1.2, FQB8.3.1, FQB8.3.2. 

 

6.7. FÍSICA 2ºBACHARELATO 

Como xa comentamos anteriormente, no caso das materias de 2º de bacharelato, nos 

limitaremos ás orientacións establecidas polos grupos de traballo correspondentes da 

CIUG. Xúntanse os estándares directamente extraídos da CIUG para todo o curso e por 

bloques. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS: ACTIVIDADE CIENTÍFICA. 



 

20 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:  Efectúa a análise dimensional das ecuacións que 

relacionan as magnitudes nun proceso físico.  Resolve exercicios nos que a información 

debe deducirse a partir dos datos proporcionados e das ecuacións que rexen o fenómeno, 

e contextualiza os resultados.  Elabora e interpreta representacións gráficas de dúas e 

tres variables a partir de datos experimentais, e relaciónaas coas ecuacións matemáticas 

que representan as leis e os principios físicos subxacentes.  Selecciona, comprende e 

interpreta información relevante nun texto de divulgación científica, e transmite as conclu-

sións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade.  Realiza de xeito coope-

rativo algunhas tarefas propias da investigación científica: procura de información, prácticas 

de laboratorio ou pequenos proxectos de investigación. 

 

1º TRIMESTRE: UNIDADE 1-UNIDADE 4 (parcialmente). 

GRAVITACIÓN. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:  Diferencia os conceptos de forza e campo, 

establecendo unha relación entre a intensidade do campo gravitacional e a aceleración da 

gravidade.  Representa o campo gravitacional mediante as liñas de campo e as 

superficies equipotenciais.  Xustifica o carácter conservativo do campo gravitacional e 

determina o traballo realizado polo campo a partir das variacións de enerxía potencial.  

Calcula a velocidade de escape dun corpo aplicando o principio de conservación da enerxía 

mecánica.  Aplica a lei de conservación da enerxía ao movemento orbital de corpos como 

satélites, planetas e galaxias.  Deduce a velocidade orbital dun corpo, a partir da lei 

fundamental da dinámica, e relaciónaa co raio da órbita e a masa do corpo central.  Utiliza 

aplicacións virtuais interactivas para o estudo de satélites de órbita media (MEO), órbita 

baixa (LEO) e de órbita xeoestacionaria (GEO), e extrae conclusións. 

ELECTROSTÁTICA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:  Relaciona os conceptos de forza e campo, 

establecendo a relación entre intensidade do campo eléctrico e carga eléctrica.  Utiliza o 

principio de superposición para o cálculo de campos e potenciais eléctricos creados por 

unha distribución de cargas puntuais.  Representa graficamente o campo creado por unha 
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carga puntual, incluíndo as liñas de campo e as superficies equipotenciais.  Compara os 

campos eléctrico e gravitacional, e establece analoxías e diferenzas entre eles.  Analiza 

cualitativamente a traxectoria dunha carga situada no seo dun campo xerado por unha 

distribución de cargas, a partir da forza neta que se exerce sobre ela.  Calcula o traballo 

necesario para transportar unha carga entre dous puntos dun campo eléctrico creado por 

una ou máis cargas puntuais a partir da diferenza de potencial.  Predí o traballo que se 

realizará sobre unha carga que se move nunha superficie equipotencial e discúteo no 

contexto de campos conservativos. 

2º TRIM.: U. 4 (parcialmente)-U. 7. 

ELECTROMAGNETISMO. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:  Calcula o fluxo do campo eléctrico a partir da carga 

que o crea e a superficie que atravesan as liñas do campo.  Determina o campo eléctrico 

creado por unha esfera cargada aplicando o teorema de Gauss.  Explica o efecto da gaiola 

de Faraday utilizando o principio de equilibrio electrostático e recoñéceo en situación cotiás, 

como o mal funcionamento dos móbiles en certos edificios ou o efecto dos raios eléctricos 

nos avións.  Describe o movemento que realiza unha carga cando penetra nunha rexión 

onde existe un campo magnético e analiza casos prácticos concretos, como os 

espectrómetros de masas e os aceleradores de partículas.  Relaciona as cargas en 

movemento coa creación de campos magnéticos e describe as liñas do campo magnético 

que crea una corrente eléctrica rectilínea.  Calcula o raio da órbita que describe unha 

partícula cargada cando penetra cunha velocidade determinada nun campo magnético 

coñecido aplicando a forza de Lorentz.  Utiliza aplicación virtuais interactivas para 

comprender o funcionamento dun ciclotrón e calcula a frecuencia propia da carga cando se 

move no seu interior.  Establece a relación que debe existir entre o campo magnético e o 

campo eléctrico para que unha partícula cargada se mova con movemento rectilíneo 

uniforme aplicando a lei fundamental da dinámica e a lei de Lorentz.  Analiza o campo 

eléctrico e o campo magnético desde o punto de vista enerxético, tendo en conta os 

conceptos de forza central e campo conservativo.  Establece, nun punto dado do espazo, 

o campo magnético resultante debido a dous ou máis condutores rectilíneos polos que 

circulan correntes eléctricas.  Caracteriza o campo magnético creado por unha espira e 

por un conxunto de espiras.  Analiza e calcula a forza que se establece entre dous 
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condutores paralelos, segundo o sentido da corrente que os percorra, realizando o 

diagrama correspondente.  Xustifica a definición de ampere a partir da forza que se 

establece entre dous condutores rectilíneos e paralelos.  Determina o campo que crea 

unha corrente rectilínea de carga aplicando a lei de Ampère e exprésao en unidades do 

Sistema Internacional.  Establece o fluxo magnético que atravesa unha espira que se 

atopa no seo dun campo magnético e exprésao en unidades do Sistema Internacional.  

Calcula a forza electromotriz inducida nun circuíto e estima o sentido da corrente eléctrica 

aplicando as leis de Faraday e Lenz.  Emprega aplicacións virtuais interactivas para 

reproducir as experiencias de Faraday e Henry e deduce experimentalmente as leis de 

Faraday e Lenz.  Demostra o carácter periódico da corrente alterna nun alternador a partir 

da representación gráfica da forza electromotriz inducida en función do tempo.  Infire a 

produción de corrente alterna nun alternador, tendo en conta as leis da indución. 

MECÁNICA ONDULATORIA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:  Determina a velocidade de propagación dunha onda 

e a de vibración das partículas que a forman, interpretando ambos os resultados.  Explica 

as diferenzas entre ondas lonxitudinais e transversais a partir da orientación relativa da 

oscilación e da propagación.  Recoñece exemplos de ondas mecánicas na vida cotiá.  

Obtén as magnitudes características dunha onda a partir da súa expresión matemática.  

Escribe e interpreta a expresión matemática dunha onda harmónica transversal dadas as 

súas magnitudes características.  Dada a expresión matemática dunha onda, xustifica a 

dobre periodicidade con respecto á posición e ao tempo.  Relaciona a enerxía mecánica 

dunha onda coa súa amplitude.  Calcula a intensidade dunha onda a certa distancia do 

foco emisor, empregando a ecuación que relaciona ambas magnitudes. 

3º TRIMESTRE: 

UNIDADE 8. Fenómenos ondulatorios. 

Fronte de onda. Principio de Huygens: difracción. Interferencia. Refracción e 

reflexión, leis de Snell; reflexión total. Polarización. Efecto Doppler. 

Prácticas de laboratorio: Comprobación experimental da lei de Snell / Cálculo 

experimental da lonxitude de onda mediante patrón de difracción-interferencia. 
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UNIDADE 9. O son. 

Cualidades do son. Aplicacións do son. Contaminación acústica. 

Traballo de investigación: Aplicacións tecnolóxicas das ondas sonoras. 

Lectura comprensiva: Velocidade do son e medio de propagación. 

UNIDADE 10. Radiación EM. 

Natureza e propiedades básicas das ondas electromagnéticas. Espectro 

electromagnético. 

Prácticas de laboratorio: Polarización da luz. 

Lectura comprensiva: Dispositivos de almacenamento e transmisión de 

información. 

 

UNIDADES 8-10. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:  Explica a propagación das ondas utilizando o 

Principio de Huygens.  Interpreta os fenómenos de interferencia e a difracción a partir do 

Principio de Huygens.  Experimenta e xustifica, aplicando a lei de Snell, o comportamento 

da luz ao cambiar de medio, coñecidos os índices de refracción.  Obtén o índice de 

refracción dun medio a partir do ángulo formado pola onda reflectida e refractada.  

Considera o fenómeno de reflexión total como o principio físico subxacente á propagación 

da luz nas fibras ópticas e a súa relevancia nas telecomunicacións.  Recoñece situacións 

cotiás nas que se produce o efecto Doppler, e xustifícaas de forma cualitativa.  Identifica 

a relación logarítmica entre o nivel de intensidade sonora en decibelios e a intensidade do 

son, aplicándoa a casos sinxelos.  Relaciona a velocidade de propagación do son coas 

características do medio en que se propaga.  Analiza a intensidade das fontes do son da 

vida cotiá e clasifícaas como contaminantes e non contaminantes.  Coñece e explica 

algunhas aplicacións tecnolóxicas das ondas sonoras, como a ecografía, o radar, o sonar, 

etc.  Relaciona a enerxía dunha onda electromagnética coa súa frecuencia, lonxitude de 

onda e a velocidade da luz no baleiro.  Determina experimentalmente a polarización das 

ondas electromagnéticas a partir de experiencias sinxelas, utilizando obxectos empregados 

na vida cotiá.  Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes na vida 
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cotiá, en función da súa lonxitude de onda e da súa enerxía.  Recoñece aplicacións 

tecnolóxicas de diferentes tipos de radiacións, principalmente infravermella, ultravioleta e 

microondas.  Analiza os efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos 

sinxelos. 

UNIDADE 11. Óptica xeométrica. 

Conceptos previos: óptica xeométrica, eixe óptico, dioptrio e notación básica. 

Espellos. Dioptrio esférico e plano. Lentes delgadas. Ollo humano. Instrumentos 

ópticos. 

Prácticas de laboratorio: Transmisión rectilínea da luz. Formación de imaxes por 

espellos e lentes delgadas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:  Explica procesos cotiáns a través das leis da óptica 

xeométrica.  Obtén o tamaño, a posición e a natureza da imaxe dun obxecto producida 

por un espello plano e unha lente delgada, realizando o trazado de raios e aplicando as 

ecuacións correspondentes  Xustifica os principais defectos ópticos do ollo humano 

(miopía, hipermetropía, presbicia e astigmatismo), empregando para iso un diagrama de 

raios  Establece o tipo e disposición dos elementos empregados nos principais 

instrumentos ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio e cámara fotográfica, 

realizando o correspondente trazado de raios  Analiza as aplicacións da lupa, o 

microscopio, o telescopio e a cámara fotográfica, considerando as variacións que 

experimenta a imaxe respecto ao obxecto. 

 

UNIDADE 12. Teoría da relatividade especial. 

Orixe; experimento de Michelson e Morley. Transformacións de Lorentz. Postulados 

da relatividade especial. Dilatación temporal e contracción de lonxitudes. Enerxía 

relativista. 

Debate: Paradoxos relativistas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:  Calcula a dilatación do tempo que experimenta un 

observador cando se despraza a velocidades próximas ás da luz con respecto a un sistema 
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de referencia dado, aplicando as transformacións de Lorentz.   Determina a contracción 

que experimenta un obxecto cando se atopa nun sistema que se despraza a velocidades 

próximas ás da luz con respecto a un sistema de referencia dado, aplicando as 

transformacións de Lorentz.  Discute os postulados e as aparentes paradoxos asociados 

á Teoría Especial da Relatividade e a súa evidencia experimental.  Expresa a relación 

entre a masa en repouso dun corpo e a súa velocidade coa enerxía do mesmo a partir da 

masa relativista. 

 

UNIDADE 13. Física cuántica. 

Introdución. Radiación do corpo negro; hipótese de Planck. Efecto fotoeléctrico, 

concepto de fotón. Espectros atómicos; modelo atómico de Bohr. Dualidade onda-

corpúsculo; hipótese de De Broglie. Principio de indeterminación de Heisenberg. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:  Explica as limitacións da física clásica ó enfrontarse 

a determinados feitos físicos, como a radiación do corpo negro, o efecto fotoeléctrico ou os 

espectros atómicos.  Relaciona a lonxitude de onda ou frecuencia da radiación absorbida 

ou emitida por un átomo coa enerxía dos niveis atómicos involucrados.  Compara a 

predición clásica do efecto fotoeléctrico coa explicación cuántica postulada por Einstein e 

realiza cálculos relacionados co traballo de extracción e a enerxía cinética dos 

fotoelectróns.  Determina as lonxitudes de onda asociadas a partículas en movemento a 

diferentes escalas, extraendo conclusións sobre os efectos cuánticos a escalas 

macroscópicas.  Formula de xeito sinxelo o principio de indeterminación de Heisenberg e 

aplícao a casos concretos como os orbitais atómicos. 

UNIDADE 14. Física nuclear. 

Características do núcleo atómico: forzas nucleares. Defecto de masa. 

Radioactividade: tipos. Reaccións nucleares: fisión e fusión nuclear. Lei de 

desintegración e parámetros característicos. 

Traballo de investigación: Aplicacións da enerxía nuclear. 

UNIDADE 15. Física de partículas. 

Partículas elementais. As interaccións fundamentais da natureza. 



 

26 

 

UNIDADE 16. Cosmoloxía. 

Big bang e expansión do universo. 

 

UNIDADES 14-16. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE:  Describe os principais tipos de radioactividade 

incidindo nos seus efectos sobre o ser humano, así como as súas aplicacións médicas.  

Obtén a actividade dunha mostra radioactiva aplicando a lei de desintegración e valora a 

utilidade dos datos obtidos para a datación de restos arqueolóxicos.  Realiza cálculos 

sinxelos relacionados coas magnitudes que interveñen nas desintegracións radioactivas.  

Explica a secuencia de procesos dunha reacción en cadea, chegando a conclusións sobre 

a enerxía liberada.  Coñece aplicacións da enerxía nuclear como a datación en 

arqueoloxía e o uso de isótopos en medicina.  Describe a estrutura atómica e nuclear a 

partir da súa composición en quarks e electróns, empregando o vocabulario específico da 

física de quarks.  Describe as aplicacións máis frecuentes da enerxía nuclear: produción 

de enerxía eléctrica, datación en arqueoloxía, radiacións ionizantes en medicina e 

fabricación de armas.  Analiza as vantaxes e os inconvenientes da fisión e a fusión 

nuclear, e xustifica a conveniencia do seu uso.  Compara as principais características das 

catro interaccións fundamentais da natureza a partir dos procesos nos que estas se 

manifestan.  Explica a teoría do Big Bang e discute as evidencias experimentais nas que 

se basea, como son a radiación de fondo e o efecto Doppler relativista. 

 

6.8. QUÍMICA 2ºBACHARELATO 

Como xa comentamos anteriormente, no caso das materias de 2º de bacharelato, nos 

limitaremos ás orientacións establecidas polos grupos de traballo correspondentes da 

CIUG. Xúntanse os estándares directamente extraídos da CIUG para todo o curso e por 

bloques. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS: ACTIVIDADE CIENTÍFICA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: • Utiliza o material e os instrumentos de laboratorio 

empregando as normas de seguridade adecuadas para a realización de diversas 
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experiencias químicas. • Selecciona, comprende e interpreta información relevante nunha 

fonte de información de divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando 

a linguaxe oral e escrita con propiedade. 

 

1º TRIMESTRE: UNIDADE 1-UNIDADE 3. 

COMPOÑENTES DO UNIVERSO. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: • Explica as limitacións dos distintos modelos atómicos 

en relación cos feitos experimentais que levan asociados. • Diferencia o significado dos 

números cuánticos segundo Bohr e a teoría mecanocuántica que define o modelo atómico 

actual, en relación co concepto de órbita e orbital. • Coñece as partículas subatómicas 

explicando as características e a clasificación das mesmas. • Determina a configuración 

electrónica dun átomo, coñecida a súa posición na táboa periódica e os números cuánticos 

posibles do electrón diferenciador. • Xustifica a reactividade dun elemento a partir da 

estrutura electrónica ou a súa posición na táboa periódica. • Argumenta a variación do raio 

atómico, potencial de ionización, afinidade electrónica e electronegatividade en grupos e 

períodos, comparando as devanditas propiedades para elementos diferentes. • Xustifica a 

estabilidade das moléculas ou dos cristais formados empregando a regra do octeto ou 

baseándose nas interaccións dos electróns da capa de valencia para a formación dos 

enlaces. • Aplica o ciclo de Born-Haber para o cálculo da enerxía reticular de cristais iónicos. 

• Compara a fortaleza do enlace en distintos compostos iónicos aplicando a fórmula de 

BornLandé para considerar os factores dos que depende a enerxía reticular. • Determina a 

polaridade dunha molécula utilizando o modelo ou a teoría máis axeitados para explicar a 

súa xeometría. • Representa a xeometría molecular de distintas substancias covalentes 

aplicando a TEV e a TRPECV. • Dálles sentido aos parámetros moleculares en compostos 

covalentes utilizando a teoría de hibridación para compostos inorgánicos e orgánicos. • 

Explica a condutividade eléctrica e térmica mediante o modelo do gas electrónico. • Xustifica 

a influencia das forzas intermoleculares para explicar como varían as propiedades 

específicas de diversas substancias en función das devanditas interaccións. • Compara a 

enerxía dos enlaces intramoleculares en relación coa enerxía correspondente ás forzas 

intermoleculares, xustificando o comportamento fisicoquímico das moléculas. 
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2º TRIMESTRE: UNIDADE 4-UNIDADE 6. 

REACCIÓNS QUÍMICAS. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: • Obtén ecuacións cinéticas reflectindo as unidades 

das magnitudes que interveñen. • Predí a influencia dos factores que modifican a velocidade 

dunha reacción. • Explica o funcionamento dos catalizadores. • Interpreta o valor do 

cociente de reacción comparándoo coa constante de equilibrio, prevendo a evolución dunha 

reacción para alcanzar o equilibrio. • Acha o valor das constantes de equilibrio, Kc e Kp, 

para un equilibrio en diferentes situacións de presión, volume ou concentración. • Calcula 

as concentracións ou presións parciais das substancias presentes nun equilibrio químico 

empregando a lei de acción de masas, e deduce como evoluciona o equilibrio ao variar a 

cantidade de produto ou reactivo. • Utiliza o grao de disociación aplicándoo ao cálculo de 

concentracións e constantes de equilibrio Kc e Kp. • Relaciona a solubilidade e o produto 

de solubilidade aplicando a lei de Guldberg e Waage en equilibrios heteroxéneos sólido-

líquido, e aplícao como método de separación e identificación de mesturas de sales 

disolvidos. • Aplica o principio de Le Chatelier para predicir a evolución dun sistema en 

equilibrio ao modificar a temperatura, a presión, o volume ou a concentración que o definen, 

utilizando como exemplo a obtención industrial do amoníaco. • Analiza os factores cinéticos 

e termodinámicos que inflúen nas velocidades de reacción e na evolución dos equilibrios 

para optimizar a obtención de compostos de interese industrial, como por exemplo o 

amoníaco. • Calcula a solubilidade dun sal interpretando como se modifica ao engadir un 

ión común. • 

3º TRIMESTRE: 

UNIDADE 7. Ácidos e bases. 

Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted-Lowry. Forza relativa dos ácidos e 

bases; grao de ionización. Equilibrio iónico da auga. Concepto de pH. Importancia 

do pH a nivel biolóxico. Estudo cualitativo das disolucións reguladoras de pH. 

Equilibrio ácido-base. Volumetrías de neutralización ácido-base. Estudo cualitativo 

da hidrólise de sales. Ácidos e bases relevantes a nivel industrial e de consumo. 

Problemas ambientais. 
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Práctica de laboratorio: Comparación entre os diferentes valores de pH de 

disolucións acuosas de diversos ácidos, bases e sales. 

Práctica de laboratorio: Valoración dun ácido forte cunha base forte. 

Estándares de aprendizaxe aos que se contribúe: QUB3.11.1, QUB3.12.1, 

QUB3.13.1, QUB3.14.1, QUB3.15.1, QUB3.16.1. 

UNIDADE 8. Introdución á electroquímica. 

Equilibrio redox. Concepto de oxidación-redución. Oxidantes e redutores. Número de 

oxidación. Axuste redox polo método do ión-electrón. Estequiometría das reaccións 

redox. Potencial de redución estándar. Volumetrías redox. Leis de Faraday da 

electrólise. 

Práctica de laboratorio: Pila Daniell / Comprobación de la Lei de Faraday / 

Volumetría redox. 

Estándares de aprendizaxe aos que se contribúe: QUB3.17.1, QUB3.18.1, QUB3.19.1, 

QUB3.19.2, QUB3.19.3, QUB3.20.1, QUB3.21.1. 

 

UNIDADES 7-8. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: • Xustifica o comportamento ácido ou básico dun 

composto aplicando a teoría de Brönsted-Lowry dos pares de ácido-base conxugados. • 

Identifica o carácter ácido, básico ou neutro, e a fortaleza ácido-base de distintas 

disolucións segundo o tipo de composto disolvido nelas, e determina o valor do pH destas. 

• Describe o procedemento para realizar unha volumetría ácido-base dunha disolución de 

concentración descoñecida, realizando os cálculos necesarios. • Predí o comportamento 

ácido-base dun sal disolvido en auga aplicando o concepto de hidrólise, e escribir os 

procesos intermedios e os equilibrios que teñen lugar. • Determina a concentración dun 

ácido ou unha base valorándoa con outra de concentración coñecida, establecendo o punto 

de equivalencia da neutralización mediante o emprego de indicadores ácido-base • 

Recoñece a acción dalgúns produtos de uso cotián como consecuencia do seu 

comportamento químico ácido-base. • Define oxidación e redución en relación coa variación 
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do número de oxidación dun átomo en substancias oxidantes e redutoras. • Identifica 

reaccións de oxidación-redución empregando o método do ión-electrón para axustalas. • 

Relaciona a espontaneidade dun proceso redox coa variación de enerxía de Gibbs, 

considerando o valor da forza electromotriz obtida. • Deseña unha pila coñecendo os 

potenciais estándar de redución, utilizándoos para calcular o potencial xerado formulando 

as semirreacións redox correspondentes. • Analiza un proceso de oxidación-redución coa 

xeración de corrente eléctrica representando unha célula galvánica. • Describe o 

procedemento para realizar unha volumetría redox, realizando os cálculos estequiométricos 

correspondentes. • Aplica as leis de Faraday a un proceso electrolítico determinando a 

cantidade de materia depositada nun eléctrodo ou o tempo que tarda en facelo e compróbao 

experimentalmente nalgún proceso dado. 

 

ORGÁNICA E NOVOS MATERIAIS. 

UNIDADE 9. Estudo das funcións orgánicas. 

Estudo de funcións orgánicas. Nomenclatura e formulación orgánica segundo as 

normas da IUPAC. Funcións orgánicas de interese: osixenadas e nitroxenadas, 

derivados haloxenados, tiois e perácidos. Compostos orgánicos polifuncionais. Tipos 

de isomería. Tipos de reaccións orgánicas. Polímeros. Reaccións de polimerización. 

Polímeros de orixe natural e sintética: propiedades. 

Estándares de aprendizaxe aos que se contribúe: QUB4.1.1, QUB4.2.1, 

QUB4.3.1, QUB4.4.1, QUB4.8.1, QUB4.9.1. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: • Relaciona a forma de hibridación do átomo de 

carbono co tipo de enlace en diferentes compostos representando graficamente moléculas 

orgánicas sinxelas. • Diferencia, nomea e formula hidrocarburos e compostos orgánicos 

que posúen varios grupos funcionáis. • Distingue os tipos de isomería representando, 

formulando e nomeando os posibles isómeros, dada unha fórmula molecular. • Identifica e 

explica os principais tipos de reaccións orgánicas (substitución, adición, eliminación, 

condensación e redox), predicindo os produtos, se é necesario. • A partir dun monómero, 

deseña o polímero correspondente e explica o proceso que tivo lugar. • Utiliza as reaccións 
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de polimerización para a obtención de compostos de interese industrial como polietileno, 

PVC, poliestireno, caucho, poliamidas e poliésteres, poliuretanos e baquelita. 
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