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Introdución e contextualización.  

 

MARCO LEGAL. 

Para a realización desta programación tómase como punto de partida a Lei orgánica 8/2013 

do 9 de decembro para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), de ámbito estatal; o Decreto 

86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria en 

Galicia (LOMCE), de ámbito autonómico; e as resolucións  do 27 de xullo de 2015 e do 15 de xullo 

de 2016, tamén de ámbito autonómico, polas que se dita instrucións para a implantación do citado 

currículo. 

 

ENTORNO FÍSICO E CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 

O I.E.S. “Afonso X O Sabio” está situado, dentro do Concello de Cambre, na parroquia de Santa 

María de O Temple. Situado na Urbanización de A Barcala, construída e habitada dende mediados 

da década do oitenta, de onde procede unha grande parte do alumnado do Centro, o resto dos 

alumnos teñen o seu orixe do núcleo principal do concello (Sta. María de Cambre) e do Temple, e 

teñen que utilizar transporte escolar.  

É o IES de referencia de tres colexios de primaria do concello, o Wenceslao Fernández Flórez no 

centro urbano do núcleo principal do concello, o Portofaro situado á entrada da propia 

urbanización de A Barcala e O Graxal situado na urbanización de O Temple.  

O alumnado en xeral procede de familias de clase media-baixa, o seu nivel académico está dentro 

da media dos centros das súas características. 

 

O CENTRO  

O IES é un centro público dependente da Consellería de Educación da Xunta de Galicia,  conta cun 

numeroso alumnado (máis de 800 alumnos matriculados no curso 2019/2020, distribuídos en seis 

unidades no primeiro curso da ESO, 6 unidades máis PMAR nos cursos segundo e terceiro, 5 

unidades no cuarto curso,  4 unidades no primeiro curso de bacharelato e 3 unidades no segundo 

curso, ademais de dous ciclos de FP). Consta de dous edificios de aulas separados nos que se sitúan 

respectivamente a ESO no máis grande e o bacharelato e ciclos formativos no mais pequeno.  

A comunidade educativa está formada por máis de 80 profesores, a maior parte deles con destino 

definitivo, repartidos nos distintos departamentos.  
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O DEPARTAMENTO 

O departamento de Física e Química conta con catro profesores definitivos (un profesor e tres 

profesoras) e unha profesora  provisional. 

A distribución das diferentes materias e cargos entre os membros do departamento é a seguinte: 

PROFESOR/A MATERIAS E CARGOS 

Vanesa Varela Ramos 

Física e Química 2º E.S.O. F 
Titoría 2º ESO F 
Física e Química 2º E.S.O. C  
Física e Química 2º E.S.O. Agrupamento D-E 
Laboratorio Física e Química 4º ESO A 
Laboratorio Física e Química 4º ESO B 
Laboratorio Física e Química 1º Bacharelato B 
Ciencias Aplicadas II FP Básica 

Isabel Ferraces Lago 

Matemáticas 1º ESO C 
Física e Química 2º E.S.O. A 
Titoría 2º ESO A 
Física e Química 2º E.S.O. B 
Física e Química 2º E.S.O. D 
Física e Química 2º E.S.O. E 
Laboratorio Química 2º Bacharelato A/B 
 

Mª Dolores González Sánchez 

(substitución: Mª Luisa Rodríguez 

Pigueiras)  

Física e Química 2º E.S.O. Agrupamento B-C 
Física e Química 4º E.S.O. A 
Física e Química 4º E.S.O. B 
PMAR 3º E. S. O. (Ámbito Científico e Tecnolóxico)  
Titoría PMAR 3º ESO 
Laboratorio Física e Química 1º Bacharelato A 
 

Dosinda Nélida Vilameá Diéguez 

Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional  4º E.S.O. E 
Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional  4º E.S.O. D 
Titoría 4º ESO E 
Física e Química 1º Bacharelato A 
Física e Química 1º Bacharelato B 
Física 2º Bacharelato A/B 

Manuel Ángel Obeso Trueba 

Física e Química 3º E.S.O. A 
Física e Química 3º E.S.O. B 
Física e Química 3º E.S.O. C 
Física e Química 3º E.S.O. D 
Física e Química 3º E.S.O. E 
Física e Química 3º E.S.O. F 
Química 2º Bacharelato A/B 
Xefatura de Departamento 



Programación Departamento Física e Química     IES Afonso X O Sabio CURSO 2019/20 

 

7  

 

PROGRAMACIÓN FÍSICA E QUÍMICA 
 

A MATERIA. 

A Física e a Química é unha materia que estuda a propia Natureza e os seus fenómenos. Polo tanto, 

na metodoloxía desta programación debe quedar recollido que a materia é unha ferramenta para a 

análise de fenómenos cotiáns, aqueles cos que o alumnado estea familiarizado. Deste xeito, 

facilitamos ó alumnado o achegamento á Natureza e ás ideas básicas da ciencia, que axuden á 

comprensión de problemas, e a súa solución poida contribuír ó desenvolvemento científico e 

tecnolóxico.  En definitiva, trátase de incidir na familiarización do alumnado coa natureza e nas 

bases conceptuais da ciencia e da tecnoloxía, co obxectivo de que sexa quen de comprender as 

problemáticas de orixe científica tecnolóxica que lle poidan afectar como cidadán, e xerar nel 

actitudes responsables para que participe na toma de decisións chegado o momento se fose 

necesario. 

No primeiro ciclo de ESO débense afianzar e ampliar os coñecementos que sobre as ciencias da 

natureza foron adquiridos polo alumnado na etapa de educación primaria. O enfoque co que se 

procura introducir os conceptos debe ser fundamentalmente fenomenolóxico; deste xeito, a 

materia preséntase como a explicación lóxica de todo aquilo ao que o alumnado está afeito e 

coñece. É importante sinalar que neste ciclo a materia de Física e Química pode ter carácter 

terminal, polo que o seu obxectivo prioritario será o de contribuír á cimentación dunha cultura 

científica básica. 

No segundo ciclo de ESO e en primeiro de bacharelato esta materia ten, pola contra, un carácter 

esencialmente formal, e está enfocada a dotar o alumnado de capacidades específicas asociadas a 

esta disciplina. Cun esquema de bloques similar, en cuarto de ESO aséntanse as bases dos contidos 

que en primeiro de bacharelato recibirán un enfoque máis educativo. 

En primeiro de Bacharelato, a materia de Física e Química está enfocada a dotar o alumnado de 

capacidades específicas asociadas a esta disciplina. A base dos contidos aprendida en cuarto de ESO 

permitirá un enfoque máis académico neste curso. 

Non debemos esquecer que o emprego das Tecnoloxías da Información e a Comunicación merece 

un tratamento específico no estudo desta materia. Os estudantes de ESO e Bacharelato para os que 

se desenvolveu o presente currículo básico son nativos dixitais e, en consecuencia, están 

familiarizados coa presentación e transferencia dixital de información. O uso de aplicacións virtuais 

interactivas permite realizar experiencias prácticas que por razóns de infraestrutura non serían 

viables noutras circunstancias. Por outro lado, a posibilidade de acceder a unha gran cantidade de 

información implica a necesidade de clasificala segundo criterios de relevancia, o que permite 

desenvolver o espírito crítico dos alumnos e das alumnas. 
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Contribución da Física e da Química ao desenvolvemento das 
competencias clave. 

A LOMCE define sete competencias, que son as seguintes: 

- Comunicación lingüística (CCL) 

Das múltiples achegas a esta competencia clave (defensa de traballos de investigación, 

selección e interpretación da información, comunicación dos traballos realizados, etc.) podemos 

salientar dúas: a relacionada coa linguaxe propia das ciencias (interpretación de gráficas, táboas, 

etiquetaxes, símbolos, formulación, etc.) e, moi importante, a relacionada co proceso de 

argumentación, entendido como o proceso de avaliación dos enunciados de coñecemento, á luz 

das probas dispoñibles. 

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

A Física e Química ten o compromiso engadido de dotar o alumnado de ferramentas 

específicas que lle permitan afrontar o futuro con garantías, participando no desenvolvemento 

económico e social ao que está ligada a capacidade científica, tecnolóxica e innovadora da 

propia sociedade. Para que estas expectativas se concreten, o ensino desta materia debe 

incentivar unha aprendizaxe contextualizada que relacione os principios en vigor coa evolución 

histórica do coñecemento científico; que estableza a relación entre ciencia, tecnoloxía e 

sociedade; que potencie a argumentación verbal, a capacidade de establecer relacións 

cuantitativas e espaciais, así como a de resolver problemas con precisión e rigor. A materia de 

Física e Química debe capacitar os alumnos e as alumnas para extraeren e comunicaren 

conclusións a partir de probas científicas, formularen preguntas que a ciencia poida responder e 

explicaren cientificamente fenómenos físicos e naturais. 

- Competencia dixital (CD) 

O emprego das tecnoloxías da información e da comunicación e, consecuentemente, a 

competencia dixital merece un tratamento específico no estudo desta materia. O alumnado de 

ESO  para o que se desenvolveu o presente currículo básico é nativo dixital e, en consecuencia, 

está familiarizado coa presentación e a transferencia dixital de información. O uso de aplicacións 

virtuais interactivas permite realizar experiencias prácticas que por razóns de infraestrutura non 

serían viables noutras circunstancias. Por outra banda, a posibilidade de acceder a unha grande 

cantidade de información implica a necesidade de clasificala segundo criterios de relevancia, o 

que permite desenvolver o espírito crítico do alumnado. 

- Aprender a aprender (CAA) 

Se algo caracteriza a actividade científica é a curiosidade, o interese por aprender propio da 

ciencia. En unión a procesos tales como a reflexión sobre si mesmo/a como estudante, sobre a 

tarefa para desenvolver ou sobre as estratexias para aprender, que propician todas as 

disciplinas, Física e Química achega unha estratexia, o método científico, nomeadamente 

relevante no proceso de adquisición de coñecementos. 
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- Competencias sociais e cívicas (CSC) 

A física e a química non son alleas ao desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, xa 

que promoven actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos fronte a 

problemas relacionados co impacto das ciencias e da tecnoloxía no noso contorno: conservación 

de recursos, cuestións ambientais, etc. A mesma competencia tamén está relacionada co 

traballo en equipo que caracteriza a actividade científica. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

A elaboración e a defensa de traballos de investigación sobre temas propostos ou de libre 

elección, que permite afondar e ampliar contidos relacionados co currículo e mellorar as 

destrezas tecnolóxicas e comunicativas nos alumnos e nas alumnas, ten como obxectivo 

desenvolver a aprendizaxe autónoma destes. Tanto o traballo en equipo como a creatividade na 

resolución de problemas ou o deseño de experiencias e pequenas investigacións, tarefas todas 

elas propias da actividade científica, propician, nos contextos adecuados, o desenvolvemento da 

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

progreso da ciencia. 

- Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

Resulta salientable a achega de Física e Química á competencia en conciencia e expresións 

culturais, por ser moitos os logros da ciencia que modificaron o noso modo de entender o 

mundo e moitos os científicos e as científicas que influíron na nosa forma de comprender a 

realidade; consecuentemente, personaxes como Newton, Lavoisier, Boyle, Marie Curie, Lise 

Meitner, no plano internacional, ou Antonio Casares Rodríguez, Ramón María Aller Ulloa e 

tantos outros, na nosa comunidade, deben ser recoñecidos e valorados como actores principais 

da construción da nosa cultura. 

 

 

Concreción dos obxectivos.  
Partindo dos obxectivos da educación secundaria, concretamos aqueles obxectivos da materia de 
FÍSICA e QUÍMICA partindo dos establecidos no Decreto. 

  

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 

grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

Participar nas actividades da materia e nos diferentes traballos individuais o en equipo 
respectando aos demais, practicando a tolerancia, solidariedade e cooperación entre as 
persoas, así como aplicar a igualdade de trato e os valores democráticos. 
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b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio 

de desenvolvemento persoal. 

Consolidar os hábitos de disciplina e traballo organizado e metódico para o 
desenvolvemento do traballo científico, así como desenvolver hábitos de esforzo individual 
e colectivo na aprendizaxe dos diferentes contidos da materia.   

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 
eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 
condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra 
a muller. 

Respectar o nivel individual de cada un dos compañeiros/as independentemente do sexo ou 
calquera condición persoal o social deles. Eliminar os estereotipos que favorecen la 
discriminación entre homes e mulleres.  

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e 

os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
Participar nas diferentes actividades evitando conflitos e comportamentos non axeitados.  

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

Realizar actividades de recollida de información sobre os contidos da materia sendo capaz 
de expoñer os resultados de forma oral e escrita.   

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, 

así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia 

Comprender a importancia do saber científico na mellora das condicións de vida das persoas 
e no avance da sociedade e ter en conta o importante que é a aplicación dun método 
axeitado na identificación dos diferentes problemas e na busca das solucións 
correspondentes. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 

Traballar de forma individual o en equipo amosando iniciativa e capacidade para 
desenvolver os  diferentes tipos de tarefas propias da materia. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 

literatura. 

Ler distintas informacións (artículos, apuntamentos, libros de texto, publicacións,  obras 
literarias, etc.) relativas á materia e expresar oralmente e por escrito as pertinentes 
conclusións. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

Fomentar no uso das TICS a utilización do idioma estranxeiro para a obtención de 
información relativa á materia (por exemplo, moita información científica está recollida en 
lingua inglesa).  
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j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes  que realizaran 

achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

Coñecer, valorar e respectar aqueles aspectos relativos a cultura científica propios da nosa 
comunidade, tomando conciencia daqueles científicos e persoas relacionadas coa ciencia 
que realizan achegas importantes á cultura galega, española e internacional.  

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física 

e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social.   

Coñecer diferentes tipos de reaccións químicas que ocorren no noso corpo e valorar a 
importancia de ter hábitos de saúde e coidado corporais como o feito de non inxerir 
substancias prexudiciais que alteren o normal funcionamento do mesmo o manter as 
normas básicas de seguridade nos laboratorios.  Coñecer as principais leis físicas ás que está 
sometido noso corpo. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

Coñecer distintos materiais e substancias susceptibles de empregarse nas diferentes 
manifestacións artísticas e a forma de facelo. Coñecer a influencia que poden ter as leis da 
Física e da Química nas diferentes manifestacións artísticas. 

m)  Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 

de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade 

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de 

interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

Coñecer a ciencia que se fixo e se fai en Galicia valorando o valor cultural e histórico que 
teñe no desenvolvemento da nosa sociedade. 

n) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para 

o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión 

de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, 

en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

Coñecer distintas publicacións científicas feitas en lingua galega e valorar a súa importancia 
no contexto da nosa comunidade.  
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Temporalización e descrición das Unidades didácticas.  

 

2º  curso de E.S.O. 
 

1) Temporalización  
 

 Duración Unidade didáctica Nº Sesións Temporalización 

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

12 semanas 
36 sesións 

 

1. Actividade científica e medida 12 
Setembro 
Outubro 

2. Estados da materia 12 
Outubro 

Novembro 

3. Diversidade da materia 12 
Novembro 
Decembro 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

11 semanas 
33 sesións 

4. Cambios na materia 15 
Decembro 

Xaneiro 

5. Forzas e movemento 18 
Febreiro 
Marzo 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

11 semanas 
33 sesións 

6. As forzas na natureza 11 
Marzo 
Abril 

7. A enerxía 11 
Abril 
Maio 

8. Temperatura e calor 11 
Maio 
Xuño 

 
 
 

2) Descrición das Unidades Didácticas. 

As seguintes páxinas amosan unha descrición dos elementos das diferentes unidades didácticas do 

curso. 
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1ª AVALIACIÓN  

U.D. 1 ACTIVIDADE CIENTÍFICA E MEDIDA 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. A física e a química 

2. Instrumentos de medida 

3. Medidas indirectas 

4. Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación  

5. Aplicacións da ciencia á vida cotiá e á sociedade 

6. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades 

7. Cambio de unidades 

8. Traballo no laboratorio 

9. A materia e as súas propiedades 

10. Aplicación dos materiais 

 

1. Recoñecer e identificar as características do método científico 

2. Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria e no 

desenvolvemento da sociedade  

3. Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes 

4. Recoñecer os materiais e os instrumentos básicos presentes no laboratorio de 

física e de química, e coñecer e respectar as normas de seguridade e de 

eliminación de residuos para a protección ambiental. 

5. Relacionar magnitudes con unidades e realizar cambios de unidades 

6. Extraer de forma guiada a información sobre temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en publicacións e medios de comunicación. 

7. Desenvolver pequenos traballos de investigación nos que se poña en práctica a 

aplicación do método científico e a utilización das TIC  

8. Recoñecer as propiedades xerais e as características específicas da materia, e 
relacionalas coa súa natureza e as súas aplicacións. 

 



Programación Departamento Física e Química     IES Afonso X O Sabio CURSO 2019/20 

 

14  

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Formular, de forma guiada, hipóteses para explicar fenómenos cotiáns, utilizando 

teorías e modelos científicos sinxelos.(CAA,CCL, CMCCT) 

- Rexistrar observacións e datos de maneira organizada e rigorosa, e comunícaos 

oralmente e por escrito utilizando esquemas, gráficos e táboas. (CCL,CMCCT) 

- Relaciona a investigación científica con algunha aplicación tecnolóxica sinxela na 

vida cotiá.  (CCEC, CMCCT) 

- Establecer relacións entre magnitudes e unidades utilizando, preferentemente, o 

Sistema Internacional de Unidades para expresar os resultados.  (CMCCT) 

- Realizar medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando o 

material e os instrumentos apropiados, e expresa os resultados correctamente no 

Sistema Internacional de Unidades. (CSIEE, CMCCT) 

- Recoñecer e identificar os símbolos máis frecuentes utilizados na etiquetaxe de 

produtos químicos e instalacións, interpretando o seu significado. (CMCCT, CCL)  

- Identificar material e instrumentos básicos de laboratorio e coñecer a súa forma 

de utilización para a realización de experiencias, respectando as normas de 

seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación preventivas. 

- Explica fenómenos relacionados coa densidade dos 

elementos utilizando teorías e modelos científicos e 

realiza problemas relacionados 

- Realiza distintos cambios de unidades mediante os 

correspondentes procedementos científicos e 

utilizando a unidade adecuada do Sistema 

Internacional de Unidades 

- Asocia o material e os instrumentos básicos de 

laboratorio co seu uso correcto, respecta as normas 

de seguridade e sabe enuncialas de forma oral e 

escrita. 

- Comprende e interpreta información de textos de 

divulgación científica, imaxes, gráficos e extrae 

conclusións adecuadas que aplica nos seus traballos 

e exposicións de clase. 

- Realiza proxectos de investigación científica de 

forma individual ou cooperativa, extraendo 

información de diversas fontes, seguindo as fases de 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

- Traballo de laboratorio  

 
 

- Traballo de investigación 

 



Programación Departamento Física e Química     IES Afonso X O Sabio CURSO 2019/20 

 

15  

 

 

 

(CMCCT) 

- Seleccionar e comprender de forma guiada información relevante nun texto de 

divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e 

escrita con propiedade. (CAA, CCL, CMCCT) 

- Identificar as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do 

fluxo de información existente en internet e outros medios dixitais. (CAA,CD, CSC)  

- Realizar pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo, 

aplicando o método científico e utilizando as TIC para a procura e a selección de 

información e presentación de conclusións.(CAA, CCEC, CCL, CD,CMCCT,CSIEE) 

- Participar, valorar, xestionar e respectar o traballo individual e en equipo. (CAA, 

CSC, CSIEE) 

- Distinguir entre propiedades xerais e propiedades características da materia, e 

utiliza estas últimas para a caracterización de substancias.(CMCCT) 

- Relacionar propiedades dos materiais do contorno co uso que se fai deles. 

(CMCCT) 

- Describir a determinación experimental do volume e da masa dun sólido, realizar 

as medidas correspondentes e calcular a súa densidade.(CMCCT) 

identificación do obxectivo, planificación e 

elaboración 

- Traballa cos seus compañeiros de forma 

cooperativa, e valora e respecta as aportacións de 

todos os seus integrantes. 

- Identifica as propiedades xerais e as específicas da 

materia 

- Relaciona as propiedades da materia coas súas 

aplicacións na vida cotiá. 

- Calcula o volume, a masa e a densidade entre os 

distintos contextos propostos. 
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U.D. 2 ESTADOS DA MATERIA 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. A física e a química 

2. Os estados físicos da materia 

3. A teoría cinética e os estados da materia 

4. As leis dos gases 

5. Os cambios de estado 

6. A teoría cinética e os cambios de estado  

 

 

1. Xustificar as propiedades dos estados de agregación da materia e os 

seus cambios de estado, a través do modelo cinético-molecular 

2. Establecer as relacións entre as variables das que depende o estado 
dun gas a partir de representacións gráficas ou táboas de resultados 
obtidas en experiencias de laboratorio ou simulacións dixitais 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 

MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Xustificar que unha substancia pode presentarse en distintos estados de 

agregación dependendo das condicións de presión e temperatura en que se 

ache. (CMCCT) 

- Explicar as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos. (CMCCT) 

- Describir os cambios de estado da materia e aplícaos á interpretación de 

fenómenos cotiáns(CMCCT) 

- Deducir a partir das gráficas de quecemento dunha substancia os seus 

puntos de fusión e ebulición, e identifícaa utilizando as táboas de datos 

necesarias. (CMCCT) 

- Xustificar o comportamento dos gases en situacións cotiás, en relación co 

modelo cinético-molecular. (CMCCT) 

- Interpretar gráficas, táboas de resultados e experiencias que relacionan a 

presión, o volume e a temperatura dun gas, utilizando o modelo cinético-

molecular e as leis dos gases. (CAA, CMCCT) 

- Establece relación entre os estados de agregación da materia 

e as condicións de presión e temperatura, xustificando a  súa 

influencia no volume dos gases. 

- Xustifica o comportamento dos gases e os seus cambios en 

función do modelo cinético 

- Explica os cambios de estado da materia en función do 

modelo cinético-molecular e o emprega para interpretar 

fenómenos cotiás. 

- Interpreta as táboas de datos e deduce o estado físico dunha 

substancia a determinada temperatura, coñecendo os seus 

puntos de fusión e de ebulición. 

- Establece relacións entre as variacións que se producen no 

comportamento dos gases en situacións cotiás e os seus 

cambios en función do modelo cinético. 

- Analiza experiencias que relacionan as condicións de presión, 

volume e temperatura dos gases, interpretando os datos, 

segundo o modelo cinético e as leis dos gases, e resolve 

problemas sinxelos relacionados. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 
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U.D. 3 DIVERSIDADE DA MATERIA 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. A materia 

2. Substancias puras e mesturas 

3. As disolucións. As dispersións coloidais. As aliaxes 

4. Métodos de separación das mesturas  

 

1. Identificar sistemas materiais como substancias puras ou mesturas, e 

valorar a importancia e as aplicacións de mesturas de especial interese 

2. Propor métodos de separación dos compoñentes dunha mestura e 
aplicalos no laboratorio 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Distinguir e clasificar sistemas materiais de uso cotián en substancias 

puras e mesturas, e especificar neste último caso se se trata de mesturas 

homoxéneas, heteroxéneas ou coloides. (CMCCT) 

- Identificar o disolvente e o soluto ao analizar a composición de mesturas 

homoxéneas de especial interese. (CMCCT) 

- Resolver problemas numéricos e realiza experiencias sinxelas de 

preparación de disolucións, describe o procedemento seguido e o 

material utilizado, determina a concentración e exprésaa en gramos/litro 

(CCL, CMCCT) 

- Deseñar métodos de separación de mesturas segundo as propiedades 

características das substancias que as compoñen, describe o material de 

laboratorio adecuado e leva a cabo o proceso. (CAA, CMCCT, CSIEE) 

-Diferencia e organiza exemplos de materia do noso arredor 

en substancias puras e mesturas, e determina se se trata de 

mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou coloides. 

-Distingue e identifica o disolvente e o soluto cando analiza 

a composición de mesturas homoxéneas de especial 

interese 

-Analiza experiencias sinxelas de preparación de 

disolucións, realiza cálculos e determina a cantidade de 

compoñentes, expresando os resultados nas medidas 

adecuadas. 

- Propón métodos de separación de mesturas dependendo 

das propiedades características das substancias das que 

están compostas. Explica o material de laboratorio que se 

utiliza de forma adecuada. 

 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

 

- Traballo de laboratorio  
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2ª AVALIACIÓN  
 

U.D. 4 CAMBIOS NA MATERIA 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

1. Cambios físicos e químicos 

2. As reaccións químicas 

3. Reaccións cotiás 

4. A química na sociedade e o medio ambiente  

 

1. Distinguir entre cambios físicos e químicos mediante a realización de 

experiencias sinxelas que poñan de manifesto se se forman ou non 

novas substancias. 

2. Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas substancias 

noutras. 

3. Describir a nivel molecular o proceso polo cal os reactivos se 

transforman en produtos en termos da teoría de colisións. 

4. Recoñecer a importancia da química na obtención de novas substancias 

e a súa importancia na mellora da calidade de vida das persoas. 

5. Valorar a importancia da industria química na sociedade e a súa 
influencia no ambiente. 

 

 



Programación Departamento Física e Química     IES Afonso X O Sabio CURSO 2019/20 

 

21  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 

MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Distinguir entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá en 

función de que haxa ou non formación de novas substancias (CMCCT) 

- Describir o procedemento de realización de experimentos sinxelos nos 

que se poña de manifesto a formación de novas substancias e 

recoñecer que se trata de cambios químicos. (CCL, CMCCT) 

- Levar a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas. (CMCCT) 

- Identificar os reactivos e os produtos de reaccións químicas sinxelas 

interpretando a representación esquemática dunha reacción química.  

(CMCCT) 

- Representar e interpretar unha reacción química a partir da teoría 

atómico-molecular e a teoría de colisións (CMCCT, CAA) 

- Clasificar algúns produtos de uso cotián en función da súa procedencia 

natural ou sintética (CMCCT)  

- Identificar e asociar produtos procedentes da industria química coa súa 

contribución á mellora da calidade de vida das persoas. (CMCCT, CSC) 

- Propoñer medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para 

mitigar os problemas ambientais de importancia global.(CMCCT, 

CSC,CSIEE) 

-Relaciona os cambios que se producen na materia co seu carácter 

físico ou químico, xustificando as súas conclusións 

-Distingue entre cambios físicos e químicos, describindo experiencias 

sinxelas que poñen de manifesto se se forman novas substancias ou 

non. 

-Interpreta as reaccións químicas sinxelas como cambios dunhas 

substancias noutras, identificando os reactivos e os produtos 

-Interpreta, describe e representa unha reacción química, na que os 

reactivos se transforman en produtos, a partir da teoría atómico-

molecular e a teoría de colisións. 

-Busca información e utilízaa para clasificar os produtos de uso cotiá 

que se obteñen de maneira natural ou mediante procedementos 

químicos 

-Identifica e xustifica a procedencia natural ou sintética de produtos 

de uso cotiá. 

-Interpreta e comprende a información científica sobre produtos 

relacionados coa industria química e coa mellora da calidade de vida. 

- Propón medidas e actitudes para mellorar os problemas 

medioambientais de importancia global, de forma individual e 

colectiva. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

 

- Traballo de laboratorio  

 

 

- Traballo de investigación 
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U.D. 5 FORZAS E MOVEMENTO 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Concepto de forza 

2. Efectos das forzas 

3. Lei de Hooke 

4. Sistema de referencia. Traxectoria, posición e desprazamento 

5. A velocidade. Velocidade media e velocidade instantánea 

6. Movemento rectilíneo uniforme 

7. Movemento circular uniforme 

8. A aceleración 

9. O movemento e as forzas 

10. Máquinas simples 

11. O rozamento e os seus efectos 

 

1. Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios no estado de 

movemento e das deformacións 

2. Establecer a velocidade dun corpo como a relación entre o espazo 

percorrido e o tempo investido en percorrelo 

3. Diferenciar entre velocidade media e instantánea a partir de gráficas 

espazo/tempo e velocidade/tempo, e deducir o valor da aceleración 

utilizando estas últimas. 

4. Valorar a utilidade das máquinas simples na transformación dun 

movemento noutro diferente, e a redución da forza aplicada necesaria.  

5. Comprender o papel que xoga o rozamento na vida cotiá 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Identificar as forzas que interveñen en situacións da visa cotiá e 

relacionalas cos seus correspondentes efectos na deformación ou na 

alteración do estado de movemento dun corpo.  (CMCCT) 

- Establecer a relación entre o alongamento producido nun resorte e as 

forzas que produciron eses alongamentos, e describir o material para 

empregar e o procedemento para a súa comprobación experimental. 

(CMCCT) 

- Establecer a relación entre unha forza e o seu correspondente efecto na 

deformación ou na alteración do estado de movemento dun corpo. 

(CMCCT) 

- Describir a utilidade do dinamómetro para medir a forza elástica e rexistrar 

os resultados en táboas e representacións gráficas, expresando o resultado 

experimental en unidades do Sistema Internacional (CMCCT) 

- Determinar, experimentalmente ou a través de aplicacións informáticas, a 

velocidade media dun corpo, interpretando o resultado.  (CAA, CD, CMCCT) 

- Realizar cálculos para resolver problemas cotiáns utilizando o concepto de 

velocidade media. (CMCCT) 

- Deducir a velocidade media e instantánea a partir das representacións 

gráficas do espazo e da velocidade en función do tempo. (CMCCT) 

-Analiza os efectos das forzas na deformación ou 

na alteración do estado de movemento dun 

corpo en situacións cotiás, argumentando a súa 

explicación 

-Establece a relación entre o alongamento nun 

resorte e as forzas que producen ese 

alongamento. Describe o material utilizado e o 

procedemento seguido para comprobalo de 

forma experimental 

-Establece a relación entre unha forza e o efecto 

que produce de deformación ou alteración do 

estado de movemento dun corpo. 

-Explica a utilidade do dinamómetro para medir a 

forza elástica. Rexistra os resultados en táboas e 

expresa o resultado en unidades do Sistema 

Internacional 

-Determina a velocidade media dun corpo e 

interpreta o seu resultado 

-Realiza cálculos para resolver problemas cotiás 

utilizando o concepto de velocidade 

 

 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

- Traballo de laboratorio  
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- Xustificar se un movemento é acelerado ou non a partir das 

representacións gráficas do espazo e da velocidade en función do tempo. 

(CMCCT) 

- Interpretar o funcionamento de máquinas mecánicas simples considerando 

a forza e a distancia ao eixe de xiro, e realiza cálculos sinxelos sobre o 

efecto multiplicador da forza producido por estas máquinas. (CMCCT) 

- Analizar os efectos das forzas de rozamento e a súa influencia no 

movemento dos seres vivos e os vehículos(CMCCT) 

-Determina a velocidade media e instantánea a 

partir das representacións gráficas do espazo e 

da velocidade en función do tempo 

-Explica se un movemento é acelerado ou non a 

partir das representacións gráficas do espazo e 

da velocidade en función do tempo 

-Explica o funcionamento de máquinas mecánicas 

simples considerando a forza e a distancia ao eixo 

de xiro e realiza cálculos sinxelos sobre o efecto 

multiplicador da forza producido por estas 

máquinas. 

-Explica os efectos das forzas de rozamento no 

movemento dos seres vivos e os vehículos. 
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3ª AVALIACIÓN  

 

U.D. 6 AS FORZAS NA NATUREZA 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

1. As forzas na natureza 

2. O universo 

3. A forza da gravidade. O peso 

4. Corpos e agrupacións no universo 

 

 

1. Considerar a forza gravitatoria como a responsable do peso dos corpos, 

dos movementos orbitais e dos niveis de agrupación no Universo, e 

analizar os factores dos que depende. 

2. Identificar os niveis de agrupación entre corpos celestes, desde os 

cúmulos de galaxias aos sistemas planetarios, e analizar a orde de 

magnitude das distancias implicadas. 

3. Recoñecer os fenómenos da natureza asociados á forza gravitatoria.  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Relacionar cualitativamente a forza de gravidade que existe entre dous corpos 

coas súas masas e a distancia que os separa.  (CMCCT) 

- Distinguir entre masa e peso calculando o valor da aceleración da gravidade a 

partir da relación entre esas dúas magnitudes. (CMCCT) 

- Recoñecer que a forza de gravidade mantén os planetas xirando arredor do 

Sol, e á Lúa arredor do noso planeta, e xustifica o motivo polo que esta 

atracción non leva á colisión dos dous corpos.  (CMCCT) 

- Relacionar cuantitativamente a velocidade da luz co tempo que tarda en 

chegar á Terra desde obxectos celestes afastados e coa distancia á que se 

atopan eses obxectos, interpretando os valores obtidos. (CMCCT) 

- Realizar un informe, empregando as tecnoloxías da información e da 

comunicación, a partir de observacións ou da procura guiada de información 

sobre a forza gravitatoria e os fenómenos asociados a ela. (CCL, CD, CMCCT, 

CSIEE) 

-Relaciona cualitativamente a forza de gravidade 

que existe entre dous corpos con las masas dos 

mesmos e a distancia que os separa 

-Diferencia entre masa e peso e calcula o valor de 

aceleración da gravidade partindo da relación entre 

ambas magnitudes. 

-Analiza a forza gravitatoria que manteña a uns 

astros xirando arredor doutros. 

-Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co 

tempo que tarda en chegar á Terra desde obxectos 

celestes afastados e coa distancia á que se atopan 

ditos obxectos e interpreta os valores obtidos 

- Desenvolve informes ou presentacións multimedia 

sobre as forzas da natureza e os efectos que 

asociados a elas, empregando as TIC e distintas 

fontes de información 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

 

- Traballo de investigación  
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U.D. 7 A ENERXÍA 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

1. A enerxía. Unidades.  

2. Formas de presentación da enerxía 

3. Características da enerxía. Transformacións da enerxía. Conservación 

da enerxía 

4. Fontes de enerxía 

5. Impacto ambiental da enerxía 

6. Uso racional da enerxía 

7. Aspectos industriais da enerxía 

 

1. Recoñecer que a enerxía é a capacidade de producir transformacións ou 

cambios.  

2. Identificar os tipos de enerxía postos de manifesto en fenómenos 

cotiáns e en experiencias sinxelas realizadas no laboratorio 

3. Valorar o papel da enerxía nas nosas vidas, identificar as fontes, 

comparar o seu impacto ambiental e recoñecer a importancia do aforro 

enerxético para un desenvolvemento sustentable.  

4. Coñecer e comparar as diferentes fontes de enerxía empregadas na vida 

diaria nun contexto global que implique aspectos económicos e 

medioambientais. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Argumentar que a enerxía pode transferirse, almacenarse ou disiparse, pero 

non crearse nin destruírse, utilizando exemplos (CMCCT) 

- Recoñecer e define a enerxía como unha magnitude e exprésaa na unidade 

correspondente do Sistema Internacional. (CMCCT) 

-  Relacionar o concepto de enerxía coa capacidade de producir cambios, e 

identifica os tipos de enerxía que se poñen de manifesto en situacións cotiás, 

explicando as transformacións dunhas formas noutras. (CMCCT) 

- Recoñecer, describir e compara as fontes renovables e non renovables de 

enerxía, analizando con sentido crítico o seu impacto ambiental. (CCL, CMCCT, 

CSC) 

- Analizar a predominancia das fontes de enerxía convencionais fronte ás 

alternativas (CMCCT, CAA, CSC, CIE) 

-Razoa que a enerxía se transfire, almacena e se 

disipa pero non se pode crear nin destruír. Utiliza 

exemplos. 

-Expresa a enerxía na unidade correspondente do 

Sistema Internacional 

-Enlaza o concepto de enerxía coa capacidade de 

producir cambios 

-Identifica e clasifica os diferentes tipos de enerxía 

que se poñen de manifesto en situacións cotiás, 

relacionándoas coas súas fontes. 

-Coñece as fontes de enerxía renovables e non 

renovables, descríbeas, compáraas e extrae 

conclusións sobre a necesidade de ambas. 

- -Identifica as fontes de enerxía convencionais e as 

alternativas;  sitúaas no mapa de España,  

compáraas e analiza as causas do predominio das 

primeiras 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 
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U.D. 8  TEMPERATURA E CALOR 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. A calor e a temperatura 

2. Escalas da temperatura 

3. A calor e a dilatación 

4. O termómetro 

5. Efectos da calor  

 

 

1. Relacionar os conceptos de enerxía, calor e temperatura en termos da 

teoría cinético-molecular, e describir os mecanismos polos que se transfire 

a enerxía térmica en situacións cotiá 

2. Interpretar os efectos da enerxía térmica sobre os corpos en situacións 
cotiás e en experiencias de laboratorio 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Explicar o concepto de temperatura en termos do modelo cinético-

molecular, e diferencia entre temperatura, enerxía e calor. (CMCCT) 

- Recoñecer a existencia dunha escala absoluta de temperatura e relaciona 

as escalas Celsius e Kelvin. (CMCCT) 

- Identificar os mecanismos de transferencia de enerxía recoñecéndoos en 

situacións cotiás e fenómenos atmosféricos, e xustifica a selección de 

materiais para edificios e no deseño de sistemas de quecemento. ( CAA, 

CMCCT, CSC) 

- Explicar o fenómeno da dilatación a partir dalgunha das súas aplicacións 

como os termómetros de líquido, xuntas de dilatación en estruturas, etc 

(CMCCT) 

- Explicar a escala celsius establecendo os puntos fixos dun termómetro 

baseado na dilatación dun líquido volátil. (CMCCT) 

- Interpretar cualitativamente fenómenos cotiáns e experiencias nos que 

se poña de manifesto o equilibrio térmico asociándoo coa igualación de 

temperaturas. (CMCCT) 

-Desenvolve o concepto de temperatura en termos do 

modelo cinético-molecular diferenciando entre 

temperatura, enerxía e calor. 

-Identifica a existencia dunha escala absoluta de 

temperatura e relaciona as escalas Celsius e Kelvin. Expresa 

correctamente a medida en grados Celsius e en Kelvin. 

-Explica a elección de materiais determinados para a 

construción de edificios, o deseño de sistemas de 

quecemento ou diferentes situacións cotiás, baseándose 

nos mecanismos de transferencia de enerxía. 

-Interpreta o fenómeno da dilatación partindo de 

aplicacións nas que se produce como os termómetros 

líquidos ou as xuntas de dilatación. 

-Describe a escala Celsius establecendo os puntos fixos dun 

termómetro baseado na dilatación dun líquido volátil. 

- Explica cualitativamente fenómenos cotiás e experiencias 

onde se produce o equilibrio térmico e asóciao á igualación 

de temperaturas. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 
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3º  curso de E.S.O. 
 
 

1) Temporalización  
 

 Duración Unidade didáctica Nº Sesións Temporalización 

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

12 semanas 
24 sesións 

 

1. A ciencia e a medida 12 
Setembro 
Outubro 

2. O átomo 8 
Outubro 

Novembro 

3. As substancias químicas 4 
Novembro 
Decembro 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

12 semanas 
24 sesións 

3. As substancias químicas 
(continuación) 

11 
Decembro 

Xaneiro 

4. As reaccións químicas 13 
Febreiro 
Marzo 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

10 semanas 
20 sesións 

5. Electricidade e magnetismo 7 
Marzo 
Abril 

6. Circuítos eléctricos 7 
Abril 
Maio 

7. A enerxía. Centrais eléctricas 6 
Maio 
Xuño 

 
 
 

2) Descrición das Unidades Didácticas. 

As seguintes páxinas amosan unha descrición dos elementos das diferentes unidades didácticas 

do curso. 
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1ª AVALIACIÓN  

U.D. 1  A CIENCIA E A MEDIDA 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Método científico: etapas. 

2. Utilización das tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

3. Aplicacións da ciencia á vida cotiá e á sociedade. 

4. Medida de magnitudes. Unidades de medidas 

fundamentais: conversión, equivalencia e uso 

correcto. Sistema Internacional de Unidades. 

5. Notación científica. Cifras significativas 

6. Erros.  

7. Traballo no laboratorio. Material básico dun 

laboratorio e normas de seguridade 

8. Proxecto de investigación. Rexistro e interpretación 

de datos mediante táboas e gráficos, así como a 

emisión de informes científicos. 

9. Procura e tratamento de información. 

1. Recoñecer e identificar as características do método científico. 

2. Explicar as distintas etapas que compoñen o método científico. 

3. Analizar e interpretar gráficas. 

4. Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria e no desenvolvemento da sociedade. 

5. Interpretar e analizar adecuadamente os datos obtidos no desenvolvemento do traballo científico, empregando as 

cifras significativas, a representación gráfica e as unidades do Sistema Internacional apropiadas, resolvendo os 

cambios de unidades oportunos facendo uso de factores de conversión. 

6. Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes e expresar os resultados co erro correspondente. 

7. Saber expresar as medidas en notación científica. 

8. Recoñecer os materiais e instrumentos básicos presentes no laboratorio de física e de química, e describir e 

respectar as normas de seguridade e de eliminación de residuos para a protección ambiental. 

9. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en publicacións e medios de 

comunicación. 

10. Desenvolver pequenos traballos de investigación en que se poña en práctica a aplicación do método científico e a 

utilización das TIC. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

-Formular hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos 

científicos (CAA, CMCCT) 

- Rexistrar observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, e 

comunícaos oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráficos, táboas e 

expresións matemáticas (CCL, CMCCT) 

- Relacionar a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá 

(CAA, CCEC, CMCCT) 

- Establecer relacións entre magnitudes e unidades, utilizando preferentemente 

o Sistema Internacional de Unidades e a notación científica para expresar os 

resultados correctamente (CMCCT) 

- Realizar medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando o 

material e instrumentos apropiados, e expresar os resultados correctamente no 

Sistema Internacional de Unidades (CAA, CMCCT) 

-Identificar material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa forma 

de utilización para a realización de experiencias, respectando as normas de 

seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación preventivas 

(CMCCT). 

-Pescuda, selecciona e organiza información relacionada 

coa unidade para explicar fenómenos relacionados coa 

vida cotiá e coa ciencia. 

-Organiza a información relacionada coa observación e a 

experimentación mediante táboas e gráficos, 

comunicando dita información de forma científica 

oralmente e por escrito. 

-Pescuda información sobre aplicacións tecnolóxicas na 

vida cotiá e relaciónaa coa investigación científica, 

expoñendo de forma ordenada os resultados. 

-Recoñece as magnitudes e unidades adecuadas e opera 

con elas de forma manual e coa calculadora, expresando 

os resultados mediante notación científica cando sexa 

convinte. 

-Asocia o material e os instrumentos básicos de 

laboratorio co seu uso correcto, respecta as normas de 

seguridade e sabe enuncialas de forma oral e escrita. 

 

 

- Probas escritas 

 

- Traballo diario 

 

- Traballo de laboratorio 

 

 

- Traballo de investigación  
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- Seleccionar, comprender e interpretar información salientable nun texto de 

divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral 

e escrita con propiedade (CAA, CCL, CMCCT) 

- Identificar as principias características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do 

fluxo de información existente en internet e noutros medios dixitais (CD, CSC) 

-Realizar pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo 

aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a procura e a selección de 

información e presentación de conclusións (CAA, CCL, CD, CMCCT, CSIEE)   

- Participar, valorar, xestionar e respectar o traballo individual e en equipo (CSIEE, 

CSC) 

-Distingue entre o fundamental e o accesorio nun texto 

de divulgación científica,  selecciónao, interprétao e 

expono de forma precisa mediante a linguaxe oral e 

escrito 

-Aplica as diferentes fases do método científico na 

realización dun traballo experimental e expón os 

resultados mediante un informe científico, utilizando as 

TIC. 
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U.D. 2  O ÁTOMO 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

 

1. Partículas que forman o átomo.  

2. Modelos atómicos.  

3. Átomos, isótopos e ións: número atómico, número másico e masa 

atómica. 

4. Aplicacións dos isótopos. A radioactividade 

5. Aspectos industriais da enerxía 

 

1. Describir os diferentes modelos atómicos explicados na unidade. 

2. Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos interpretativos de 

diferentes teorías e a necesidade da súa utilización para a interpretación e a 

comprensión da estrutura interna da materia. 

3. Aplicar os conceptos de número atómico e número másico para calcular o 

número e tipo de partículas compoñentes de isótopos e ións. 

4. Calcular a masa atómica dun elemento coñecendo a masa dos isótopos que o 

forman e as súas abundancias. 

5. Coñecer os principios fundamentais da radioactividade.  

6. Recoñecer a importancia das aplicacións das substancias radioactivas e a 

repercusión do seu uso para os seres vivos e o medio ambiente. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 

A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Representar o átomo, a partir do número atómico e o número 

másico, utilizando o modelo planetario. (CCEC, CMCCT, CAA, 

CCL, CSIEE) 

- Describir as características das partículas subatómicas básicas e 

a súa localización no átomo (CCL, CMCCT, CAA) 

- Relacionar a notación A Z X co número atómico e o número 

másico, determinando o número de cada tipo de partículas 

subatómicas básicas. (CMCCT, CSIEE) 

- Explicar en que consiste un isótopo e comentar aplicacións dos 

isótopos radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e 

as solucións para a súa xestión. (CSC, CMCCT, CCL, CAA) 

 

- Coñece e describe as características esenciais dos modelos 

atómicos e compara o modelo planetario do átomo e o 

modelo de Bohr 

- Recoñece o valor dos modelos atómicos, para explicar as 

calidades dos átomos e as súas interaccións  

- Describe as características das partículas subatómicas 

básicas e a súa localización no átomo 

- Relaciona a notación  X A Z co número atómico, o número 

másico determinando o número de cada un dos tipos de 

partículas subatómicas básicas 

- Coñece e aplica as normas para nomear os elementos 

químicos  

- Comprende e explica a diferenza entre átomos, isótopos e 

ións e en que consisten a fusión e a fisión nuclear. 

- Enumera as aplicacións dos isótopos radioactivos e relaciona 

as aplicacións cos seus coñecementos 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

- Traballo de investigación 
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U.D. 3  AS SUBSTANCIAS QUÍMICAS 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. O sistema periódico dos elementos; lectura do sistema periódico, o número 

atómico dos elementos químicos. 

2. Unións entre átomos: moléculas e cristais. 

3. Masas atómicas e moleculares. 

 

 

1. Interpretar a ordenación dos elementos na táboa periódica e recoñecer os máis 

relevantes a partir dos seus símbolos. 

2. Describir como se unen os átomos para formar estruturas máis complexas e 

explicar as propiedades das agrupacións resultantes 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Explicar o concepto de temperatura en termos do modelo cinético. (CMCCT) 

- Xustificar a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na táboa periódica. (CCL, 

CMCCT, CAA, CSIEE) 

- Relacionar as principais propiedades de metais, non metais e gases nobres coa súa posición 

na táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións, tomando como referencia o gas nobre 

máis próximo (CCL, CMCCT, CAA). 

- Explicar o proceso de formación dun ión a partir do átomo correspondente, utilizando a 

notación adecuada para a súa representación.  (CCL, CMCCT) 

- Explicar como algúns átomos tenden a agruparse para formar moléculas interpretando este 

feito en substancias de uso frecuente, e calcular as súas masas moleculares (CCL, CMCCT) 

- Recoñece os elementos máis relevantes, 

identifícaos cos seus símbolos e xustifica a súa 

ordenación en grupos e períodos dentro da táboa 

periódica 

- Interpreta a ordenación dos elementos na táboa 

periódica, relaciona a súa posición coas principais 

propiedades de metais, non metais e gases nobres. 

- Sabe que os átomos se unen para formar moléculas 

e substancias, e é capaz de explicar as 

características e o estado das agrupacións 

resultantes. 

- Calcula masas moleculares de diferentes 

substancias.   

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 
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2ª AVALIACIÓN  

 

U.D. 3 AS SUBSTANCIAS QUÍMICAS (continuación) 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Elementos e compostos de especial interese.  

2. Formulación dos compostos inorgánicos máis comúns. 

 

 

1. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos 

en substancias de uso frecuente e coñecido. 

2. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC..  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Recoñecer os átomos e as moléculas que compoñen substancias de uso 

frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, baseándose na súa fórmula 

química. (CCL, CMCCT)  

- Presentar, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou 

composto químico de especial interese a partir dunha procura guiada de 

información bibliográfica e dixital. (CAA, CCL, CD, CMCCT, CSIEE). 

- Utilizar a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios 

seguindo as normas IUPAC (CMCCT, CAA) 

 

- Clasifica as substancias en simples ou compostas, 

baseándose na súa expresión química e no 

recoñecemento dos átomos e as moléculas que as 

forman. 

- Presenta, utilizando as TIC, un traballo sobre as 

propiedades e aplicacións dalgún elemento ou 

composto químico. 

- Identifica, formula e nomea os elementos e os 

compostos, utilizando a linguaxe química. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

 

- Traballo de investigación  
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U.D. 4  AS REACCIÓNS QUÍMICAS 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Cambios físicos e cambios químicos 

2. As reaccións químicas. Teoría das reaccións químicas.  

3. Lei da conservación da masa ou lei de Lavoisier. 

4. A ecuación química. Axuste das ecuacións químicas. 

5. Cálculos nas reaccións químicas. Cálculos estequiométricos. 

6. Velocidade de reacción. 

7. A química e o medio ambiente; a chuvia ácida; o efecto invernadoiro; a 

destrución da capa de ozono; contaminación e purificación do aire; 

contaminación e purificación da auga. 

8. Os medicamentos e as drogas. 

9. A química e o progreso 

 

1. Distinguir entre cambios físicos e químicos. 

2. Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas substancias noutras.  

3. Describir a nivel molecular o proceso polo cal os reactivos se transforman en 

produtos en termos da teoría de colisións.  

4. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer reactivos e produtos a 

través de experiencias sinxelas no laboratorio e/ou de simulacións por 

ordenador.  

5. Realizar cálculos estequiométricos en reaccións químicas sinxelas 

6. Comprobar mediante experiencias de laboratorio a influenza de 

determinados factores na velocidade das reaccións químicas.  

7. Valorar a importancia da industria química na sociedade e a súa influencia no 

ambiente. 

8. Recoñecer a importancia da química na obtención de novas substancias e a  

súa importancia na  mellora da calidade de vida das persoas. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Distinguir entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá en 

función de que haxa ou non formación de novas substancias. (CCL, CAA, 

CSC) 

- Identificar cales son os reactivos e os produtos de reaccións químicas 

sinxelas interpretando a representación esquemática dunha reacción 

química (CCL, CMCCT, CAA) 

- Representar e interpretar unha reacción química a partir da teoría atómico-

molecular e a teoría de colisións. (CCL, CMCCT, CAA) 

- Recoñecer cales son os reactivos e os produtos a partir da representación de 

reaccións químicas sinxelas, e comproba experimentalmente que se cumpre a 

lei de conservación da masa. (CMCCT, CAA, CSIEE) 

- Realizar os cálculos estequiométricos necesarios para a verificación da lei de 

conservación da masa en reaccións químicas sinxelas (CMCCT) 

- Propoñer o desenvolvemento dun experimento sinxelo que permita 

comprobar o efecto da concentración dos reactivos na velocidade de 

formación dos produtos dunha reacción química, e xustifica este efecto en 

termos da teoría de colisións. (CCL, CMCCT) 

- Interpretar situacións cotiás en que a temperatura inflúa significativamente 

na velocidade da reacción. (CMCCT) 

- Relaciona os cambios que se producen na materia co 

seu carácter físico ou químico, xustificando as súas 

conclusións. 

- Interpreta as reaccións químicas sinxelas como cambios 

dunhas substancias noutras, identificando os reactivos e 

os produtos 

- Interpreta, describe e representa unha reacción 

química, na que os reactivos se transforman en 

produtos, a partir da teoría atómico-molecular e a 

teoría de colisións. 

- Comproba e deduce que se cumpre a lei de 

conservación da masa, identificando os reactivos e os 

produtos a partir da representación de reaccións 

químicas sinxelas 

- Resolve problemas con cálculos estequiométricos en 

reaccións químicas sinxelas 

- Recoñece e sabe explicar o efecto da concentración dos 

reactivos na velocidade dunha reacción 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 

 

 

- Traballo de investigación 
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- Describir o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos de xofre, os 

óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto invernadoiro, en 

relación cos problemas ambientais de ámbito global. (CMCCT, CSC) 

- Identificar e asociar produtos procedentes da industria química coa súa 

contribución á mellora da calidade de vida das persoas (CMCCT, CSC) 

- Recoñece e sabe explicar o efecto da temperatura na 

velocidade da reacción. 

- Coñece as causas e consecuencias de problemas 

medioambientais como o efecto invernadoiro, 

destrución da capa de ozono e chuvia ácida. 

- Interpreta e comprende a información científica sobre 

produtos relacionados coa industria química e coa 

mellora da calidade de vida 
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3ª AVALIACIÓN  

 

U.D. 5  ELECTRICIDADE E MAGNETISMO 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

1. Carga eléctrica. A electricidade. 

2. Forzas entre cargas eléctricas, aplicacións baseadas en cargas eléctricas. 

3. O magnetismo, os imáns, atraccións e repulsións entre imáns, o compás 

e o magnetismo terrestre. Forza magnética. 

4. O electromagnetismo. Experimentos de Oersted e Faraday. 

5. Forzas da natureza.  

 

1. Coñecer os tipos de cargas eléctricas, o seu papel na constitución da materia e as 

características das forzas que se manifestan entre elas. 

2. Interpretar fenómenos eléctricos mediante o modelo de carga eléctrica e valorar 

a importancia da electricidade na vida cotiá. 

3. Xustificar cualitativamente fenómenos magnéticos e valorar a contribución do 

magnetismo no desenvolvemento tecnolóxico. 

4. Comparar os tipos de imáns, analizar o seu comportamento e deducir mediante 

experiencias as características das forzas magnéticas postas de manifesto, así 

como a súa relación coa corrente eléctrica. 

5. Recoñecer as forzas que aparecen na natureza e os fenómenos asociados a elas.  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Relacionar cualitativamente a forza de gravidade que existe entre dous corpos 

coas súas masas e a distancia que os separa.  (CMCCT) 

- Explicar a relación entre as cargas eléctricas e a constitución da materia, e asociar 

a carga eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto de electróns. (CMCCT) 

- Relacionar cualitativamente a forza eléctrica que existe entre dous corpos coa súa 

carga e a distancia que os separa, e establecer analoxías e diferenzas entre as 

forzas gravitatoria e eléctrica (CCEC; CMCCT) 

- Xustificar razoadamente situacións cotiás nas que se poñan de manifesto 

fenómenos relacionados coa electricidade estática. (CMCCT) 

- Recoñecer fenómenos magnéticos identificando o imán como fonte natural do 

magnetismo, e describir a súa acción sobre distintos tipos de substancias 

magnéticas. (CMCCT) 

- Construír un compás elemental para localizar o norte empregando o campo 

magnético terrestre, e describir o procedemento seguido para facelo. (CMCCT, 

CSIEE, CCL) 

- Comprobar e establecer a relación entre o paso de corrente eléctrica e o 

magnetismo, construíndo un electroimán (CMCCT) 

 

- Relaciona os tipos de cargas eléctricas coa 

constitución da materia e relaciónaas co exceso ou 

defecto de electróns 

- Comprende a relación entre a forza eléctrica e a 

distancia entre dous corpos con cargas de signo 

distinto 

- Expón situacións da vida cotiá relacionadas con 

fenómenos eléctricos e valora a importancia da 

electricidade 

- Describe a acción dos imáns sobre distintos corpos 

e substancias, recoñecendo os imáns como fonte 

natural de magnetismo e valorando a súa 

importancia para o desenvolvemento tecnolóxico 

- Explica a relación entre o paso de corrente eléctrica 

e o magnetismo.  

-Deduce, mediante os experimentos de Oersted e de 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 

 

- Traballo de investigación  
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- Reproducir os experimentos de Oersted e de Faraday no laboratorio ou mediante 

simuladores virtuais, deducindo que a electricidade e o magnetismo son dúas 

manifestacións dun mesmo fenómeno.  (CD, CMCCT) 

- Realizar un informe, empregando as TIC, a partir de observacións ou busca guiada 

de información que relacione as forzas que aparecen na natureza e os fenómenos 

asociados a elas (CCL, CD, CMCCT, CSIEE) 

Faraday, que a electricidade e o magnetismo son 

dúas manifestacións dun mesmo fenómeno 

- Explica e argumenta a presenza dos imáns en 

diferentes obxectos e mecanismos da vida cotiá 

(imáns e electroimáns). 

- Realiza un traballo de investigación sobre a 

relación existente entre as forzas da natureza e 

algúns fenómenos asociados a elas.  
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U.D. 6  CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

1. Corpos condutores e illantes. 

2. Electricidade e circuítos eléctricos. Elementos dun circuíto eléctrico. 

3. Magnitudes eléctricas. Intensidade de corrente. Diferenza de potencial. 

Resistencia. Lei de Ohm. 

4. Cálculos en circuítos eléctricos. 

5. O aproveitamento da corrente eléctrica. Aplicacións da corrente 

eléctrica. 

 

1.  Explicar o fenómeno físico da corrente eléctrica e interpretar o significado das 

magnitudes de intensidade de corrente, diferenza de potencial e resistencia, así 

como as relacións entre elas. 

2. Comprobar os efectos da electricidade e as relacións entre as magnitudes 

eléctricas mediante o deseño e a construción de circuítos eléctricos e 

electrónicos sinxelos, no laboratorio ou mediante aplicacións virtuais 

interactivas. 

3. Valorar a importancia dos circuítos eléctricos e electrónicos nas instalacións 

eléctricas e instrumentos de uso cotián, describir a súa función básica e 

identificar os seus compoñentes. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Distinguir entre condutores e illantes, e recoñecer os principais materiais usados 

como tales (CMCCT, CCL) 

- Explicar a corrente eléctrica como cargas en movemento a través dun condutor 

(CMCCT) 

- Comprender o significado das magnitudes eléctricas de intensidade de corrente, 

diferenza de potencial e resistencia, e relacionalas entre si empregando a lei de 

Ohm. (CMCCT) 

-Describir o fundamento dunha máquina eléctrica na que a electricidade se 

transforma en movemento, luz, son, calor, etc., mediante exemplos da vida cotiá, e 

identifica os seus elementos principais (CCL,CMCCT,CD,CAA) 

- Construír circuítos eléctricos con diferentes tipos de conexións entre os seus 

elementos, deducindo de forma experimental as consecuencias da conexión de 

xeradores e receptores en serie ou en paralelo. (CCL, CMCCT, CD, CAA) 

- Aplicar a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular unha das magnitudes 

involucradas a partir das outras dúas, e expresar o resultado en unidades do 

Sistema Internacional (CCL, CMCCT, CAA) 

 

-Interpreta o significado das magnitudes eléctricas: 

intensidade de corrente, diferenza de potencial e 

resistencia. 

-Realiza cálculos e resolve problemas relacionados 

coas magnitudes eléctricas 

-Recoñece os principais materiais condutores e 

illantes, xustificando o seu uso adecuado en cada 

caso 

- Explica o funcionamento de máquinas eléctricas, 

utilizadas na vida cotiá, sinalando a transformación 

da electricidade e os efectos desexados e 

indesexados 

- Interpreta e debuxa esquemas de circuítos 

eléctricos, analizando o seu funcionamento. 

- Explica o significado das magnitudes involucradas 

nun circuíto eléctrico, calcúlaas e expresa os 

resultados nas unidades do Sistema Internacional, 

tendo en conta a lei de Ohm. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 

 

 

- Traballo de investigación 
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- Utilizar aplicacións virtuais interactivas para simular circuítos e medir as magnitudes 

eléctricas.(CCL, CMCCT, CD, CAA) 

- Asociar os elementos principais que forman a instalación eléctrica típica dunha 

vivenda cos compoñentes básicos dun circuíto eléctrico. (CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC, 

CSIEE) 

- Comprender o significado dos símbolos e das abreviaturas que aparecen nas 

etiquetas de dispositivos eléctricos. (CMCCT) 

- Identificar e representar os compoñentes máis habituais nun circuíto eléctrico 

(condutores, xeradores, receptores e elementos de control) e describir a súa 

correspondente función, así coma os compoñentes electrónicos básicos (CMCCT) 

-Recoñecer os componentes electrónicos básicos e describir as súas aplicacións 

prácticas e a repercusión da miniaturización do microchip no tamaño e no prezo dos 

dispositivos. (CMCCT, CCL) 

-Identifica os compoñentes dun circuíto eléctrico así 

como os compoñentes electrónicos máis básicos   
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U.D. 7  A ENERXÍA. CENTRAIS ELÉCTRICAS. 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Fontes de enerxía. 

2. Uso racional da enerxía. 

3. Aspectos industriais da enerxía. Fábricas de electricidade. Transporte e 

distribución da electricidade.  

4. Produción e consumo da enerxía eléctrica.  

 

1. Valorar o papel da enerxía nas nosas vidas, identificar as distintas fontes, 

comparar o impacto medioambiental das mesmas e recoñecer a importancia do 

aforro enerxético para un desenvolvemento sostible. 

2. Identificar e comparar as fontes de enerxía empregadas na vida diaria nun 

contexto global que implique aspectos económicos e ambientais. 

3. Valorar a importancia de realizar un consumo responsable das fontes 

enerxéticas. 

4. Describir a forma en que se xera a electricidade nos distintos tipos de centrais 

eléctricas, así como o seu transporte aos lugares de consumo. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

-Recoñecer, describir e comparar as fontes renovables e non renovables de 

enerxía, analizando con sentido crítico o impacto medioambiental (CCL, 

CMCCT, CSC) 

- Comparar as principais fontes de enerxía de consumo humano a partir da 

distribución xeográfica dos seus recursos e os efectos ambientais. (CMCCT, CSC) 

- Analizar o predominio das fontes de enerxía convencionais frontes ás 

alternativas, e argumentar os motivos polos que estas últimas aínda non están 

suficientemente explotadas. (CCL, CMCCT)  

-Interpretar datos comparativos sobre a evolución do consumo de enerxía 

mundial, e propoñer medidas que poidan contribuír ao aforro individual e 

colectivo. (CMCCT, CSIEE, CCL) 

- Describir o proceso polo que distintas fontes de enerxía se transforman en 

enerxía eléctrica nas centrais eléctricas, así como os métodos de transporte e 

almacenaxe desta. (CMCCT) 

-Coñece as fontes de enerxía renovables e non renovables, 

descríbeas, compáraas e extrae conclusións sobre a 

necesidade de ambas 

- Coñece as fontes de enerxía utilizadas para o consumo 

humano, compáraas, pescuda información sobre elas, 

defíneas e realiza presentacións, utilizando o ordenador. 

-Identifica as fontes de enerxía convencionais e as 

alternativas; sitúaas no mapa de España, compáraas e 

analiza as causas do predominio das primeiras 

- Identifica e interpreta datos sobre a produción e o 

consumo de enerxía eléctrica, propoñendo e explicando 

medidas de aforro en función do uso correcto e seguro, dos 

horarios, etc. 

- Recoñece como se xera a electricidade nos distintos tipos 

de centrais eléctricas e como se transporta. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de investigación 
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4º  curso de E.S.O. 
 

1) Temporalización  
 

 Duración Unidade didáctica Nº Sesións Temporalización 

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

12 semanas 
36 sesións 

 

1. Magnitudes e unidades 2 Setembro 

2. Matemáticas para entender o 
Universo 

12 
Setembro 
Outubro 

3. Estudo de distintos tipos de 
movemento 

12 
Outubro 

Novembro 

4. As forzas. Dinámica 10 
Novembro 
Decembro 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

11 semanas  
33 sesións 

5. Forzas gravitatorias 5 
Decembro 

Xaneiro 

6. Forzas en fluídos 10 
Xaneiro 
Febreiro 

7. Traballo, enerxía e calor 10 Febreiro 

10. Formulación e nomenclatura 
en química inorgánica 

8 Marzo 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

10 semanas 
30 sesións 

12. Química do carbono 8 Abril 

8. Átomos e sistema periódico 5 
Abril 
Maio 

9. Enlace químico 6 Maio 

11. Reaccións químicas 11 
Maio 
Xuño 

 
 

2) Descrición das Unidades Didácticas. 

As seguintes páxinas amosan unha descrición dos elementos das diferentes unidades didácticas 

do curso.
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1ª AVALIACIÓN  

 

U.D. 1 MAGNITUDES E UNIDADES 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Investigación científica 

2. Magnitudes fundamentais e derivadas. Ecuación de dimensións.  

3. Erros na medida. 

4. Expresión de resultados. 

5. Análise dos datos experimentais. 

6. Contrastación dunha teoría cos datos experimentais. 

7. Análise de datos a partir da interpretación de táboas e gráficos. 

8. Tecnoloxías da información e da comunicación no traballo 

científico 

9. Proxecto de investigación  

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

en constante evolución e influído polo contexto económico e político. 

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

é aprobada pola comunidade científica. 

3. Relacionar as magnitudes fundamentais coas derivadas a través de ecuacións de 

magnitudes. 

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

erro absoluto e relativo. 

5. Expresar o valor dunha medida usando o redondeo e o número de cifras 

significativas correctas. 

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

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

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

8. Realizar en equipo tarefas propias da investigación científica.  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Describe feitos históricos relevantes nos que foi definitiva a colaboración de 

científicos/as de diferentes áreas de coñecemento. (CMCCT, CCL, CCEC, CSC) 

- Argumentar con espírito crítico o grao de rigor científico dun artigo ou unha 

noticia, analizando o método de traballo e identificando as características do 

traballo científico(CCL, CMCCT, CAA, CSC, CSIEE) 

- Distinguir entre hipóteses, leis e teorías, e explica os procesos que corroboran 

unha hipótese e a dotan de valor científico. (CCL, CMCCT, CAA, CSC, CSIEE) 

- Comprobar a homoxeneidade dunha fórmula aplicando a ecuación de 

dimensións aos dous membros. (CMCCT, C AA) 

- Calcular e interpretar o erro absoluto e o erro  relativo dunha medida 

coñecido o valor real. (CMCCT, CAA) 

- Calcular e expresar correctamente, partindo dun conxunto de valores 

resultantes da medida dunha mesma magnitude, o valor da medida, 

utilizando as cifras significativas adecuadas. (CMCCT, CAA) 

- Representar graficamente os resultados obtidos da medida de dúas magnitudes 

relacionadas inferindo, no seu caso, se se trata dunha relación lineal, cuadrática 

ou de proporcionalidade inversa, e deducindo a fórmula. (CMCCT, CAA, CCEC) 

 

- Compara unha mesma noticia publicada nun 

periódico e nunha revista, e analiza o grao de 

rigor científico do tratamento da mesma. 

- Analiza fontes de información de carácter 

científico. 

- Identifica e describe os conceptos de hipóteses, 

leis e teorías, e explica os procesos que 

corroboran unha hipótese e a dotan de valor 

científico. 

- Utiliza o Sistema Internacional de Unidades para 

expresar a medida das magnitudes. 

- Aplica a ecuación de dimensións para relacionar 

unha magnitude derivada coas magnitudes 

fundamentais e realiza unha análise 

dimensional. 

- Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro 

relativo dunha medida coñecido o valor real. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

- Traballo de investigación  
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- Elaborar e defender un proxecto de investigación, sobre un tema de interese 

científico, utilizando as TIC. (CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC, CSIEE) 

- Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da 

investigación científica: procura de información, prácticas de laboratorio ou 

pequenos proxectos de investigación. 

- Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da 

investigación científica utilizando as TIC. 

- Calcula e expresa correctamente o valor dunha 

medida, utilizando as cifras significativas 

adecuadas. 

- Representa graficamente os resultados obtidos 

da medida de dúas magnitudes relacionadas. 

- Utiliza adecuadamente as TIC para presentar os 

seus traballos. 
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U.D. 2  MATEMÁTICAS PARA ENTENDER O UNIVERSO 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

 

1. Instrumentos matemáticos 

2. Magnitudes escalares e vectoriais 

3.  Movemento. 

4. Magnitudes que describen o movemento. 

 
1. Comprobar a necesidade de usar vectores para a definición de determinadas 

magnitudes. 

2. Xustificar o carácter relativo do movemento e a necesidade dun sistema de 

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

representación de distintos tipos de desprazamento.   

3. Distinguir os conceptos de velocidade media e velocidade instantánea, e 

xustificar a súa necesidade segundo o tipo de movemento. 

4. Expresar correctamente as relacións matemáticas que existen entre as 

magnitudes que definen os movementos. 

5. Resolver problemas de movementos utilizando unha representación 

esquemática coas magnitudes vectoriais implicadas, e expresar o resultado nas 

unidades do Sistema Internacional. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Identificar unha determinada magnitude como escalar ou vectorial, e describe 

os elementos que definen a esta última. (CMCCT,  CAA) 

- Representar a traxectoria e os vectores de posición, desprazamento e 

velocidade en distintos tipos de movemento, utilizando un sistema de 

referencia. (CMCCT) 

- Xustificar a insuficiencia do valor medio da velocidade nun estudo cualitativo do 

movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), e razoa o concepto 

de velocidade instantánea. (CMCCT) 

- Recoñece os tipos de magnitudes (escalares e 

vectoriais) e os identifica. 

- Identifica traxectoria, vectores de posición e 

desprazamento e os representa utilizando 

sistemas de referencia. 

- Distingue os conceptos de velocidade media e 

velocidade instantánea. 

- Resolve problemas de movementos utilizando 

magnitudes vectoriais e expresa o resultado nas 

unidades do Sistema Internacional. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 
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U.D. 3  ESTUDO DE DISTINTOS TIPOS DE MOVEMENTO 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Clasificación de distintos tipos de movemento 

2. A velocidade. Movemento rectilíneo uniforme 

3. A aceleración. Movemento rectilíneo uniformemente acelerado 

4. Movemento circular uniforme 

5. Identificación do vector posición e o desprazamento 

6. Gráficas de mru e mrua  

1. Expresar correctamente as relacións matemáticas que existen entre as 

magnitudes que definen os movementos rectilíneos e circulares 

2. Resolver problemas de movementos rectilíneos e circulares, utilizando unha 

representación esquemática coas magnitudes vectoriais implicadas, e expresar o 

resultado nas unidades do Sistema Internacional. 

3. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen as variables do movemento e 

relacionar os resultados obtidos coas ecuacións matemáticas que vinculan estas 

variables. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Clasificar tipos de movementos en función da súa traxectoria e a súa velocidade.  

(CMCCT) 

- Xustificar a insuficiencia do valor medio da velocidade nun estudo cualitativo do 

movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), e razoa o concepto de 

velocidade instantánea. (CMCCT) 

- Deducir as expresións matemáticas que relacionan as variables nos movementos 

rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) e circular 

uniforme (MCU), así como as relacións entre as magnitudes lineais e angulares.  

(CMCCT) 

- Resolver problemas de movemento rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo 

uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), incluíndo 

movemento de graves, tendo en conta valores positivos e negativos das 

magnitudes, e expresar o resultado en unidades do Sistema Internacional. 

(CMCCT) 

- Determinar tempos e distancias de freada de vehículos e xustifica, a partir dos 

resultados, a importancia de manter a distancia de seguridade na estrada. 

(CMCCT, CSC)    

- Argumentar a existencia do vector aceleración en calquera movemento curvilíneo 

e calcula o seu valor no caso do movemento circular uniforme. (CMCCT) 

 
- Clasifica distintos tipos de movementos en función 

da súa traxectoria e a  súa velocidade. 

- Resolve problemas de movemento rectilíneo 

uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente 

acelerado (M.R.U.A.) e circular uniforme (M.C.U.). 

- Calcula os tempos e distancias de freado de 

vehículos e recoñece a importancia de respectar a 

velocidade e a distancia de seguridade. 

- Argumenta a existencia de vector aceleración en 

todo movemento curvilíneo. 

- Determina a velocidade do movemento, deduce as 

ecuacións do movemento e calcula o espazo total 

percorrido a partir de gráficas. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 
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- Determinar o valor da velocidade e a aceleración a partir de gráficas posición-

tempo e velocidade-tempo en movementos rectilíneos. (CMCCT) 

- Deseñar, describe e realiza individualmente ou en equipo experiencias no 

laboratorio ou empregando aplicacións virtuais interactivas, para determinar a 

variación da posición e a velocidade dun corpo en función do tempo, e representa e 

interpreta os resultados obtidos. (CMCCT, CSIEE, CD, CCL, CAA, CSC) 
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U.D. 4  AS FORZAS. DINÁMICA 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. As forzas que actúan sobre os corpos 

2. Natureza vectorial das forzas 

3. As leis de Newton da dinámica 

4. As forzas e o movemento 

5. Relación das forzas e os cambios na velocidade. 

6. Forzas de especial interese: peso, normal, movemento e centrípeta 

1. Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios na velocidade dos corpos 

e representalas vectorialmente. 

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

interveñen varias forzas. 

3. Aplicar as leis de Newton para a interpretación de fenómenos cotiáns. 

4. Descomposición de forzas. Obtención das compoñentes horizontal e vertical 

dunha forza 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Identificar as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos que hai cambios na 

velocidade dun corpo. (CMCCT) 

- Representar vectorialmente o peso, a forza normal, a forza de rozamento e a 

forza centrípeta en casos de movementos rectilíneos e circulares. (CMCCT) 

- Identificar e representar as forzas que actúan sobre un corpo en movemento 

nun plano tanto horizontal como inclinado, calculando a forza resultante e a 

aceleración. (CMCCT) 

- Interpretar fenómenos cotiáns en termos das leis de Newton. (CMCCT) 

- Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia do enunciado da segunda 

lei. (CMCCT) 

- Representar e interpretar as forzas de acción e reacción en situacións de 

interacción entre obxectos. (CMCCT) 

- Determinar o valor da velocidade e a aceleración a partir de gráficas posición-

tempo e velocidade-tempo en movementos rectilíneos. (CMCCT) 

- Deseñar, describe e realiza individualmente ou en equipo experiencias no 

laboratorio ou empregando aplicacións virtuais interactivas, para determinar a 

variación da posición e a velocidade dun corpo en función do tempo, e 

representa e interpreta os resultados obtidos. (CMCCT, CSIEE, CD, CCL, CAA, CSC) 

 
- Recoñece as distintas forzas que actúan sobre os 

corpos. 

- Representa a dirección e o sentido de distintas 

forzas. 

- Identifica as forzas sobre os corpos en movemento. 

- Identifica os principios da dinámica que permiten 

saber o tipo de movemento que terá un corpo se se 

coñecen as forzas que actúan sobre el. 

- Recoñece as leis de Newton en situacións da vida 

cotiá e resolve problemas numéricos relacionados 

coas leis de Newton. 

- Calcula e representa o valor das forzas sobre os 

obxectos utilizando os principios da dinámica. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 
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2ª AVALIACIÓN  

 

U.D. 5  FORZAS GRAVITATORIAS 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Forza gravitatoria. 

2. O peso e a aceleración da gravidade. 

3. Movemento de planetas e satélites. Satélites artificiais. 

4. Lei de gravitación universal. 

5. Lixo espacial. 

 
1. Valorar a relevancia histórica e científica que a lei da gravitación universal 

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

expresión matemática. 

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

manifestacións da lei da gravitación universal. 

3. Identificar as aplicacións prácticas dos satélites artificiais e a problemática 

xurdida polo lixo espacial que xeran. 

4. Resolver problemas numéricos relacionados coa lei de gravitación universal. 

 

 

 



Programación Departamento Física e Química     IES Afonso X O Sabio CURSO 2019/20 

 

64  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Xustificar o motivo polo que as forzas de atracción gravitatoria só se poñen de 

manifesto para obxectos moi masivos, comparando os resultados obtidos de 

aplicar a lei da gravitación universal ao cálculo de forzas entre distintos pares 

de obxectos. (CMCCT) 

- Obter a expresión da aceleración da gravidade a partir da lei da gravitación 

universal relacionando as expresións matemáticas do peso dun corpo e a 

forza de atracción gravitatoria. (CMCCT) 

- Razoar o motivo polo que as forzas gravitatorias producen nalgúns casos 

movementos de caída libre e noutros casos movementos orbitais. (CMCCT) 

- Describir as aplicacións dos satélites artificiais en telecomunicacións, predición 

meteorolóxica, posicionamento global, astronomía e cartografía, así como os 

riscos derivados do lixo espacial que xeran. (CMCCT, CSC) 

- Realizar de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da 

investigación científica: procura de información, prácticas de laboratorio ou 

pequenos proxectos de investigación. 

- Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da 

investigación científica utilizando as TIC. 

 
- Aplica a lei da gravitación universal ao cálculo de 

forzas entre distintos pares de obxectos. 

- Resolve as cuestións relacionadas coas expresións 

matemáticas do peso dun corpo e a forza de 

atracción gravitatoria. 

- Calcula as forzas gravitatorias e os movementos 

que xeran. 

- Recoñece as aplicacións dos satélites artificiais así 

como os riscos do lixo espacial. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

- Traballo de investigación  
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U.D. 6  FORZAS EN FLUÍDOS 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

1. A presión. 

2. Presión hidrostática e atmosférica. 

3. Principios da hidrostática. 

4. Forza de empuxe. Flotabilidade. 

5. Física da atmosfera. 

6. Medición da presión atmosférica. 

7. Predición meteorolóxica. 

 
1. Recoñecer que o efecto dunha forza non só depende da súa intensidade, senón 

tamén da superficie sobre a que actúa. 

2. Interpretar fenómenos naturais e aplicacións tecnolóxicas en relación cos 

principios da hidrostática, e resolver problemas aplicando as expresións 

matemáticas destes. 

3. Deseñar e presentar experiencias ou dispositivos que ilustren o comportamento 

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

iniciativa e a imaxinación. 

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

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

símbolos específicos da meteoroloxía. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Interpretar fenómenos e aplicacións prácticas nas que se pon de manifesto a 

relación entre a superficie de aplicación dunha forza e o efecto resultante. 

(CMCCT) 

- Calcular a presión exercida polo peso dun obxecto regular en distintas 

situacións nas que varía a superficie en que se apoia; compara os resultados e 

extrae conclusións. (CMCCT) 

- Xustificar razoadamente fenómenos en que se poña de manifesto a relación 

entre a presión e a profundidade no seo da hidrosfera e a atmosfera. (CMCCT) 

- Explicar o abastecemento de auga potable, o deseño dunha presa e as 

aplicacións do sifón, utilizando o principio fundamental da hidrostática. 

(CMCCT) 

- Resolver problemas relacionados coa presión no interior dun fluído aplicando 

o principio fundamental da hidrostática. (CMCCT) 

- Analizar aplicacións prácticas baseadas no principio de Pascal, como a prensa 

hidráulica, o elevador, ou a dirección e os freos hidráulicos, aplicando a 

expresión matemática deste principio á resolución de problemas en contextos 

prácticos(CMCCT) 

- Predicir a maior ou menor flotabilidade de obxectos utilizando a expresión 

 

- Recoñece a relación entre a superficie de 

aplicación dunha forza e o efecto resultante en 

situacións da vida cotiá. 

- Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto 

en distintas situacións. 

- Explica o porqué do deseño dunha presa. 

- Resolve problemas relacionados coa presión no 

interior dun fluído. 

- Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio 

de Pascal. 

- Identifica a maior o menor flotabilidade de 

obxectos de acordo co principio de Arquímedes 

- Busca información sobre o paradoxo hidrostática. 

- Recoñece o papel da presión atmosférica no 

experimento de Torricelli e os hemisferios de 

Magdeburgo 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 

 

 

- Traballo de investigación 
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matemática do principio de Arquímedes, e verifícaa experimentalmente 

nalgún caso.  (CMCCT) 

- Comprobar experimentalmente ou utilizando aplicacións virtuais interactivas a 

relación entre presión hidrostática e profundidade en fenómenos como o 

paradoxo hidrostático, o tonel de Arquímedes e o principio dos vasos 

comunicantes. (CMCCT, CD) 

- Interpretar o papel da presión atmosférica en experiencias como o 

experimento de Torricelli, os hemisferios de Magdeburgo, recipientes 

invertidos onde non se derrama o contido, etc., inferindo o seu elevado valor. 

(CCEC, CMCCT) 

- Interpretar os mapas de isóbaras que se amosan no prognóstico do tempo, 

indicando o significado da simboloxía e os datos que aparecen nestes. (CMCCT) 

- Interpreta un mapa de isóbaras identificando o 

anticiclón e a borrasca. 
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U.D. 7  TRABALLO, ENERXÍA E CALOR 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 
 
1. A enerxía 

2. Enerxías cinética e potencial 

3. O traballo e a enerxía mecánica 

4. Principio de conservación da enerxía mecánica  

5. Formas de intercambio de enerxía: traballo e calor 

6. Traballo e potencia. Rendemento 

7. A calor 

8. Efectos da calor sobre os corpos: variación de temperatura, 

cambios de estado e dilatación 

9. A calor como enerxía en tránsito. Equilibrio térmico 

10. Máquinas térmicas. 

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

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

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

rozamento. 

2. Recoñecer que a calor e o traballo son dúas formas de transferencia de enerxía, e 

identificar as situacións en que se producen 

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

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

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

variación de temperatura, cambios de estado e dilatación 

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

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

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

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

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

innovación e a empresa. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Resolver problemas de transformacións entre enerxía cinética e potencial 

gravitatoria, aplicando o principio de conservación da enerxía mecánica.(CMCCT) 

- Determinar a enerxía disipada en forma de calor en situacións onde diminúe a 

enerxía mecánica. (CMCCT) 

- Identificar a calor e o traballo como formas de intercambio de enerxía, 

distinguindo as acepcións coloquiais destes termos do seu significado científico. 

(CMCCT) 

- Recoñecer en que condicións un sistema intercambia enerxía en forma de calor ou 

en forma de traballo. (CMCCT) 

- Achar o traballo e a potencia asociados a unha forza, incluíndo situacións en que a 

forza forma un ángulo distinto de cero co desprazamento, e expresar o resultado 

nas unidades do Sistema Internacional ou noutras de uso común, como a caloría, 

o kWh e o CV.(CMCCT) 

- Describir as transformacións que experimenta un corpo ao gañar ou perder 

enerxía, determinar a calor necesaria para que se produza unha variación de 

temperatura dada e para un cambio de estado, e representar graficamente estas 

transformacións (CMCCT) 

- Calcular a enerxía transferida entre corpos a distinta temperatura e o valor da 

temperatura final aplicando o concepto de equilibrio térmico. (CMCCT) 

 

- Resolve problemas aplicando o principio de 

conservación da enerxía mecánica. 

- Determina situacións nas que diminúe a enerxía 

mecánica. 

- Identifica a calor e o traballo como formas de 

intercambio de enerxía. 

- Calcula o traballo e a potencia asociados a unha 

forza, expresando o resultado en kWh e CV. 

- Describe as transformacións que experimenta un 

corpo ao gañar ou perder enerxía. 

- Resolve problemas numéricos de cambios de estado 

e equilibrio térmico. 

- Explica o fundamento do funcionamento do motor 

de explosión. 

- Realiza un traballo sobre a importancia histórica do 

motor de explosión no mundo do transporte e o 

presenta empregando as TIC 

 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 

 

 

- Traballo de investigación 
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- Relacionar a variación da lonxitude dun obxecto coa variación da súa temperatura 

utilizando o coeficiente de dilatación lineal correspondente.(CMCCT) 

- Determinar experimentalmente calores específicas e calores latentes de 

substancias mediante un calorímetro, realizando os cálculos necesarios a partir 

dos datos empíricos obtidos. (CMCCT, CAA) 

- Explicar ou interpretar, mediante ilustracións ou a partir delas, o fundamento do 

funcionamento do motor de explosión.(CMCCT) 

- Realizar un traballo sobre a importancia histórica do motor de explosión e 

preséntalo empregando as TIC. (CAA, CMCCT, CD, CCL, CSC, CCEC) 

- Utilizar o concepto da degradación da enerxía para relacionar a enerxía absorbida e 

o traballo realizado por unha máquina térmica. (CMCCT) 
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U.D. 10  FORMULACIÓN E NOMENCLATURA EN QUÍMICA INORGÁNICA. 
 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Formulación e nomenclatura de compostos inorgánicos segundo as normas da 

IUPAC. 

 

 

1. Nomear e formular compostos inorgánicos binarios e ternarios segundo as 

normas da IUPAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de:  

- Nomear e formular compostos inorgánicos ternarios, seguindo as normas da 

IUPAC. (CCL, CMCCT) 

 

- Formula e nomea correctamente compostos 

inorgánicos binarios e ternarios 

 

- Probas escritas 

- Traballo diario 
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3ª AVALIACIÓN  

 

U.D. 12  QUÍMICA DO CARBONO 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
1. Introdución á química orgánica. 

2. Os compostos do carbono. 

3. Os hidrocarburos. 

4. Compostos nitroxenados. Compostos osixenados. 

5. Identificación dos compostos do carbono. 

6. Recoñecemento dos grupos funcionais. 

7. Asociación das distintas formas alotrópicas do carbono coas súas propiedades 

8. Compostos orgánicos de interese biolóxico. 

9. Representación de hidrocarburos mediante a súa fórmula molecular, 

semidesenvolvida e desenvolvida. 

10. Recoñecemento dalgunhas aplicacións dos hidrocarburos. 

11. Recoñecemento das fórmulas de alcohois, aldehídos, cetonas, ácidos 

carboxílicos, ésteres e aminas. 

 
 

 

 

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

constitución dun elevado número de compostos naturais e sintéticos. 

2. Identificar e representar hidrocarburos sinxelos mediante distintas fórmulas, 

relacionalas con modelos moleculares físicos ou xerados por computador, e 

coñecer algunhas aplicacións de especial interese. 

3. Recoñecer os grupos funcionais presentes en moléculas de especial interese. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Explicar os motivos polos que o carbono é o elemento que forma maior número 

de compostos. (CMCCT) 

- Analizar as formas alotrópicas do carbono, relacionando a estrutura coas 

propiedades. (CMCCT) 

- Identificar e representa hidrocarburos sinxelos mediante a súa fórmula 

molecular, semidesenvolvida e desenvolvida. (CMCCT) 

- Deducir, a partir de modelos moleculares, as fórmulas usadas na representación 

de hidrocarburos. (CMCCT) 

- Describir as aplicacións de hidrocarburos sinxelos de especial interese. (CMCCT) 

- Recoñecer o grupo funcional e a familia orgánica a partir da fórmula de alcohois, 

aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e aminas. (CMCCT) 

 
- Identifica os compostos do carbono, escribe as 

súas fórmulas desenvolvida, semidesenvolvida e 

molecular e recoñece os grupos funcionais. 

- Representa hidrocarburos mediante a súa fórmula 

molecular, semidesenvolvida e desenvolvida. 

- Distingue as fórmulas usadas na representación de 

hidrocarburos. 

- Recoñece algunhas aplicacións dos hidrocarburos 

de especial interese. 

- Formula e nomea correctamente distintos 

hidrocarburos sinxelos. 

- Formula compostos oxixenados e nitroxenados e 

identifica o grupo funcional ao que corresponden. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

- Traballo de investigación  
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U.D. 8  ÁTOMOS E SISTEMA PERIÓDICO 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
1. As partículas do átomo. 

2. Modelos atómicos. 

3. Distribución dos electróns nun átomo. 

4. O sistema periódico dos elementos. 

5. Propiedades periódicas dos elementos. 

6. Comparación dos distintos modelos atómicos. 

7. Análise da configuración electrónica dos átomos. 

8. Distinción dos elementos entre metais, non metais, semimetais e gases 

nobres. 

 
 

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

materia utilizando aplicacións virtuais interactivas para a súa representación e 

identificación. 

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

a súa configuración electrónica. 

3. Agrupar por familias os elementos representativos e os elementos de transición 

segundo as recomendacións da IUPAC. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Comparar os modelos atómicos propostos ao longo da historia para interpretar a 

natureza íntima da materia, interpretando as evidencias que fixeron necesaria a 

evolución destes (CMCCT, CCEC) 

- Establecer a configuración electrónica dos elementos representativos a partir do 

seu número atómico para deducir a súa posición na táboa periódica, os seus 

electróns de valencia e o seu comportamento químico. (CMCCT) 

- Distinguir entre metais, non metais, semimetais e gases nobres, e xustifica esta 

clasificación en función da súa configuración electrónica. (CMCCT) 

- Escribir o nome e o símbolo dos elementos químicos, e sitúaos na táboa periódica 

(CMCCT) 

 
- Recoñece as diferenzas entre os diferentes 

modelos atómicos propostos ao longo da historia 

e interpreta o modelo atómico actual. 

- Utiliza a táboa periódica para ordenar os 

elementos químicos de acordo coa súa 

configuración electrónica tendo en conta o 

número atómico, os electróns de valencia e o seu 

comportamento químico. 

- Identifica as propiedades dos elementos da táboa 

periódica e distingue entre metais, non metais, 

semimetais e gases nobres. 

- Identifica os elementos químicos por seu nome e 

posición na táboa periódica. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 
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U.D. 9  O ENLACE QUÍMICO 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
1. Enlace químico. Tipos de enlace. Enlace iónico, covalente e metálico. 

2. Propiedades das substancias e enlace. 

3. Identificación do enlace químico nas substancias. 

4. Representación da estrutura de Lewis. 

5. Forzas intermoleculares. 

6. Solubilidade dos compostos iónicos e das substancias covalentes. 

7. Identificación e relación das propiedades dunha substancia co tipo de 

enlace. 

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

elementos implicados e a súa posición na táboa periódica. 

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

químico. 

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

propiedades de substancias de interese. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Utilizar a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir a estrutura e a 

fórmula dos compostos iónicos e covalentes (CMCCT) 

- Interpretar a información que ofrecen os subíndices da fórmula dun composto 

segundo se trate de moléculas ou redes cristalinas. (CMCCT) 

- Explicar as propiedades de substancias covalentes, iónicas e metálicas en función 

das interaccións entre os seus átomos ou as moléculas. (CMCCT) 

- Explicar a natureza do enlace metálico utilizando a teoría dos electróns libres, e 

relaciónaa coas propiedades características dos metais.(CMCCT) 

- Deseñar e realizar ensaios de laboratorio que permitan deducir o tipo de enlace 

presente nunha substancia descoñecida. (CAA, CMCCT, CSIEE) 

- Xustificar a importancia das forzas intermoleculares en substancias de interese 

biolóxico. (CMCCT). 

- Relacionar a intensidade e o tipo das forzas intermoleculares co estado físico e os 

puntos de fusión e ebulición das substancias covalentes moleculares, 

interpretando gráficos ou táboas que conteñan os datos necesarios (CMCCT) 

 
- Identifica e explica a regra do octeto e representa os 

compostos debuxando a estrutura de Lewis. 

- Explica as propiedades de substancias covalentes, 

iónicas e metálicas. 

- Recoñece a importancia das forzas intermoleculares. 

- Relaciona a intensidade e o tipo das forzas 

intermoleculares co estado físico e os puntos de 

fusión e ebulición das substancias. 

 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 
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U.D. 11  REACCIÓNS QUÍMICAS 
 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
1. A reacción química. 

2. A enerxía das reaccións químicas. 

3. A velocidade das reaccións químicas. 

4. Análise da teoría das colisións. 

5. Identificación de aquelo que cambia e que se conserva nas reaccións químicas. 

6. Identificación das enerxías dunha reacción química. 

7. Distinción das reaccións exotérmicas e endotérmicas. 

8. Recoñecemento dos catalizadores e inhibidores. 

9. Medida da cantidade de substancia: o mol. 

10. Identificación do mol de átomos, o número de Avogadro e o mol dunha substancia. 

11. Cálculos estequiométricos. 

12. Concentración dunha disolución. Concentración molar. 

13. Reaccións de especial interese. 

14. Os ácidos e as bases. 

15. As reaccións de combustión. 

16. As reaccións de síntese. 

17. Identificación da Teoría de Arrhenius de ácidos e bases. 

18. Medición da acidez usando a escala de Ph. 

19. Recoñecemento das reaccións de neutralización de importancia biolóxica. 

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

partir do concepto da reorganización atómica que ten lugar. 

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

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

xustificar esta predición.   

3. Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións endotérmicas e 

exotérmicas. 

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

unidade no Sistema Internacional de Unidades. 

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

da reacción, partindo do axuste da ecuación química correspondente. 

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

utilizando indicadores e o pHmetro dixital.  

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

e neutralización, interpretando os fenómenos observados. 

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

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



Programación Departamento Física e Química     IES Afonso X O Sabio CURSO 2019/20 

 

79  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Interpretar reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de colisións, e deduce a 

lei de conservación da masa (CMCCT) 

- Predicir o efecto que sobre a velocidade de reacción teñen a concentración dos 

reactivos, a temperatura, o grao de división dos reactivos sólidos e os 

catalizadores. (CMCCT) 

- Determinar o carácter endotérmico ou exotérmico dunha reacción química 

analizando o signo da calor de reacción asociada. (CMCCT) 

- Realizar cálculos que relacionen a cantidade de substancia, a masa atómica ou 

molecular e a constante do número de Avogadro. (CMCCT) 

- Interpretar e axustar os coeficientes dunha ecuación química en termos de 

partículas e moles e, no caso de reaccións entre gases, en termos de volumes. 

(CMCCT) 

- Resolver problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros e 

supondo un rendemento completo da reacción, tanto se os reactivos están en 

estado sólido como se están en disolución.(CMCCT) 

- Utilizar a teoría de Arrhenius para describir o comportamento químico de ácidos e 

bases. (CMCCT) 

- Establecer o carácter ácido, básico ou neutro dunha disolución utilizando a escala 

 
- Utiliza a teoría de colisións para explicar esquemas 

de reaccións químicas e explica a lei de conservación 

da masa. 

- Recoñece os factores que inflúen na velocidade 

dunha reacción. 

- Determina o carácter endotérmico ou exotérmico 

dunha reacción química. 

- Realiza cálculos co mol. 

- Interpreta e axusta os coeficientes dunha ecuación 

química. 

- Resolve problemas, realizando cálculos 

estequiométricos. 

- Utiliza a teoría de Arrhenius para completar 

reaccións ácido-base. 

- Identifica as reacciones de síntese industrial do 

amoníaco e do ácido sulfúrico, así coma os usos 

destas substancias na industria química. 

- Recoñece a importancia das reaccións de 

combustión na industria e valora as repercusións 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 

 

 

- Traballo de investigación 
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de pH. ( CMCCT) 

- Deseñar e describir o procedemento de realización dunha volumetría de 

neutralización entre un ácido forte e unha base forte, e interpreta os resultados 

(CMCCT,CSIEE) 

- Realizar algunhas experiencias de laboratorio nas que teñan lugar reaccións de 

síntese, combustión ou neutralización. (CMCCT, CAA ) 

- Planificar unha experiencia e describe o procedemento para seguir no laboratorio 

que demostre que nas reaccións de combustión se produce dióxido de carbono 

mediante a detección deste gas. (CMCCT,CSIEE) 

- Describir as reaccións de síntese industrial do amoníaco e do ácido sulfúrico, así 

como os usos destas substancias na industria química.(CMCCT) 

- Valorar a importancia das reaccións de combustión na xeración de electricidade en 

centrais térmicas, na automoción e na respiración celular. (CMCCT, CSC) 

- Describir casos concretos de reaccións de neutralización de importancia biolóxica e 

industrial. (CMCCT) 

medioambientais das emisións. 
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1º  curso de Bacharelato 

1) Temporalización  

 

2) Descrición das Unidades Didácticas. 

As seguintes páxinas amosan unha descrición dos elementos das diferentes unidades didácticas 

do curso. 

 

 Duración Unidade didáctica Nº Sesións Temporalización 

  2. Medida e método científico  Todo o curso 

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

11 semanas e 
media 

46 sesións 
 

0. Formulación e nomenclatura 
en química inorgánica 

6 Setembro 

1. A química do carbono 12 
Setembro 
Outubro 

3. Leis fundamentais da química 14 
Outubro 

Novembro 

4. A materia e as súas 
propiedades 

14 
Novembro 
Decembro 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

10 semanas e 
media 

42 sesións 

5. Reaccións químicas 12 
Decembro 

Xaneiro 

6. Termodinámica 6 Xaneiro 

7. Enerxía e espontaneidade das 
reaccións químicas 

8 Febreiro 

8. Movementos rectilíneos 8 
Febreiro 
Marzo 

9. Movementos circulares e 
oscilatorios 

8 Marzo 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

11 semanas 
44 sesións 

10. Dinámica 16 
Marzo 
Abril 

11. Interaccións gravitatoria e 
electrostática 

18 
Abril 
Maio 

12. Traballo e enerxía 10 Xuño 
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TODO O CURSO 
 

U.D. 2  MEDIDA E MÉTODO CIENTÍFICO 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. O método científico. Estratexias necesarias na actividade científica. 

2. Sistema Internacional de Unidades. Transformación de unidades. 

Dimensións. Análise dimensional. 

3. Notación científica. Uso de cifras significativas. 

4. Expresión dunha medida. Errores. Tipos de erros. 

5. As representacións gráficas en Física e Química. 

6. Magnitudes físicas. Magnitudes fundamentais e derivadas. 

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

8. Proxecto de investigación. Elementos dun proxecto. 

 

 

1. Recoñecer e utilizar as estratexias básicas da actividade científica: formular 

problemas e emitir hipóteses, propor modelos, elaborar estratexias de 

resolución de problemas e deseños experimentais, analizar os resultados e 

realizar experiencia. 

2. Coñecer, utilizar  e aplicar as tecnoloxías da información e da comunicación no 

estudo dos fenómenos físicos e químicos. 

3. Realizar en equipo tarefas propias da investigación científica 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Aplicar habilidades necesarias para a investigación científica, propoñendo 

preguntas, identificando problemas, recollendo datos, deseñando estratexias de 

resolución de problemas utilizando modelos e leis, revisando o proceso e obtendo 

conclusións. (CMCCT, CCL., CSIEE, CAA) 

- Resolver exercicios numéricos e expresar o valor das magnitudes empregando a 

notación científica, estimar os erros absoluto e relativo asociados e contextualiza os 

resultados.  (CMCCT, CAA, CSIEE) 

- Efectuar a análise dimensional das ecuacións que relacionan as magnitudes nun 

proceso físico ou químico. (CMCCT) 

- Distinguir entre magnitudes escalares e vectoriais e operar adecuadamente con 

elas. (CMCCT) 

- Elaborar e interpretar representacións gráficas de diferentes procesos físicos e 

químicos a partir dos datos obtidos en experiencias de laboratorio ou virtuais e 

relacionar os resultados obtidos coas ecuacións que representan as leis e principios 

subxacentes. (CMCCT, CD, CCL, CAA) 

- A partir dun texto científico, extraer e interpretar a información, argumentar con 

rigor e precisión utilizando a terminoloxía adecuada. ( CCL, CMCCT, CAA) 

- Empregar aplicacións virtuais interactivas para simular experimentos físicos de difícil 

realización no laboratorio. (CD, CMCCT) 

- Presenta as destrezas necesarias para a 

investigación científica: propón hipóteses, recolle 

datos, deseña estratexias de resolución de 

problemas utilizando modelos e leis e obtén 

conclusións válidas. 

- Resolve problemas numéricos e expresa o valor 

das magnitudes en notación científica, calcula 

correctamente os erros absoluto e relativo. 

- Comprende a análise dimensional das ecuacións 

que relacionan as diferentes magnitudes. 

- Opera e distingue magnitudes escalares e 

vectoriais. 

- Traballa con gráficas a partir dos datos obtidos en 

experiencias de laboratorio ou virtuais e relaciona 

correctamente os resultados obtidos coas 

ecuacións correspondentes. 

- Interpreta con claridade a información extraída 

dun texto científico, e argumenta con rigor  

utilizando a terminoloxía adecuada. 

- Utiliza adecuadamente aplicacións virtuais 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 

 

- Traballo de investigación  
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- Establecer os elementos esenciais para o deseño, a elaboración e a defensa dun 

proxecto de investigación, sobre un tema de actualidade científica, vinculado coa 

física ou a química, utilizando preferentemente as TIC. . (CD, CMCCT, CAA, CCL, 

CSIEE) 

interactivas para simular experimentos físicos e 

chega a conclusións sólidas. 

- Establece con claridade e orde os elementos 

necesarios para o deseño, a elaboración e defensa 

dun proxecto de investigación,  utilizando 

preferentemente as TIC. 
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1ª AVALIACIÓN  
 

U.D. 0  FORMULACIÓN E NOMENCLATURA EN QUÍMICA INORGÁNICA (repaso) 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Formulación e nomenclatura de compostos inorgánicos segundo as 

normas da IUPAC. 

 

1. Nomear e formular compostos inorgánicos binarios e ternarios segundo 

as normas da IUPAC 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Nomear e formular compostos inorgánicos ternarios, seguindo as normas da IUPAC. 

(CCL, CMCCT) 

 

-Formula e nomea correctamente compostos 

inorgánicos binarios e ternarios 

 

- Probas escritas 

- Traballo diario 
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U.D. 1  QUÍMICA DO CARBONO 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Enlaces do átomo de carbono. 

2. Formulación e nomenclatura IUPAC dos compostos do carbono. 

3. Hidrocarburos. Aplicacións e propiedades. 

4. Compostos nitroxenados e osixenados. Aplicacións e propiedades. 

5. Isomería estrutural. 

6. O petróleo: procesos industriais, aplicacións e repercusións económicas 

e medioambientais. 

7. Formas alotrópicas do carbono e a revolución dos novos materiais: 

grafeno, fullereno e nanotubos de carbono. 

 

1. Recoñecer hidrocarburos saturados e insaturados e aromáticos  relacionándoos 

con compostos  de interese biolóxico e industrial. 

2. Identificar compostos orgánicos que conteñan funcións osixenadas e 

nitroxenadas. 

3. Representar os diferentes tipos de isomería estructural. 

4. Explicar os fundamentos químicos relacionados coa industria do petróleo e do 

gas natural. 

5. Diferenciar as estruturas que presenta o carbono no grafito, no diamante, no 

grafeno, no fullereno e nos nanotubos, e relacionalo coas súas aplicacións. 

6. Valorar o papel da química do carbono nas nosas vidas e recoñecer a necesidade 

de adoptar actitudes e medidas ambientalmente sustentables. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 

MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

      O alumnado debe ser capaz de: 

- Formular e nomear segundo as normas da IUPAC hidrocarburos de cadea 

aberta e pechada e derivados aromáticos. (CMCCT, CCL) 

- Formular e nomear segundo as normas da IUPAC compostos orgánicos 

sinxelos cunha función osixenada ou nitroxenada. (CMCCT, CCL) 

- Representar os diferentes isómeros estructurais dun composto orgánico. 

(CMCCT) 

- Describir o proceso de obtención do gas natural e dos derivados do petróleo 

a nivel industrial, e a súa repercusión ambiental. (CCL, CMCCT, CSC) 

- Explicar a utilidade das diferentes fraccións do petróleo. (CCL, CMCCT) 

- Identificar as formas alotrópicas do carbono relacionándoas coas 

propiedades fisicoquímicas e as aplicacións actuais das mesmas. (CMCCT, 

CAA) 

- Relacionar as reaccións de condensación e combustión con procesos que 

ocorren a nivel biolóxico tales como a respiración, formación de graxas e 

proteínas, etc. (CMCCT, CAA, CCL) 

- Elaborar un informe, a partir dunha fonte de información, na que se analice 

e xustifique a importancia da química do carbono e a súa incidencia na 

calidade de vida. (CD, CMCCT, CCL) 

 

- Sabe formular e nomear correctamente, segundo as normas da 

IUPAC, todos os hidrocarburos de cadea aberta e pechada e 

derivados aromáticos. 

- Formula e nomea correctamente, todos os compostos 

orgánicos cunha función osixenada ou nitroxenada. 

- Coñece o concepto de isomería e representa os diferentes 

isómeros dun composto orgánico. 

- Coñece os procesos de obtención de gas natural e dos 

derivados do petróleo e as súas implicacións medioambientais 

- Explica as utilidades do petróleo 

- Identifica con claridade as formas alotrópicas do carbono e 

coñece as súas propiedades físico-químicas e as súas 

aplicacións. 

- Establece correctamente relacións entre as reaccións de 

condensación e combustión e outros procesos biolóxicos, 

poñendo exemplos 

- Elabora un informe da importancia da química do carbono na 

nosa vida. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de investigación 
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U.D. 3  LEIS FUNDAMENTAIS DA QUÍMICA. 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Leis fundamentais das reaccións químicas. 

2. Revisión da teoría atómica de Dalton. 

3. Leis dos gases. Ecuación de estado dos gases ideais. Teoría cinético-

molecular dos gases. 

4. Determinación de fórmulas empíricas e moleculares. 

 

 

1. Coñecer a teoría atómica de Dalton así como as leis básicas asociadas ao seu 

establecemento. 

2. Utilizar a ecuación de estado dos gases ideais para establecer relacións entre a 

presión, o volume e a temperatura. 

3. Aplicar a ecuación dos gases ideais para  calcular masas moleculares e 

determinar fórmulas moleculares 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Xustificar a teoría atómica de Dalton e a descontinuidade da materia a partir 

das leis fundamentais da química, e exemplificalo con reaccións. (CMCCT, CCL) 

- Determinar as magnitudes que definen un gas aplicando a ecuación de estado 

dos gases ideais. (CMCCT, CAA) 

- Explicar razoadamente a utilidade e as limitacións da hipótese do gas ideal.  

(CCL, CMCCT) 

- Determinar presións totais e parciais dos gases dunha mestura, relacionando a 

presión total dun sistema coa fracción molar e a ecuación de estado dos gases 

ideais. (CMCCT, CSIEE) 

- Relacionar a fórmula empírica e molecular dun composto coa súa composición 

centesimal, aplicando a ecuación de estado dos gases ideais. (CMCCT, CSIEE) 

- O alumno é capaz de xustificar razoadamente a teoría 

atómica de Dalton e a discontinuidade da materia 

aplicando as leis fundamentais da Química 

- Aplica a ecuación de estado dos gases ideais e establece 

con claridade as relacións entre as magnitudes que a 

definen. 

- Comprende as limitacións da hipótese do gas ideal 

- Calcula as presións totais e parciais dos gases dunha 

mestura, e relaciona matematicamente a presión total 

coa fracción molar e a ecuación de estado dos gases 

ideais. 

- Relaciona matematicamente e de forma razoada a 

fórmula empírica e molecular dun composto coa 

composición centesimal. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 
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U.D. 4  A MATERIA E AS SÚAS PROPIEDADES. 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

1. Disolucións: formas de expresar a concentración, preparación e 

propiedades coligativas. 

2. A materia e a súa composición. Métodos actuais para a análise de 

substancias: espectroscopía e espectrometría. 

3. Determinación de fórmulas empíricas e moleculares 

 

 

1. Realizar os cálculos necesarios para a preparación de disolucións dunha 

concentración dada, expresala en calquera das formas establecidas, e levar a 

cabo a súa preparación. 

2. Explicar a variación das propiedades coligativas entre unha disolución e o 

disolvente puro. 

3. Utilizar os datos obtidos mediante técnicas espectrométricas para calcular 

masas atómicas. 

4. Recoñecer a importancia das técnicas espectroscópicas que permiten a análise 

de substancias e as súas aplicacións para a detección destas en cantidades moi 

pequenas de mostras. 

5. Saber determinar fórmulas empíricas e moleculares 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Expresar a concentración dunha disolución utilizando as diferentes formas 

posibles: g/L, mol/L, % en peso e % en volume. (CMCCT, CCL) 

- Describir o procedemento de preparación no laboratorio de disolucións dunha 

concentración determinada e realizar os cálculos necesarios, tanto para o caso 

de solutos en estado sólido como a partir doutra de concentración coñecida.  

(CCL, CMCCT) 

- Interpretar a variación das temperaturas de fusión e ebulición dun líquido ao 

que se lle engade un soluto, relacionándoo con algún proceso de interese no 

contorno. (CAA, CMCCT, CSIEE) 

- Utilizar o concepto de presión osmótica para describir o paso de ións a través 

dunha membrana semipermeable. (CCL, CMCCT, CSIEE) 

- Calcular a masa atómica dun elemento a partir dos datos espectrométricos 

obtidos para os diferentes isótopos deste. (CMCCT) 

- Describir as aplicacións da espectroscopía de absorción atómica e IR na 

identificación de elementos e compostos respectivamente. (CCL, CMCCT, CD) 

- Relacionar a fórmula empírica e molecular dun composto coa súa composición 

centesimal (CMCCT) 

 

- Resolve problemas numéricos relacionados coa 

concentración dunha disolución en g/L, mol/L, % en peso 

y % en volume, tanto en supostos teóricos como reais, e 

de forma cualitativa e cuantitativa. 

- Describe e  prepara disolucións dunha concentración 

determinada no laboratorio, e realiza os cálculos 

necesarios. 

- Aplica o concepto de variación das temperaturas de 

fusión e ebulición dun líquido ó que se lle engade un 

soluto. 

- Comprende e utiliza o concepto de presión osmótica. 

- Calcula e expresa con precisión a masa atómica dun 

elemento a partir dos datos espectrométricos dos 

diferentes isótopos. 

- Comprende as aplicacións da espectroscopía na 

identificación de elementos e compostos. 

- Determina a composición centesimal e, a partir dela, 

determina a fórmula empírica e molecular dun composto. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 
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2ª AVALIACIÓN  
 

U.D. 5  REACCIÓNS QUÍMICAS 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

1. Concepto de reacción química. Ecuacións químicas. Tipos de reaccións 

químicas. 

2. Estequiometría das reaccións. Reactivo limitante e rendemento dunha 

reacción. Reactivos impuros. 

3. Química e industria: materias primas e produtos de consumo. Procesos 

industriais de substancias de especial interese. 

 

 

1. Formular e nomear correctamente as substancias que interveñen nunha 

reacción química dada, e levar a cabo no laboratorio reaccións químicas 

sinxelas. 

2. Resolver problemas referidos ás reaccións químicas nas que interveñan 

reactivos limitantes, reactivos impuros e cuxo rendemento non sexa completo. 

3. Identificar as reaccións químicas implicadas na obtención de compostos 

inorgánicos relacionados con procesos industriais. 

4. Coñecer os procesos básicos da siderurxia así como as aplicacións dos produtos 

resultantes. 

5. Valorar a importancia da investigación científica no desenvolvemento de novos 

materiais con aplicacións que melloren a calidade de vida. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Escribir e axustar e realizar ecuacións químicas sinxelas de distinto tipo 

(neutralización, oxidación, síntese) e de interese bioquímico ou industrial. (CMCCT, 

CCL) 

- Interpretar unha ecuación química en termos de cantidade de materia, masa, 

número de partículas ou volume, para realizar cálculos estequiométricos nela. 

(CMCCT,CAA) 

- Realizar os cálculos estequiométricos aplicando a lei de conservación da masa a 

distintas reaccións. (CMCCT, CSIEE) 

- Efectuar cálculos estequiométricos nos que interveñan compostos en distintos 

estados (sólido, líquido, gasoso ou en disolución) en presencia dun reactivo 

limitante ou un reactivo impuro. (CMCCT) 

- Considerar o rendemento dunha reacción na realización de cálculos 

estequiométricos. (CMCCT, CSIEE) 

- Describir o proceso de obtención de produtos inorgánicos importantes, como ácido 

sulfúrico, amoníaco, ácido nítrico, etc., analizando a súa interese industrial. (CCL, 

CMCCT, CSIEE) 

- Explicar os procesos que teñen lugar nun alto forno, e escribir e xustificar as 

reaccións químicas que se producen nel. (CCL, CMCCT) 

- Argumentar a necesidade de transformar o ferro de fundición en aceiro, 

- Escribe e axusta correctamente ecuacións 

químicas (sinxelas e complexas). 

- Comprende e interpreta a ecuación química en 

termos de cantidade de materia, masa, número de 

partículas ou volume e realiza adecuadamemente 

cálculos estequiométricos. 

- Resolve problemas numéricos relacionados cos 

cálculos estequiométricos. 

- Efectúa correctamente cálculos estequiométricos 

nos que interveñen compostos en distintos 

estados, reactivos limitantes ou reactivos impuros. 

- Coñece con exactitude cando debe ter en conta o 

rendemento dunha reacción na realización de 

cálculos estequiométricos e sabe aplicalo. 

- Describe con claridade os procesos de obtención 

de produtos inorgánicos importantes e analiza as 

súas aplicacións. 

- Da explicacións claras e amosa comprensión 

profunda do tema. 

- Argumenta, utilizando tamén ideas propias, sobre 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de investigación 
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distinguindo entre ambos os produtos segundo a porcentaxe de carbono que 

conteñan.  (CCL, CSIEE) 

- Relacionar a composición dos tipos de aceiro coas súas aplicacións.  (CMCCT, CCL) 

- Analizar a importancia e a necesidade da investigación científica aplicada ao 

desenvolvemento de novos materiais, e a súa repercusión na calidade de vida, a 

partir de fontes de información científica. (CMCCT, CD, CSC) 

a necesidade de transformar o ferro de fundición 

en aceiro e distingue entre ambos produtos 

segundo a porcentaxe en carbono que conteñan. 

- Relaciona correctamente e poñendo exemplos 

prácticos, a composición dos distintos tipos de 

aceiro coas súas aplicacións. 

- Realiza un traballo de investigación enfocado á 

aplicación dos procesos reactivos implicados no 

desenvolvemento de novos materiais de uso en 

biomedicina, aeronáutica, etc. 
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U.D. 6  TERMODINÁMICA 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

1. Sistemas termodinámicos. 

2. Primeiro principio da termodinámica. Enerxía interna. 

3. Segundo principio da termodinámica. Entropía. 

 

 

1. Interpretar o primeiro principio da termodinámica como o principio de 

conservación da enerxía en sistemas nos que se producen intercambios de calor e 

traballo. 

2. Recoñecer a unidade da calor no Sistema Internacional e o seu equivalente 

mecánico. 

3. Distinguir os procesos reversibles e irreversibles, e a súa relación coa entropía e o 

segundo principio da termodinámica 

4. Dar resposta a cuestións conceptuais sinxelas sobre o segundo principio da 

termodinámica en relación aos procesos espontáneos.  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 

MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

      O alumnado debe ser capaz de: 

- Relacionar a variación da enerxía interna nun proceso termodinámico coa 

calor absorbida ou desprendida e o traballo realizado no proceso. (CMCCT) 

- Explicar razoadamente o procedemento para determinar o equivalente 

mecánico da calor tomando como referente aplicacións virtuais interactivas 

asociadas ao experimento de Joule. (CCL, CMCCT, CD) 

- Expoñer situacións reais ou figuradas en que se poña de manifesto o 

segundo principio da termodinámica, asociando o concepto de entropía coa 

irreversibilidade dun proceso(CMCCT) 

- Relacionar o concepto de entropía coa espontaneidade dos procesos 

irreversibles.  (CMCCT) 

 

- Establece correctamente as relacións entre enerxía interna, 

calor e traballo realizado. 

- Utiliza aplicacións virtuais interactivas para reproducir o 

experimento de Joule e explicar de forma clara o equivalente 

mecánico da calor. 

- Relaciona o concepto de entropía coa irreversibilidade dun 

proceso 

- Establece correctamente relacións entre a entropía e a 

espontaneidade dos procesos de forma razoada 

 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 
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U.D. 7  ENERXÍA E ESPONTANEIDADE DAS REACCIÓNS QUÍMICAS 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Entalpía. Ecuacións termoquímicas 

2. Lei de Hess. 

3. Factores que interveñen na espontaneidade dunha reacción química. 

Enerxía de Gibbs. 

4. Consecuencias sociais e ambientais das reaccións químicas de 

combustión. 

 

1. Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións endotérmicas 

e exotérmicas. 

2. Coñecer as posibles formas de calcular a entalpía dunha reacción química. 

3. Dar resposta a cuestións conceptuais sinxelas sobre o segundo principio da 

termodinámica en relación aos procesos espontáneos..  

4. Predicir, de forma cualitativa e cuantitativa, a espontaneidade dun proceso 

químico en determinadas condicións a partir da enerxía de Gibbs. 

5. Analizar a influencia das reaccións de combustión a nivel social, industrial e 

ambiental, e as súas aplicacións. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Expresar as reaccións mediante ecuacións termoquímicas debuxando e 

interpretando os diagramas entálpicos asociados. (CMCCT, CAA) 

- Calcular a variación de entalpía dunha reacción aplicando a lei de Hess, 

coñecendo as entalpías de formación ou as enerxías de ligazón asociadas a 

unha transformación química dada, e interpretar o seu signo.(CMCCT) 

- Predicir a variación de entropía nunha reacción química dependendo da 

molecularidade e do estado dos compostos que interveñen.  (CMCCT, CSIEE) 

- Identificar a enerxía de Gibbs coa magnitude que informa sobre a 

espontaneidade dunha reacción química. (CMCCT, CAA) 

- Xustificar a espontaneidade dunha reacción química en función dos factores 

entálpicos, antrópicos e da temperatura.. (CCL, CMCCT) 

- Analizar, a partir de distintas fontes de información, as consecuencias do uso 

de combustibles fósiles, relacionando as emisións de CO2, co seu efecto na 

calidade de vida, o efecto invernadoiro, o quecemento global, a redución dos 

recursos naturais e outros, a partir de distintas fontes de información, e 

propón actitudes sustentables para reducir estes efectos.(CMCCT, CD, CCL) 

- Expresa as reaccións mediante ecuacións termoquímicas e 

debuxa e interpreta correctamente os diagramas 

entálpicos asociados. 

- Calcula aplicando a lei de Hess, a variación de entalpía 

dunha reacción a partir dos datos entálpicos dados, e 

interpreta razoadamente o resultado obtido. 

- Razoa como será a variación de entropía nunha reacción 

química atendendo á molecularidade e estado dos 

compostos que interveñen. 

- Xustifica de forma razoada a espontaneidade dunha 

reacción química atendendo aos factores entálpicos, 

entrópicos e da temperatura, expresándose de forma 

clara. 

- Elabora unha análise completa das consecuencias do uso 

de combustibles fósiles, contrastando as diversas fontes 

de información, contextualizando e aportando 

informacións complementarias propias. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de investigación 
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U.D. 8  CINEMÁTICA. MOVEMENTOS RECTILÍNEOS 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

1. Sistemas de referencia inerciais. Principio de relatividade de Galileo. 

2. Traxectoria, posición e desprazamento. 

3. Velocidade. 

4. Aceleración. 

5. Revisión dos movementos rectilíneos. 

6. Composición dos movementos rectilíneo uniforme e rectilíneo 

uniformemente acelerado. 

 

 

1. Distinguir entre sistemas de referencia inerciais e non inerciais. 

2. Representar graficamente as magnitudes vectoriais que describen o 

movementos nun sistema de referencia adecuado. 

3. Recoñecer as ecuacións do movemento rectilíneo, e aplicalas a situacións 

concretas  

4. Interpretar representacións gráficas dos movementos rectilíneos  

5. Determinar velocidades e aceleracións instantáneas a partir da expresión do 

vector de posición en función do tempo. 

6. Identificar o movemento non circular dun móbil nun plano como a composición 

de dous movementos unidimensionais rectilíneo uniforme (MRU) e/ou 

rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PARA SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Analizar o movemento dun corpo en situacións cotiás razoando se o sistema de 

referencia elixido é inercial ou non inercial. (CMCT, CAA) 

- Xustificar a viabilidade dun experimento que distinga se un sistema de referencia se 

acha en repouso ou se move con velocidade constante.(CMCCT, CSIEE, CCL) 

- Describir o movemento dun corpo a partir dos seus vectores de posición, 

velocidade e aceleración nun sistema de referencia dado. (CCL; CMCCT) 

- Obter as ecuacións que describen a velocidade e a aceleración dun corpo a partir da 

expresión do vector de posición en función do tempo.  (CMCCT, CAA) 

- Resolver exercicios prácticos de cinemática en dúas dimensións (movemento dun 

corpo nun plano) aplicando as ecuacións dos movementos rectilíneo uniforme 

(MRU) e movemento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.). (CMCCT, 

CSIEE) 

- Interpretar as gráficas que relacionan as variables implicadas nos movementos 

MRU, MRUA aplicando as ecuacións adecuadas para obter os valores do espazo 

percorrido, a velocidade e a aceleración. (CMCCT, CSIEE) 

- Identificar,  plantexado un suposto, o tipo ou tipos de movementos implicados, e 

aplicar as ecuacións da cinemática para realizar predicións acerca da posición e 

velocidade do móbil. (CMCCT, CSIEE) 

 

- Determina as ecuacións da velocidade e a 

aceleración dun corpo a partir da expresión 

do vector de posición en función do tempo. 

- Comprende os termos, conceptos e 

ecuacións relacionados coa cinemática en 

dúas dimensións e os utiliza na resolución de 

exercicios prácticos. 

- Interpreta os gráficos dos distintos tipos de 

movementos e aplica as ecuacións  

adecuadas para obter os valores do espazo 

percorrido, a velocidade e a aceleración. 

- Identifica con claridade o tipo ou tipos de 

movementos implicados nun suposto, e 

resolve problemas numéricos relacionados 

- Recoñece os movementos compostos, 

establece as ecuacións que o describen e 

calcula o valor de magnitudes relacionadas. 

- Resolve problemas relativos á composición 

de movementos. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 
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- Identificar as compoñentes intrínsecas da aceleración en casos prácticos e aplicar as 

ecuacións que permiten determinar o seu valor. (CMCCT, CAA) 

- Recoñecer movementos compostos, establecer as ecuacións que os describen, e 

calcular o valor de magnitudes tales como alcance e altura máxima, así como 

valores instantáneos de posición, velocidade e aceleración. (CMCCT) 

- Resolver problemas relativos á composición de movementos descompoñéndoos en 

dous movementos rectilíneos. (CMCCT) 

- Emprega simulacións virtuais interactivas para resolver supostos prácticos reais, 

determinando condicións iniciais, traxectorias e puntos de encontro dos corpos 

implicados. (CD, CMCCT) 

- Emprega correctamente simulacións virtuais 

interactivas para resolver casos prácticos 
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U.D. 9  MOVEMENTOS CIRCULARES E OSCILATORIOS 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

1. Estudio do movemento circular uniforme e uniformemente acelerado. 

2. Cinemática do movemento harmónico simple. 

 

 

 

1. Describir o movemento circular uniforme e uniformemente acelerado e 

expresar a aceleración en función das súas compoñentes intrínsecas.   

2. Relacionar nun movemento circular as magnitudes angulares coas lineais. 

3. Interpretar representacións gráficas do movemento circular. 

4. Recoñecer as ecuacións do movemento circular , e aplicalas a situacións 

concretas.  

5. Coñecer o significado físico dos parámetros que describen o movemento 

harmónico simple (M.H.S) e utilizar as ecuacións dun corpo que oscila 

harmonicamente para determinar a velocidade e a aceleración, en calquera 

punto da súa traxectoria, e en calquera instante. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 

MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

      O alumnado debe ser capaz de: 

- Interpretar representacións gráficas do movemento circular uniforme, 

aplicando as ecuacións necesarias para obter valores do espazo percorrido, a 

velocidade e a aceleración. 

- Relacionar as magnitudes lineais e angulares para un móbil que describe unha 

traxectoria circular, establecendo as ecuacións correspondentes. (CMCCT, 

CAA) 

- Deseñar, realizar e describir experiencias que poñan de manifesto o 

movemento harmónico simple (MHS) e determina as magnitudes 

involucradas. (CMCCT, CCL) 

- Interpretar o significado físico dos parámetros que aparecen na ecuación do 

movemento harmónico simple. (CMCCT) 

- Predicir a posición dun oscilador harmónico simple coñecendo a amplitude, 

a frecuencia, o período e a fase inicial.(CMCCT, CSIEE) 

- Obter a posición, velocidade e aceleración nun movemento harmónico 

simple aplicando as ecuacións que o describen. (CMCCT, CAA) 

- Analizar o comportamento da velocidade e da aceleración dun movemento 

harmónico simple en función da elongación. (CMCCT, CSIEE) 

- Representar graficamente a posición, a velocidade e a aceleración do 

- Identifica con claridade o tipo ou tipos de movementos 

implicados nun suposto, e resolve problemas numéricos 

relacionados 

- Relaciona as magnitudes lineais e angulares para un móbil que 

describe unha traxectoria circular, e resolve problemas 

numéricos usando as ecuacións correspondentes 

- Identifica con claridade as compoñentes intrínsecas da 

aceleración en distintos casos prácticos e calcula o seu valor. 

- Comprende o significado físico dos parámetros que aparecen 

na ecuación do movemento harmónico simple e é capaz de 

predicir razoadamente a posición dun oscilador harmónico 

simple coñecendo a amplitude, a frecuencia, o período e a fase 

inicial. 

- Calcula a posición, velocidade e aceleración nun movemento 

harmónico simple. 

- Analiza a relación entre a velocidade e a aceleración dun 

movemento harmónico simple coa elongación. 

- Realiza experiencias do movemento harmónico simple (M.H.S) 

e determina as magnitudes involucradas 

- Representa graficamente a posición, a velocidade e a 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 
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movemento harmónico simple (MHS) en función do tempo, comprobando a 

súa periodicidade. (CMCCT, CAA) 

- Determinar experimentalmente a frecuencia coa que oscila unha masa 

coñecida unida ao extremo dun resorte. (CMCCT, CSIEE) 

aceleración do movemento harmónico simple en función do 

tempo. 
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3ª AVALIACIÓN  
 

U.D. 10  DINÁMICA 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. A forza como interacción. Composición e descomposición de forzas. 

2. Momento dunha forza. Equilibrio. Forzas de contacto. Dinámica de 

corpos ligados. 

3. Sistemas de dúas partículas. 

4. Conservación do momento lineal e impulso mecánico. 

5. Dinámica do movemento circular uniforme. 

6. Forzas centrais. Momento dunha forza e momento angular. 

Conservación do momento angular. 

7. Dinámica do movemento harmónico simple. 

8. Exemplos de osciladores harmónicos. 

 

1. Identificar todas as forzas que actúan sobre un corpo. 

2. Representar mediante diagramas as forzas que actúan sobre os corpos, 

recoñecendo e calculando esas forzas Resolver situacións desde un punto de vista 

dinámico que involucran planos inclinados e/ou poleas.  

3. Recoñecer as forzas elásticas en situacións cotiás e describir os seus efectos.  

4. Aplicar o principio de conservación do momento lineal a sistemas de dous corpos 

e predicir o movemento destes a partir das condicións iniciais. 

5. Xustificar a necesidade de que existan forzas para que se produza un movemento 

circular. 

6. Recoñecer as forzas elásticas en situacións cotiás e describir os seus efectos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 

MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Representar todas as forzas que actúan sobre un corpo, obtendo a 

resultante e extraendo consecuencias sobre o seu estado de 

movemento. (CMCCT, CSIEE, CCL) 

- Calcular o módulo do momento dunha forza en casos prácticos sinxelos. 

(CMCCT) 

- Debuxar o diagrama de forzas dun corpo situado no interior dun ascensor 

en diferentes situacións de movemento, calculando a súa aceleración a 

partir das leis da dinámica. (CMCCT) 

- Resolver supostos nos que aparezan forzas de rozamento en planos 

horizontais ou inclinados, aplicando as leis de Newton. (CMCCT, CAA) 

- Relacionar o movemento de varios corpos unidos mediante cordas tensas 

e poleas coas forzas que actúan sobre cada corpo. (CMCCT, CAA, CCL) 

- Determinar experimentalmente a constante elástica dun resorte 

aplicando a lei de Hooke. (CMCCT) 

- Establecer a relación entre impulso mecánico e momento lineal 

aplicando a segunda lei de Newton. (CMCCT, CAA) 

- Explicar o movemento de dous corpos en casos prácticos como colisións 

e sistemas de propulsión mediante o principio de conservación do 

momento lineal. (CCL, CMCCT, CSIEE) 

- Representa con claridade e de forma esquemática todas as 

forzas que actúan sobre un corpo, calcula con precisión a forza 

resultante, e extrae razoadamente conclusións sobre o seu 

estado de movemento. 

- Resolve problemas sinxelos de cálculo do módulo do momento 

dunha forza 

- Debuxa con claridade as forzas dun corpo situado no interior dun 

ascensor e calcula a súa aceleración en diferentes situacións de 

movemento. 

- Comprende os conceptos e ecuacións relacionados coa dinámica 

de planos horizontais ou inclinados e os utiliza na resolución de 

supostos prácticos. 

- Resolve problemas numéricos sobre o movemento de varios 

corpos unidos mediante cordas tensas e poleas coas forzas 

actuantes sobre cada un dos corpos, tanto en casos sinxelos 

como complexos 

- Determina experimentalmente e de forma razoada a constante 

elástica dun resorte aplicando a lei de Hooke. 

- Relaciona o impulso mecánico e o momento lineal aplicando a 

segunda lei de Newton e resolve problemas numéricos 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 
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- Aplicar o concepto de forza centrípeta para resolver e interpretar casos 

de móbiles en curvas e en traxectorias circulares. (CMCCT, CSIEE) 

- Demostrar que a aceleración dun movemento harmónico simple (MHS) é 

proporcional ao desprazamento empregando a ecuación fundamental da 

dinámica. (CMCCT, CSIEE) 

- Estimar o valor da gravidade facendo un estudo do movemento do 

péndulo simple. (CMCCT, CSIEE) 

 

relacionados. 

- Explica e resolve exercicios numéricos relacionados co principio 

de conservación do momento lineal. 

- Comprende e aplica o concepto de forza centrípeta para resolver 

e interpretar casos de móbiles en curvas e en traxectorias 

circulares. 

- Determina experimentalmente e de forma razoada a frecuencia 

coa que oscila unha masa unida ao extremo dun resorte. 

- Demostra a relación entre a aceleración dun movemento 

harmónico simple e o desprazamento utilizando a ecuación 

fundamental da dinámica. 

- Calcula o valor da gravidade a partir do movemento harmónico 

do péndulo simple e utiliza as súas ecuacións. 
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U.D. 11  INTERACCIÓN GRAVITATORIA E ELECTROSTÁTICA 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

1. Leis de Kepler. 

2. Forzas centrais. Momento dunha forza e momento angular. 

Conservación do momento angular.   

3. Lei de gravitación universal. 

4. Interacción electrostática: lei de Coulomb. 

 

1. Contextualizar as leis de Kepler no estudo do movemento planetario. 

2. Asociar o movemento orbital coa actuación de forzas centrais e a conservación 

do momento angular.  

3. Determinar e aplicar a lei de gravitación universal á estimación do peso dos 

corpos e á interacción entre corpos celestes, tendo en conta o seu carácter 

vectorial. 

4. Coñecer a lei de Coulomb e caracterizar a interacción entre dúas cargas 

eléctricas puntuais. 

5. Valorar as diferenzas e as semellanzas entre a interacción eléctrica e a 

gravitatoria. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 

MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

      O alumnado debe ser capaz de: 

- Comprobar as leis de Kepler a partir de táboas de datos astronómicos 

correspondentes ao movemento dalgúns planetas (CMCCT, CAA) 

- Describir o movemento orbital dos planetas do Sistema Solar aplicando as 

leis de Kepler e extraer conclusións acerca do período orbital destes. (CCL, 

CMCCT, CSIEE) 

- Aplicar a lei de conservación do momento angular ao movemento elíptico 

dos planetas, relacionando valores do raio orbital e da velocidade en 

diferentes puntos da órbita. (CMCCT) 

- Utilizar a lei fundamental da dinámica para explicar o movemento orbital de 

corpos como satélites, planetas e galaxias, relacionando o raio e a velocidade 

orbital coa masa do corpo central. (CMCCT) 

- Expresar a forza da atracción gravitatoria entre dous corpos calquera, 

coñecidas as variables das que depende, establecendo como inciden os 

cambios nestas sobre aquela. (CMCCT, CCL) 

- Comparar o valor da atracción gravitatoria da Terra sobre un corpo na súa 

superficie coa acción de corpos afastados sobre o mesmo corpo.  (CMCCT, 

CAA) 

- Comparar a lei de Newton da gravitación universal e a de Coulomb, e 

- Comprende e utiliza a lei fundamental da dinámica para 

explicar o movemento orbital e relaciona o radio, a velocidade 

orbital e a masa do corpo central. 

- Describe o movemento orbital dos planetas do Sistema Solar 

aplicando as leis de Kepler e resolve cuestións acerca do 

período orbital. 

- Comprende e aplica a lei de conservación do momento angular 

para establecer relacións entre os valores do radio orbital e da 

velocidade en diferentes puntos da órbita. 

- Comprende e utiliza a lei fundamental da dinámica para 

explicar o movemento orbital e relaciona o radio, a velocidade 

orbital e a masa do corpo central. 

- Expresa de forma matemática a forza de atracción gravitatoria 

entre dous corpos, e establece a relación entre as variables das 

que depende 

- Compara a atracción gravitatoria en diversos casos: na 

superficie da Terra, corpos afastados.... 

- Establece diferenzas e semellanzas entre a lei de Newton de 

gravitación universal e a lei de Coulomb. 

- Calcula, utilizando a lei de Coulomb, a forza neta que un 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 
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establece diferenzas e semellanzas entre elas. (CMCCT, CCL) 

- Achar a forza neta que un conxunto de cargas exerce sobre unha carga 

problema utilizando a lei de Coulomb. (CMCCT) 

- Determinar as forzas electrostática e gravitatoria entre dúas partículas de 

carga e masa coñecidas e compara os valores obtidos, extrapolando 

conclusións ao caso dos electróns e o núcleo dun átomo. (CMCCT, CSIEE) 

conxunto de cargas exerce sobre unha carga problema, tanto 

en casos prácticos sinxelos como complexos. 

- Determina matematicamente as forzas electrostática e 

gravitatoria e saca conclusións para o caso do átomo 
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U.D. 12  TRABALLO E ENERXÍA 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Enerxía mecánica e traballo. 

2. Sistemas conservativos. 

3. Enerxía cinética. Teorema das forzas vivas. 

4. Enerxía potencial: gravitatoria, elástica, e eléctrica. Diferenza de 

potencial eléctrico. 

5. Enerxía cinética e potencial do movemento harmónico simple. 

- Establecer a lei de conservación da enerxía mecánica e aplicala á resolución de 

casos prácticos. 

- Recoñecer sistemas conservativos como aqueles para os que é posible asociar 

unha enerxía potencial e representar a relación entre traballo e enerxía. 

- Identificar a diferenza de potencial eléctrico como o traballo necesario para 

transportar unha carga entre dous puntos e coñecer a súa unidade no Sistema 

Internacional. 

- Coñecer as transformacións enerxéticas que teñen lugar nun oscilador 

harmónico. 

 

 

 

 

 

 



Programación Departamento Física e Química     IES Afonso X O Sabio CURSO 2019/20 

 

112  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Aplicar o principio de conservación da enerxía para resolver problemas 

mecánicos, determinando valores de velocidade e posición, así como de enerxía 

cinética e potencial. (CMCCT) 

- Relacionar o traballo que realiza unha forza sobre un corpo coa variación da súa 

enerxía cinética, e determina algunha das magnitudes implicadas. (CMCCT, 

CSIEE) 

- Clasificar en conservativas e non conservativas, as forzas que interveñen nun 

suposto teórico xustificando as transformacións enerxéticas que se producen e a 

súa relación co traballo. (CMCCT, CCL) 

- Determinar o traballo necesario para trasladar unha carga entre dous puntos 

considerando a diferenza de potencial entre eles. (CMCCT) 

- Estimar a enerxía almacenada nun resorte en función da elongación, coñecida a 

súa constante elástica. (CMCCT) 

- Calcular as enerxías cinética, potencial e mecánica dun oscilador harmónico 

aplicando o principio de conservación da enerxía e realiza a representación 

gráfica correspondente. (CMCCT, CAA) 

- Comprende e aplica o principio de conservación da 

enerxía na resolución de diversos tipos de problemas, e 

determina as enerxías cinética e potencial, velocidade,... 

- Comprende e resolve problemas numéricos sobre a 

relación entre o traballo e a variación de enerxía cinética. 

- Clasifica as forzas en conservativas e non conservativas, e 

xustifica de forma razoada a relación entre o traballo e as 

transformacións enerxéticas que se producen.   

- Calcula o traballo necesario para trasladar unha carga 

entre dous puntos a partir da diferenza de potencial entre 

eles, tanto en casos prácticos sinxelos como complexos. 

- Calcula a enerxía almacenada nun resorte en función da 

elongación. 

- Comprende e calcula as enerxías cinética, potencial e 

mecánica dun oscilador harmónico e sabe realizar e 

interpretar a representación gráfica correspondente. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 
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Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
Considérase que o grao mínimo de consecución para superar a materia corresponde co 

cumprimento do indicado para cada unidade didáctica na columna correspondente das táboas 

anteriores. 

Cada punto dos referidos no parágrafo anterior poderíase, por exemplo, desagregar a modo de 

rúbrica en niveis de adquisición: moi baixo, baixo, aceptable, bo e excelente (desta forma, para 

superar a materia, o alumno/a debería ter como mínimo un nivel de adquisición aceptable nos 

puntos indicados). 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 Como pode observarse nas táboas que describen as unidades didácticas dos diferentes cursos, 

se valorarán catro aspectos do traballo do alumnado: 

• Probas escritas 

En cada avaliación faranse as probas escritas que se consideren necesarias 
(neste apartado están incluídos os exames escritos). Todos os exames deberán 
ser realizados por todos os/as alumnos/as sen excepción. Se houbese unha 
causa médica debidamente xustificada documentalmente, repetiríase o 
exame; noutro caso non se repetiría. 
 

• Traballo diario 

Valorarase mediante a observación directa (podéndose utilizar, por 

exemplo, escalas de observación) e a análise das producións dos alumnos 

(problemas numéricos, exercicios, ...) tanto no traballo de clase como na 

casa. 

 

• Traballo de laboratorio 

Valorarase mediante a observación directa do traballo realizado no 

laboratorio e mediante a análise do correspondente informe escrito de 

prácticas. 

 

• Traballo de investigación 

Este apartado inclúe traballos e exposicións e valorarase mediante a 

análise do informe escrito, a exposición oral do traballo, a observación directa 

se a procura de información se realiza na clase e, se fose o caso, o debate cos 

compañeiros/as sobre o dito no traballo. 
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Concrecións metodolóxicas que require a materia.   
A metodoloxía na ESO será activa e participativa; ademais, debe facilitar a aprendizaxe tanto 

individual como colectiva e perseguir, como un dos seus eixos fundamentais, a adquisición das 

competencias clave, especialmente a relacionada co coñecemento e na interacción co mundo 

físico.  

A aplicación da metodoloxía farase fixando hábitos de traballo, como resolver diferentes tipos de 

actividades, comprender a súa finalidade e desenvolver os contidos. 

A metodoloxía potenciará os hábitos de esforzo e responsabilidade no traballo e estudio. 

Potenciarase tamén o pensamento reflexivo e crítico, a elaboración de xuízos persoais e a 

creatividade. 

Utilizaranse os traballos de investigación e de laboratorio para favorecer a adquisición dos 

principios básicos do método científico, e o segundo tipo de traballo (o de laboratorio) servirá 

tamén para potenciar o traballo en equipo.  

Os contidos presentaranse cunha estruturación clara e propoñerán relacións entre distintos 

contidos dunha e de distintas materias. 

Realizaranse actividades complementarias e extraescolares que favorezan o desenvolvemento dos 

contidos. 

A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para 

aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de 

investigación. 

As estratexias metodolóxicas que se propoñen para desenvolver o currículo da materia  de 

bacharelato son as seguintes: 

-Seleccionar actividades variadas, con diferente grao de complexidade, establecendo unha 

secuencia axeitada, de tal maneira que se recollan actividades de introdución, de estruturación de 

conceptos, de síntese e de aplicación. Ensinar a resolver estes problemas coa diferente bibliografía 

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

-Partir, sempre que sexa posible, de situación problemáticas abertas para recoñecer que cuestións 

son cientificamente investigables, decidir como precisalas e reflexionar sobre o seu posible interese 

como facilitadoras da aprendizaxe. 
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-Potenciar a dimensión colectiva da actividade científica organizando equipos de traballo, creando 

un ambiente semellante ao que podería ser una investigación cooperativa en que conten as opinión 

de cada persoa, facendo ver como os resultados individuais ou dun equipo non abondan para 

verificar ou falsear unha hipótese e evitando toda discriminación por razóns éticas, sociais, sexuais, 

etc. 

-Propiciar a construción de aprendizaxes significativas a través de actividades que permitan analizar 

e contrastar as propias ideas coas cientificamente aceptadas para propiciar o cambio conceptual, 

metodolóxico e actitudinal. 

-Facilitar a interacción entre a estrutura da disciplina e a estrutura cognitiva do alumnado aplicando 

estratexias propias das ciencias na resolución de situacións-problema relevantes para influír na 

reestruturación e enriquecemento dos esquemas de coñecemento do alumnado, contribuíndo así a 

incrementar as súas capacidades. 

-Propoñer análises cualitativas, que axuden a formular preguntas operativas presentadas como 

hipóteses, que orienten o tratamento dos problemas como investigacións e contribúan a facer 

explícitas as preconcepcións. 

-Fomentar a autonomía, a iniciativa persoal, a creatividade e a competencia de aprender a 

aprender a través da planificación, realización e avaliación de deseños experimentais por parte do 

alumnado, incluíndo a incorporación das tecnoloxías da información e da comunicación co obxecto 

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

-A comunicación é un aspecto esencial da actividade científica e debe ser traballada, por exemplo, 

na recollida e análise de diversas informacións orais e escritas en relación cos temas tratados, a 

través da elaboración e exposición de memorias científicas do traballo realizado ou da lectura e 

comentario crítico de textos científicos.  

-Considerar as implicacións ciencia-tecnoloxía-sociedade-medio natural dos problemas (posibles 

aplicacións, repercusións negativas, toma de decisións, ciencia e pseudociencia, etc.) e as posibles 

relacións con outros campos do coñecemento. 

-As tecnoloxías da información e da comunicación debe ser unha ferramenta utilizada na 

aprendizaxe, pola súa relevancia para a vida cotiá e laboral. 
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Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar.  
 

A nivel particular de cada curso: 

2º de ESO 

- Libro dixital EDIXGAL: Editorial Netex, editorial Edebé e editorial Planeta. Contidos e 
actividades interactivas. 
- Netbook do alumno 
- Pizarra dixital 

 
3º de ESO 

- Libro editorial Anaya “Aprender es crecer en conexión”. 

- Recursos dixitais Anaya. 

4º de ESO 

- Libro editorial Vicens Vives “Aula 3D”. 

1º de Bacharelato 

- Libro editorial Anaya “Aprender es crecer en conexión”. 

- Recursos dixitais Anaya. 

E ademais, a nivel xeral, podemos contar con: 

- Outros libros de texto doutras editoriais para o profesor/a. 

- Outros recursos e actividades dixitais propostos polo profesor/a. 

- Apuntamentos proporcionados polo profesor/a. 

- Fichas de traballo.  

- Biblioteca do Centro, onde o alumno poida estudar e encontrar, nos libros desta, 

información para a resolución de actividades. 

- Internet, revistas de divulgación científica. 

- Materiais e produtos dos laboratorios de Física e Química. 
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Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do alumnado. 
 

A) AVALIACIÓN. 

Os principios que deberán orientar a toma de decisións na avaliación son: 

• Carácter procesual e continuo, que lle permita estar presente, de forma sistemática, no 
desenvolvemento de todo tipo de actividades e non só en momentos puntuais e illados. 

• Considerar a totalidade de elementos que entran a formar parte do feito educativo e 
atenderá globalmente a todos os ámbitos da persoa. 

• Terá en conta a singularidade de cada individuo/a analizando o seu propio proceso de 
aprendizaxe, as súas características e necesidades específicas.  
 

Os criterios de avaliación están especificados en cada un dos cursos e para poder realizar 

correctamente a avaliación de cada un destes criterios é necesario realizar avaliacións en 

diferentes momentos do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

B) CUALIFICACIÓN. 

A ponderación dos diferentes aspectos do traballo do alumnado na nota dos diferentes 

cursos reflíctese na seguinte táboa
*
: 

 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BAC 

Probas escritas 60% 60% 65% 70% 

Traballo diario 20% 20% 15% 10% 

Traballo de 

laboratorio 
10% 10% 10% 10% 

Traballo de 

investigación 
10% 10% 10% 10% 

 

*
No caso de que non se realizase traballo de laboratorio, a porcentaxe correspondente a este   

apartado acumularíase ao apartado de probas escritas; e no caso de que non se realizase 

traballo de investigación, a porcentaxe correspondente a este apartado acumularíase ao 

apartado de traballo diario. 

  A nota das probas escritas será a media aritmética dos exames realizados no correspondente 

período. 
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 A continuación, reflectimos como superar a materia segundo os diferentes cursos: 

2º e 3º de ESO 

 A nota final de xuño será a que resulte de facer a seguinte operación: 

Nota 1ª Avaliación . (1/6) + Nota 2ª Avaliación . (2/6) + Nota 3ª Avaliación . (3/6) 

 O sexa, é como si dividísemos o curso en seis partes e a primeira avaliación contase unha parte, 

a segunda contase dúas e a terceira tres. Iso é así posto que nestes cursos consideramos unha 

avaliación continua ao longo do todos eles e, polo tanto, en cada exame poderá entrar materia 

impartida nos exames anteriores. 

 Se a cualificación final de xuño calculada segundo a operación anterior fose negativa (menor de 

cinco puntos sobre dez), o alumno/a deberá presentarse á proba da convocatoria extraordinaria de 

setembro con toda a materia do curso. 

4º de ESO e 1º de Bacharelato 

 Nestes cursos, únese o feito de que o nivel de afondamento nos contidos da materia é maior e 

que, na nosa opinión, están moito máis diferenciados os contidos de Física dos de Química. 

Por iso, para obter a nota da materia, faremos a seguinte operación: 

Nota xuño = (Nota Física + Nota Química)/2 

 O sexa, a media aritmética das dúas partes da materia. 

 Non obstante, unha vez terminada a parte de Física, se un alumno/a obtivo unha nota inferior a 

cinco puntos sobre dez, poderá facer unha recuperación da dita parte (probablemente nos meses 

de marzo ou abril) e, no mesmo xeito, se unha vez terminada a parte de Química, un alumno/a 

obtivo unha nota inferior a cinco puntos sobre dez, poderá facer a recuperación da dita parte 

(probablemente no mes de xuño). 

 Se unha vez feitas as recuperacións correspondentes (se fose necesario), a operación indicada 

anteriormente dá un valor igual o superior a cinco puntos sobre dez, o alumno/a aprobará a 

materia en xuño. No caso contrario, terá que presentarse á proba da convocatoria extraordinaria 

de setembro con toda a materia do curso. 

Por outra banda, referíndose exclusivamente ao curso de primeiro de bacharelato, establécense 

unha serie de criterios xerais de corrección: 

- As respostas deben axustarse ao enunciado da pregunta. Todas as cuestións teóricas 

deberán ser razoadas e o feito de non facelo conlevará unha puntuación de cero no 

apartado correspondente. 
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- Terase en conta a claridade da exposición dos conceptos, procesos, os pasos a seguir, as 

hipóteses, a orde lóxica e a utilización adecuada da linguaxe da física e da química.  

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

- Os parágrafos/apartados que esixen a solución dun apartado anterior cualificaranse 

independentemente do resultado do devandito apartado, coa excepción de que estean 

baseados nun erro grave de concepto. 

- Un resultado erróneo pero cun razoamento correcto valorarase.  

- Unha formulación incorrecta ou a igualación incorrecta dunha ecuación química puntuará 

como máximo o 25% da nota do apartado (se houbese algún exercicio exclusivamente de 

formulación e/ou nomenclatura cualificaríase penalizando as respostas incorrectas (o sexa 

os acertos suman, as respostas en branco nin suman nin restan e os fallos restan)).  

- Nun problema numérico a resposta correcta, sen razoamento ou xustificación pode ser 

valorado cun cero, se o corrector non é capaz de ver de onde saíu o dito resultado.  

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

apartado.  

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

resultados carezan de lóxica algunha e o alumno non faga unha discusión acerca da 

falsidade de dito resultado. 

C) PROMOCIÓN. 

Os alumnos/as que, seguindo os criterios de cualificación especificados no apartado anterior, 
non superen a materia en xuño nin en setembro, terán que recuperala no curso seguinte (coas 
excepcións que poida especificar a lexislación vixente). 
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PROGRAMACIÓN FÍSICA 2º BACHARELATO 
 

A MATERIA. 

Polo seu carácter altamente formal, a materia de Física proporciona aos estudantes unha eficaz 
ferramenta de análise e recoñecemento, cuxo ámbito de aplicación transcende os obxectivos desta. 
A Física no segundo curso de Bacharelato é esencialmente académica e debe abranguer todo o 
espectro de coñecemento da física con rigor, de forma que se asenten as bases metodolóxicas 
introducidas nos cursos anteriores. Á súa vez, debe dotar o alumnado de novas aptitudes que o 
capaciten para a súa seguinte etapa de formación, con independencia da relación que esta poida 
ter coa Física. O currículo básico está deseñado con ese dobre fin.  

Os estándares de aprendizaxe avaliables desta materia deséñanse tendo en conta o grao de 
madureza cognitiva e académica dun estudante na etapa previa aos estudos superiores. A 
resolución dos supostos formulados require o coñecemento dos contidos avaliados, así como un 
emprego consciente, controlado e eficaz das capacidades adquiridas nos cursos anteriores.  

Contribución da Física ao desenvolvemento das competencias clave. 
Esta materia contribúe de xeito indubidable ao desenvolvemento das competencias básicas: o 

traballo en equipo para a realización das experiencias axudará ao alumnado a fomentar valores 
cívicos e sociais; a análise dos textos científicos afianzará os hábitos de lectura, a autonomía na 
aprendizaxe e o espírito crítico; o desenvolvemento das competencias matemáticas potenciarase 
mediante a dedución formal inherente á física; e as competencias tecnolóxicas afianzaranse 
mediante o emprego de ferramentas máis complexas. 

- Comunicación lingüística (CCL) 

Das múltiples achegas a esta competencia clave (defensa de traballos de investigación, 

selección e interpretación da información, comunicación dos traballos realizados, etc.) podemos 

salientar dúas: a relacionada coa linguaxe propia das ciencias (interpretación de gráficas, táboas, 

etiquetaxes, símbolos, formulación, etc.) e, moi importante, a relacionada co proceso de 

argumentación, entendido como o proceso de avaliación dos enunciados de coñecemento, á luz 

das probas dispoñibles. 

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

A Física ten o compromiso engadido de dotar o alumnado de ferramentas específicas que lle 

permitan afrontar o futuro con garantías, participando no desenvolvemento económico e social 

ao que está ligada a capacidade científica, tecnolóxica e innovadora da propia sociedade. Para 

que estas expectativas se concreten, o ensino desta materia debe incentivar unha aprendizaxe 

contextualizada que relacione os principios en vigor coa evolución histórica do coñecemento 

científico; que estableza a relación entre ciencia, tecnoloxía e sociedade; que potencie a 

argumentación verbal, a capacidade de establecer relacións cuantitativas e espaciais, así como a 

de resolver problemas con precisión e rigor. A materia de Física debe capacitar os alumnos e as 

alumnas para extraeren e comunicaren conclusións a partir de probas científicas, formularen 

preguntas que a ciencia poida responder e explicaren cientificamente fenómenos físicos e 

naturais. 



Programación Departamento Física e Química     IES Afonso X O Sabio CURSO 2019/20 

 

121  

 

- Competencia dixital (CD) 

O emprego das tecnoloxías da información e da comunicación e, consecuentemente, a 

competencia dixital merece un tratamento específico no estudo desta materia. O alumnado de 

bacharelato para o que se desenvolveu o presente currículo básico é nativo dixital e, en 

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

de aplicacións virtuais interactivas permite realizar experiencias prácticas que por razóns de 

infraestrutura non serían viables noutras circunstancias. Por outra banda, a posibilidade de 

acceder a unha grande cantidade de información implica a necesidade de clasificala segundo 

criterios de relevancia, o que permite desenvolver o espírito crítico do alumnado. 

- Aprender a aprender (CAA) 

Se algo caracteriza a actividade científica é a curiosidade, o interese por aprender propio da 

ciencia. En unión a procesos tales como a reflexión sobre si mesmo/a como estudante, sobre a 

tarefa para desenvolver ou sobre as estratexias para aprender, que propician todas as 

disciplinas, a Física achega unha estratexia, o método científico, nomeadamente relevante no 

proceso de adquisición de coñecementos. 

- Competencias sociais e cívicas (CSC) 

A física non é allea ao desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, xa que promove 

actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos fronte a problemas relacionados 

co impacto das ciencias e da tecnoloxía no noso contorno: conservación de recursos, cuestións 

ambientais, etc. A mesma competencia tamén está relacionada co traballo en equipo que 

caracteriza a actividade científica. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

A elaboración e a defensa de traballos de investigación sobre temas propostos ou de libre 

elección, que permite afondar e ampliar contidos relacionados co currículo e mellorar as 

destrezas tecnolóxicas e comunicativas nos alumnos e nas alumnas, ten como obxectivo 

desenvolver a aprendizaxe autónoma destes. Tanto o traballo en equipo como a creatividade na 

resolución de problemas ou o deseño de experiencias e pequenas investigacións, tarefas todas 

elas propias da actividade científica, propician, nos contextos adecuados, o desenvolvemento da 

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

progreso da ciencia. 

- Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

Resulta salientable a achega de a Física á competencia en conciencia e expresións culturais, 

por ser moitos os logros da ciencia que modificaron o noso modo de entender o mundo e moitos 

os científicos e as científicas que influíron na nosa forma de comprender a realidade; 

consecuentemente, personaxes como Newton, Marie Curie, Lise Meitner, no plano 

internacional, ou Ramón María Aller Ulloa e tantos outros, na nosa comunidade, deben ser 

recoñecidos e valorados como actores principais da construción da nosa cultura. 
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Concreción dos obxectivos.  
O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles 
permitan: 
 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española así como polos dereitos 
humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e 
equitativa. 

Tomar conciencia da influenza da física na sociedade e da importancia de utilizala para construír 
un mundo máis xusto e mellor. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

Desenvolver estratexias persoais de resolución de problemas que lles poidan xurdir, actuando de 
forma autónoma, con responsabilidade e distinguindo informacións certas doutras falsas. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 
valorar criticamente as desigualdades existentes e impulsar a igualdade real e a non 
discriminación das persoas con discapacidade. 

Valorar a contribución de homes e mulleres á Física e tomar conciencia da importancia do 
aproveitamento dos mellores en calquera campo da mesma, independentemente do seu sexo, 
como una forma de mellorar e construír unha sociedade máis avanzada. 

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

Utilizar o método científico na resolución das diferentes actividades propostas, tomando 
conciencia da necesidade de seguir uns métodos, unhas rutinas,  e unha disciplina para obter 
bos resultados reais a medio e longo prazo en calquera aspecto da súa vida, desfacendo a idea 
de obter sempre solucións rápidas e fáciles. Valorar a importancia da lectura como medio de 
cultura e de desenvolvemento persoal evitando ser manipulado/a. 

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

Utilizar unha linguaxe axeitada facendo uso dos termos científicos correctos propios da física. 

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

Fomentar a utilización do idioma estranxeiro na procura de información relativa á materia (por 
exemplo, moita información científica está recollida en lingua inglesa). 

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

Fomentar o uso das TICS na obtención e presentación de información relativa á materia. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no 
desenvolvemento e a mellora do seu ámbito social. 

Coñecer as aportacións da física á sociedade actual, valoralas criticamente, estudar os factores 
que contribuíron a súa evolución e ser partícipe, a través dela, da mellora do seu entorno. 



Programación Departamento Física e Química     IES Afonso X O Sabio CURSO 2019/20 

 

123  

 

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

Estudar a materia, traballala e ter curiosidade polos avances científicos e tecnolóxicos 
relacionados con ela. 

l ) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio 
das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio. 

Comprender a importancia do método científico no avance da Física, coñecendo as súas fases, 
aplicándoas á resolución de diferentes problemas propostos e valorando criticamente a 
contribución desta ciencia ao cambio das condicións de vida da nosa sociedade.  

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

Realizar traballos de investigación sobre diferentes temas relacionados coa Física así como 
traballos de laboratorio de forma individual ou en equipo, procurando información e 
presentándoa de xeito creativo. 

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

Coñecer a interrelación existente entre a Física e distintas obras literarias, valorando a 
contribución desta ciencia ao enriquecemento e mellora do valor literario das ditas obras. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social.  

Coñecer os aspectos científicos e as razóns polas que o movemento proporcionado polo deporte 
favorece o desenvolvemento persoal. 

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

Coñecer os factores cinemáticos e dinámicos que inflúen no ámbito da seguridade viaria e 
extraer as pertinentes conclusións sobre o xeito de circular polas distintas vías. 
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Temporalización e descrición das Unidades didácticas. 
 

1) Temporalización  
 

 Duración Unidade didáctica Nº Sesións Temporalización 

  1. A actividade científica  Todo o curso 

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

9 semanas 
36 sesións 

 

0. Repaso conceptos matemáticos 8 Setembro 

2. Campo gravitatorio 12 Outubro 

3. Campo eléctrico 14 
Outubro 

Novembro 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

9 semanas 
36 sesións 

4. Campo magnético 13 
Decembro 

Xaneiro 

5. Indución electromagnética 10 Xaneiro 

6. Ondas 13 
Xaneiro 
Febreiro 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

9 semanas 
36 sesións 

7. Ondas electromagnéticas. A 
luz 

14 
Febreiro 
Marzo 

8. Relatividade especial. 
Mecánica cuántica 

11 
Marzo 
Abril 

9. Física nuclear 11 
Abril 
Maio 

 
 
 

2) Descrición das Unidades Didácticas. 

As seguintes páxinas amosan unha descrición dos elementos das diferentes unidades didácticas 

do curso.
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TODO O CURSO 

U.D. 1  A ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PARA SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Efectuar a análise dimensional das ecuacións que relacionan as diferentes magnitudes 

nun proceso físico. (CMCT) 

- Resolver exercicios nos que a información debe deducirse a partir dos datos 

proporcionados e das ecuacións que rexen o fenómeno e contextualiza os resultados. 

(CMCT, AA) 

- Realiza de xeito cooperativo algunhas tarefas propias da investigación científica: procura 

de información, prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigación. (CAA, 

CCL, CD, CMCCT, CSC, CSIEE) 

- Acha as unidades dunha determinada 

magnitude baseándose nas unidades das 

demais magnitudes presentes nunha 

fórmula. 

- Resolve exercicios a partir de datos 

proporcionados por ecuacións. 

- Traballa en equipo de forma activa e 

responsable. 

 

- Probas escritas 

- Traballo diario 

- Traballo no laboratorio  

- Traballo de investigación 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Estratexias propias da actividade científica. 

2. Tecnoloxías da información e da comunicación 

 

 
1. Recoñecer e utilizar as estratexias básicas da actividade científica. 
2. Coñecer, utilizar e aplicar as tecnoloxías da información e da 

comunicación no estudo dos fenómenos físicos. 
3. Realizar de xeito cooperativo tarefas propias da investigación científica. 
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1ª AVALIACIÓN 

U.D. 0  REPASO DE CONCEPTOS MATEMÁTICOS 

Comezarase o curso cun repaso de conceptos matemáticos precisos para desenvolver as unidades da programación: operacións con 
vectores (produto escalar, produto vectorial, momento dun vector), derivadas, introdución ao cálculo integral (integrais inmediatas). 

U.D. 2  CAMPO GRAVITATORIO 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

1. Campo gravitatorio. 

2. Intensidade de campo gravitatorio. 

3. Campos de forza conservativos. 

4. Potencial gravitatorio. 

5. Relación entre enerxía e movemento orbital. 

6. Satélites: tipos 

7. Caos determinista. 

 
1. Asociar o campo gravitatorio á existencia de masa e caracterizalo pola 

intensidade do campo e o potencial. 
2. Recoñecer o carácter conservativo do campo gravitacional pola súa 

relación cunha forza central e asociarlle en consecuencia un potencial 
gravitacional. 

3. Interpretar as variacións de enerxía potencial e o signo da mesma en 
función da orixe de coordenadas enerxéticas elixida. 

4. Xustificar as variacións enerxéticas dun corpo en movemento no seo de 
campos gravitacionais. 

5. Relacionar o movemento orbital dun corpo co radio da órbita e a masa 
xeradora do campo. 

6. Coñecer a importancia dos satélites artificiais de comunicacións, GPS e 
meteorolóxicos e as características das súas órbitas. 

7. Interpretar o caos determinista no contexto da interacción gravitatoria. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Diferenciar entre os conceptos de forza e campo establecendo unha relación 

entre intensidade do campo gravitacional e a aceleración da gravidade. 

(CMCCT)  

- Representar o campo gravitacional mediante as liñas de campo e as superficies 

de enerxía equipotencial. (CMCCT,CCEC) 

- Xustificar o carácter conservativo do campo gravitatorio e determina o traballo 

realizado polo campo a partir das variacións de enerxía potencial. (CMCCT) 

- Calcular a velocidade de escape dun corpo aplicando o principio de 

conservación da enerxía mecánica. (CMCCT) 

- Aplicar a lei de conservación da enerxía ao movemento orbital de diferentes 

corpos como satélites, planetas e galaxias. (CMCCT) 

- Deducir a partir da lei fundamental da dinámica a velocidade orbital dun 

corpo, e relaciónaa co radio da órbita e a masa do corpo. (CMCTC) 

- Identificar a hipótese da existencia de materia escura a partir dos datos de rotación de 

galaxias e a masa do buraco negro central. (CMCCT) 

- Utilizar aplicacións virtuais interactivas para o estudo de satélites de órbita 

media (MEO), órbita baixa (LEO) e de órbita xeoestacionaria (GEO) extraendo 

- Comprende o concepto físico de campo estendendo 

o devandito concepto ao estudo do campo 

gravitatorio, analizando de xeito particular as 

características dos campos de forzas conservativos. 

- Interpreta 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 por outros corpos celestes, 

incluíndo o estudo gráfico e analítico destes. 

- Realiza un estudo gráfico e analítico das interaccións 

entre masas puntuais. 

- Interpreta as leis de Kepler, afondando na súa 

utilización para a resolución de cuestións e 

problemas. 

- Resolve problemas e cuestións relativos a corpos 

situados nas proximidades de superficies 

planetarias, en estado de movemento ou de 

repouso, para aplicar e valorar os aspectos 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

- Traballo no laboratorio  
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conclusións. (CMCCT, CD) 

- Describir a dificultade de resolver o movemento de tres corpos sometidos á 

interacción gravitacional mutua utilizando o concepto de caos. (CMCCT, AA) 

cinemáticos, dinámicos e enerxéticos apropiados, 

incluíndo diferentes situación relativas á velocidade 

de escape e a enerxía total dun corpo en traxectoria 

orbital. 

- Analiza o movemento harmónico simple dun 

péndulo, xustificando as desviacións experimentais 

do modelo teórico formulado, e aplica os datos 

obtidos ao cálculo da aceleración da gravidade. 
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U.D. 3 CAMPO ELÉCTRICO 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

 

1. Campo eléctrico. 

2. Intensidade do campo 

3. Potencial eléctrico 

4. Diferenza de potencial 

5. Enerxía potencial eléctrica 

6. Fluxo eléctrico e Lei de Gauss 

7. Aplicacións do teorema de Gauss 

 

1. Asociar o campo eléctrico á existencia de carga e caracterizalo pola intensidade 

de campo e o potencial. 

2. Recoñecer o carácter conservativo do campo eléctrico pola súa relación cunha 

forza central e asociarlle en consecuencia un potencial eléctrico. 

3. Caracterizar o potencial eléctrico en diferentes puntos dun campo xerado por 

unha distribución de cargas puntuais e describir o movemento dunha carga 

cando se deixa libre no campo. 

4. Interpretar as variacións d enerxía potencial dunha carga en movemento no seo 

de campos electrostáticos en función da orixe de coordenadas enerxéticas 

elixido. 

5. Asociar as liñas de campo eléctrico co fluxo a través dunha superficie pechada e 

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

unha esfera cargada. 

6. Valorar o teorema de Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos. 

7. Aplicar o principio de equilibrio electrostático para explicar a ausencia de campo 

eléctrico no interior dos condutores e asocialo a casos concretos da vida cotiá. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Relacionar os conceptos de forza e campo establecendo a relación entre intensidade do campo eléctrico e carga 

eléctrica. (CMCCT) 

- Utilizar o principio de superposición para o cálculo de campos e potenciais eléctricos creados por unha distribución de 

cargas puntuais.(CMCCT) 

- Representar graficamente o campo creado por unha carga puntual, incluíndo as liñas de campo e as superficies de 

enerxía equipotencial.(CMCCT) 

- Comparar os campos eléctrico e gravitacional establecendo analoxías e diferenzas entre eles.(CMCCT) 

- Analizar 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. (CMCCT, AA) 

- Calcular o traballo que se realizará sobre unha carga que se move nunha superficie de enerxía equipotencial e 

discúteo no contexto de campos conservativos.(CMCCT, AA) 

- Calcular o fluxo de campo eléctrico a partir da carga que o crea e a superficie que atravesan as liñas de 

campo.(CMCCT) 

- Determinar o campo eléctrico creado por unha esfera cargada aplicando o teorema de Gauss. (CMCCT) 

- Explicar o efecto da gaiola de Faraday utilizando o principio de equilibrio electrostático e recoñéceo en situacións 

cotiás como o mal funcionamento dos móbiles en certos edificios ou o efecto dos raios eléctricos nos avións. (CMCCT) 

- Analiza, resolve e representa 

(se é o caso) as interaccións 

electrostáticas e campo 

electrostático, potencial e a 

enerxía, xerados por cargas 

eléctricas puntuais. 

- Aplica e representa (se é o 

caso) o campo creado por 

esferas condutoras 

demostrando o seu 

coñecemento do concepto de 

campo en distribucións 

continuas de cargas, e 

establecendo a relación entre 

campo e potencial. 

- Compara os campos eléctrico e 

gravitacional establecendo 

analoxías e diferenzas entre 

eles. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 
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2ª AVALIACIÓN  
 

U.D. 4  CAMPO MAGNÉTICO 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

1. Campo magnético. 

2. Efecto dos campos magnéticos sobre cargas en movemento. 

3. O campo magnético como campo non-conservativo. 

4. Campo creado por distintos elementos de corrente. 

5. Lei de Ampère. 

 

1. Coñecer o movemento dunha partícula cargada no seo dun campo magnético. 

2. Comprender e comprobar que as correntes eléctricas xeran campos magnéticos. 

3. Recoñecer a forza de Lorentz como a forza que se exerce sobre unha partícula 

cargada que se move nunha rexión do espazo onde actúan un campo eléctrico e 

un campo magnético. 

4. Interpretar o campo magnético como campo non-conservativo e a imposibilidade 

de asociar unha enerxía potencial. 

5. Describir o campo magnético orixinado por unha corrente rectilínea, por unha 

espira de corrente ou por un solenoide nun punto determinado. 

6. Identificar e xustificar a forza de interacción entre dous condutores rectilíneos e 

paralelos. 

7. Coñecer que o ampere é unha unidade fundamental do Sistema Internacional. 

8. Valorar a lei de Ampère como método de cálculo de campos magnéticos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 

MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Describir o movemento que describe 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. (CMCCT, AA) 

- Relacionar as cargas en movemento coa creación de campos 

magnéticos e describe as liñas do campo magnético que crea unha 

corrente eléctrica rectilínea. (CMCCT) 

- Calcular o radio da órbita que describe unha partícula cargada cando 

penetra cunha velocidade determinada nun campo magnético 

coñecido aplicando a forza de Lorentz. (CMCCT) 

- Utilizar aplicacións virtuais interactivas para comprender o 

funcionamento dun ciclotrón e calcular a frecuencia propia da carga 

cando se move no interior. (CMCCT, CD) 

- Establecer 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. (CMCCT) 

- Analizar o campo eléctrico e o campo magnético desde o punto de 

- Analiza, resolve e representa (se é o caso) as interaccións 

magnéticas entre cargas en movemento, campos magnéticos e 

entre correntes eléctricas entre si. 

- Coñece e calcula, de forma sinxela, o campo magnético creado por 

fíos infinitos e solenoides, tanto en cuestións coma en problemas. 

- Valora as analoxías e diferenzas entre os campos gravitatorio, 

eléctrico e magnético comparando os módulos dos campos, as 

unidades e as propiedades vectoriais. 

 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 
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vista enerxético tendo en conta os conceptos de forza central e campo 

conservativo. (CMCCT) 

- Establecer, nun punto dado do espazo, o campo magnético resultante 

debido a dous ou máis condutores rectilíneos polos que circulan 

correntes eléctricas. (CMCCT) 

- Caracterizar o campo magnético creado por unha espira e por un 

conxunto de espiras. (CMCCT) 

- Analizar e calcular a forza que se establece entre dous condutores 

paralelos, segundo o sentido da corrente que os percorra, realizando o 

diagrama correspondente. (CMCCT) 

- Xustificar a definición de Ampère a partir da forza que se establece 

entre dous condutores rectilíneos e paralelos. (CMCCT, AA) 

- Determinar o campo que crea unha corrente rectilínea de carga 

aplicando a lei de Ampère e exprésaos en unidades do Sistema 

Internacional. (CMCCT) 
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U.D. 5 INDUCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Indución electromagnética. 

2. Fluxo magnético. 

3. Leis de Faraday-Henry e Lenz. 

4. Forza electromotriz. 

5. Xerador de correntes alternas 

6. Corrente alterna. Magnitudes que a caracterizan. 

 

1. Relacionar as variacións do fluxo magnético coa creación de correntes 

eléctricas e determinar o seu sentido. 

2. Coñecer as experiencias de Faraday e de Henry que levaron a establecer 

as leis de Faraday e Lenz. 

3. Identificar os elementos fundamentais de que consta un xerador de 

corrente alterna e a súa función. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Establecer o fluxo magnético que atravesa unha espira que se atopa no seo 

dun campo magnético e exprésao en unidades do Sistema Internacional. 

(CMCCT) 

- Calcular a forza electromotriz inducida nun circuíto e estima a dirección da 

corrente eléctrica aplicando as leis de Faraday e Lenz. (CMCCT) 

- Empregar aplicacións virtuais interactivas para reproducir as experiencias 

de Faraday e Henry e deduce experimentalmente as leis de Faraday e Lenz. 

(CMCCT, CD) 

- Representar o carácter periódico da corrente alterna nun alternador a 

partir da representación gráfica da forza electromotriz inducida en función 

do tempo. (CMCCT, AA) 

- Inferir a produción de corrente alterna nun alternador tendo en conta as 

leis de indución. (CMCCT) 

 

- Interpreta o enunciado das leis de Faraday e de 

Lenz, recoñecendo a súa transcendencia para a 

explicación dos fenómenos electromagnéticos. 

- Analiza a produción de corrente alterna a partir 

da comprensión dos fundamentos dun xerador, 

interpretando la orixe da corrente alterna a 

partir da indución electromagnética. 

 

 

 

 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

- Traballo no laboratorio  
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U.D. 6  ONDAS 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Clasificación e magnitudes que as caracterizan. 

2. Ecuación das ondas harmónicas. 

3. Enerxía e intensidade. 

4. Ondas transversais nunha corda. 

5. Fenómenos ondulatorios: interferencia e difracción reflexión e 

refracción. 

6. Efecto Doppler. 

7. Ondas lonxitudinais. O son. 

8. Enerxía e intensidade das ondas sonoras. Contaminación acústica. 

9. Aplicacións tecnolóxicas do son. 

 

1. Asociar o movemento ondulatorio co movemento harmónico simple. 

2. Expresar a ecuación dunha onda nunha corda indicando o significado físico dos 

seus parámetros característicos. 

3. Interpretar a dobre periodicidade dunha onda a partir da súa frecuencia e do 

seu número de onda. 

4. Valorar as ondas como un medio de transporte de enerxía pero non de masa. 

5. Utilizar o principio de Huygens para comprender e interpretar a propagación 

das ondas e os fenómenos ondulatorios. 

6. Recoñecer a difracción e as interferencias como fenómenos propios do 

movemento ondulatorio. 

7. Explicar e recoñecer o efecto Doppler en sons. 

8. Coñecer a escala de medición da intensidade sonora e a súa unidade. 

9. Identificar os efectos da resonancia na vida cotiá: ruído, vibracións etc. 

10. Recoñecer determinadas aplicacións tecnolóxicas do son como as ecografías, 

radares, sónar etc. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Determinar a velocidade de propagación dunha onda e a vibración das 

partículas que a forman, interpretando ambos os resultados. (CMCCT) 

- Explicar as diferenzas entre ondas lonxitudinais e transversais a partir da 

orientación relativa da oscilación e da propagación. (CMCCT) 

- Recoñecer exemplos de ondas mecánicas na vida cotiá. (CMCCT) 

- Obter magnitudes características dunha onda a partir da súa expresión 

matemática. (CMCCT) 

- Escribir e interpretar a expresión matemática dunha onda harmónica 

transversal dadas as súas magnitudes características. (CMCCT, AA) 

- Dada a expresión matemática dunha onda, xustificar a dobre periodicidade 

con respecto á posición e o tempo. (CMCCT, AA) 

- Relacionar a enerxía mecánica dunha onda coa súa amplitude. (CMCCT) 

- Calcular a intensidade dunha onda a certa distancia do foco emisor, 

empregando a ecuación que relaciona ambas as magnitudes. (CMCCT) 

- Explicar a propagación das ondas utilizando o principio de Huygens. 

(CMCCT) 

- Interpretar os fenómenos de interferencia e a difracción a partir do 

principio de Huygens. (CMCCT, AA) 

 

- Analiza os factores que condicionan a 

existencia dun movemento ondulatorio, para 

distinguir entre os diferentes tipos de ondas, 

valorando o porqué desa clasificación, e 

compara distintos fenómenos ondulatorios da 

vida cotiá e clasificalos de acordo con criterios 

antes indicados. 

- Analiza a 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 os conceptos de intensidade e 

enerxía do movemento ondulatorio e explica o 

amortecemento das ondas, determinando así 

mesmo a intensidade e enerxía do movemento 

 

 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

- Traballo no laboratorio  
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- Recoñecer situacións cotiás nas que se produce o efecto Doppler 

xustificándoas de forma cualitativa. (CMCCT, AA) 

- Identificar a relación logarítmica entre o nivel de intensidade sonora en 

decibeis e a intensidade do son, aplicándoa en casos sinxelos. (CMCCT) 

- Relacionar a velocidade de propagación do son coas características do 

medio no que se propaga. (CMCCT) 

- Analizar a intensidade das fontes de son da vida cotiá e clasifícaas como 

contaminantes e non contaminantes. (CMCCT) 

- Coñecer e explicar algunhas aplicacións tecnolóxicas das ondas sonoras, 

como as ecografías, radares, soar, etc. (CMCCT) 

ondulatorio, e xustificando cómo varían estas 

en función da distancia e do medio. 

- Xustifica, dun xeito cualitativo, os fenómenos 

de reflexión, refracción, difracción, 

interferencia de ondas e resonancia. 

analizando as leis que os regulan, e  

xustificando segundo estas a resolución das 

cuestións formuladas.  

- Describe as características máis importantes 

das ondas sonoras. 
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3ª AVALIACIÓN  

 

U.D. 7  ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. A LUZ 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Ondas electromagnéticas. 

2. Natureza e propiedades das ondas electromagnéticas. 

3. O espectro electromagnético. 

4. Fenómenos ondulatorios: interferencia e difracción e reflexión e 

refracción. 

5. Transmisión da información. 

6. Dispersión. A cor. 

7. Leis da óptica xeométrica. 

8. Sistemas ópticos: lentes e espellos. 

9. Aplicacións tecnolóxicas: instrumentos ópticos e a fibra óptica. 

10. O ollo humano. Defectos visuais. 

 

 
1. Establecer as propiedades da radiación electromagnética como consecuencia da 

unificación da electricidade, o magnetismo e a óptica nunha única teoría. 
2. Comprender as características e propiedades das ondas electromagnéticas, como 

a súa lonxitude de onda, polarización ou enerxía, en fenómenos da vida cotiá. 
3. Determinar as principais características da radiación a partir da súa situación no 

espectro electromagnético. 
4. Coñecer as aplicacións das ondas electromagnéticas do espectro non visible. 
5. Recoñecer os fenómenos ondulatorios estudados en fenómenos relacionados coa 

luz. 
6. Recoñecer que a información se transmite mediante ondas, a través de 

diferentes soportes. 
7. Identificar a cor dos corpos como a interacción da luz cos mesmos. 
8. Formular e interpretar as leis da óptica xeométrica. 
9. Valorar os diagramas de raios luminosos e as ecuacións asociadas como medio 

que permite predicir as características das imaxes formadas en sistemas ópticos. 
10. Aplicar as leis das lentes delgadas e espellos planos no estudo dos instrumentos 

ópticos. 
11. Coñecer o funcionamento óptico do ollo humano e os seus defectos e 

comprender o efecto das lentes na corrección dos devanditos defectos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Representar esquematicamente a propagación dunha onda 

electromagnética incluíndo os vectores de campo eléctrico e magnético. 

(CMCCT) 

- Interpretar unha representación gráfica da propagación dunha onda 

electromagnética en termos dos campos eléctrico e magnético e da súa 

polarización. (CMCCT, AA) 

- Determinar experimentalmente a polarización das ondas electromagnéticas 

a partir das experiencias sinxelas utilizando obxectos empregados na vida 

cotiá. (CMCCT) 

- Clasificar casos concretos de ondas electromagnéticas presentes na vida 

cotiá en función da súa lonxitude de onda e da súa enerxía. (CMCCT) 

- Establecer a natureza e características dunha onda electromagnética dada 

a súa situación no espectro. (CMCCT) 

- Relacionar a enerxía dunha onda electromagnética coa súa frecuencia, 

lonxitude de onda e a velocidade da luz no baleiro. (CMCCT) 

- Recoñecer aplicacións tecnolóxicas de diferentes tipos de radiacións, 

principalmente infravermella, ultravioleta e microondas. (CMCCT) 

 

- Describe as características máis importantes das ondas 

electromagnéticas. 

- Clasifica ondas electromagnéticas presentes na vida cotiá 

en función da súa lonxitude de onda e da súa enerxía. 

- Procura información sobre distintas aplicacións 

tecnolóxicas de diferentes tipos de radiación. 

- Sintetizar os feitos máis salientables da óptica ao 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. 

- Explica procesos cotiáns a través das leis da óptica 

xeométrica. 

- Analiza as 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 a ecuación do construtor de lentes para determinar 

a distancia focal dunha lente a partir dos raios de 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 

 

- Traballo de investigación  
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- Analizar o efecto dos diferentes tipos de radiación sobre a biosfera en 

xeral, e sobre a vida humana en particular. (CMCCT, AA) 

- Analizar os efectos de refracción, difracción e interferencia en casos 

prácticos e sinxelos. (CMCCT, AA) 

- Explicar esquematicamente o funcionamento de dispositivos de 

almacenamento e transmisión da información. (CMCCT, AA) 

- Xustificar a cor dun obxecto en función da luz absorbida e reflectida. 

(CMCCT) 

- Explicar procesos cotiáns a través das leis da óptica xeométrica. (CMCCT, 

AA) 

- Representar, experimental e graficamente, a propagación rectilínea da luz 

mediante un xogo de prismas que conduzan un feixe de luz desde o 

emisor ata unha pantalla. (CMCCT) 

- Obter o tamaño, posición e natureza da imaxe dun obxecto producida por 

un espello plano e unha lente delgada realizando o trazado de raios e 

aplicando as ecuacións correspondentes. (CMCCT) 

- Establecer 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. (CMCCT) 

- Xustificar os principais defectos ópticos no ollo humano: miopía, 

hipermetropía, presbicia e astigmatismo, empregando para iso un 

diagrama de raios. (CMCCT, AA) 

curvatura das superficies sendo capaz de situar a imaxe 

formada por un espello ou por unha lente delgada e de 

aplicar a ecuación de espellos e lentes ao cálculo das 

magnitudes correspondentes. 

- Comproba experimentalmente o mecanismo de formación 

de imaxes cunha lente delgada. debendo identificar os 

conceptos básicos da óptica xeométrica (lentes, imaxes 

reais e virtuais, focos, aumentos, etc.), calcular a distancia 

focal en lentes converxentes e estudar a posición, 

natureza e tamaño da imaxe en función da distancia entre 

obxecto e lente. 

- Analiza cualitativamente os fenómenos de interferencias, 

difracción e polarización, explicando o 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. 

- Establece o tipo e disposición dos elementos empregados 

nos principais instrumentos ópticos realizando o 

correspondente trazado de raios.  

- Xustifica os principais defectos ópticos no ollo humano 

empregando para iso un diagrama de raios. 
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U.D. 8  RELATIVIDADE ESPECIAL. MECÁNICA CUÁNTICA 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

1. Introdución á Teoría Especial da Relatividade. 

2. Enerxía relativista. Enerxía total e enerxía en repouso. 

3. Física Cuántica. 

4. Insuficiencia da Física Clásica. 

5. Orixes da Física Cuántica. Problemas precursores. 

6. Interpretación probabilística da Física Cuántica. 

7. Aplicacións da Física Cuántica. O Láser. 

 
1. Valorar a motivación que levou a Michelson Morley a realizar o seu experimento 

e discutir as implicacións que del se derivaron. 
2. Aplicar as transformacións de Lorentz ao cálculo da dilatación temporal e a 

contracción espacial que sofre un sistema cando se despraza a velocidades 
próximas ás da luz respecto doutro dado. 

3. Coñecer e explicar os postulados e os aparentes paradoxos da física relativista. 
4. Establecer a equivalencia entre masa e enerxía, e as súas consecuencias na 

enerxía nuclear. 
5. Analizar as fronteiras da física a finais do s. XIX e principios do s. XX e pór de 

manifesto a incapacidade da física clásica para explicar determinados procesos. 
6. Coñecer a hipótese de Planck e relacionar a enerxía dun fotón coa súa frecuencia 

ou a súa lonxitude de onda. 
7. Valorar a hipótese de Planck no marco do efecto fotoeléctrico. 
8. Aplicar a cuantización da enerxía ao estudo dos espectros atómicos e inferir a 

necesidade do modelo atómico de Bohr. 
9. Presentar a dualidade onda-corpúsculo como unha dos grandes paradoxos da 

física cuántica. 
10. Recoñecer o carácter probabilístico da mecánica cuántica en contraposición co 

carácter determinista da mecánica clásica. 
11. Describir as características fundamentais da radiación láser, os principais tipos 

de láseres existentes, o seu funcionamento básico e as súas principais aplicacións. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Explicar o papel do éter no desenvolvemento da Teoría Especial da Relatividade. 

(CMCCT, AA) 

- Reproducir esquematicamente o experimento de Michelson-Morley así como os 

cálculos asociado sobre a velocidade da luz, analizando as consecuencias que se 

derivaron. (CMCCT, AA) 

- Calcular a dilatación o tempo que experimenta un observador cando se despraza 

a velocidades próximas á da luz con respecto a un sistema de referencia dado, 

aplicando as transformacións de Lorentz. (CMCCT) 

- Determinar a contracción que experimenta un obxecto cando se atopa nun 

sistema que se despraza a velocidades próximas á da luz con respecto a un 

sistema de referencia dado, aplicando as transformacións de Lorentz. (CMCCT) 

- Discutir os postulados e os aparentes paradoxos asociados á Teoría Especial da 

Relatividade e a súa evidencia experimental. (CMCCT, AA) 

- Expresar a relación entre a masa en repouso dun corpo e a súa velocidade coa 

súa enerxía a partir da masa relativista. (CMCCT). 

- Explicar as limitacións da física clásica ao enfrontarse a determinados feitos 

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

atómicos. (CMCCT) 

- Relacionar a lonxitude de onda ou frecuencia da radiación absorbida ou emitida 

- Enuncia os postulados básicos da teoría da 

relatividade especial e algunhas das súas 

implicacións, a través de cuestións sinxelas. 

- Recoñece e interpreta os 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 e o 

principio de indeterminación de Heisenberg. 

- Xustifica a natureza cuántica da luz a partir da 

análise do efecto fotoeléctrico, coñece as 

características do fotón como partícula 

constituínte da luz e aplica a ecuación fotónica de 

Einstein á resolución de problemas e cuestións. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 
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por un átomo coa enerxía dos niveis atómicos involucrados. (CMCCT) 

- Comparar 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. (CMCCT, AA) 

- Interpretar espectros sinxelos, relacionándoos coa composición da materia. 

(CMCCT, AA) 

- Determinar as lonxitudes de onda asociadas a partículas en movemento a 

diferentes escalas, extraendo conclusións acerca dos efectos cuánticos a escalas 

macroscópicas. (CMCCT, AA) 

- Formular de maneira sinxela o principio de incerteza Heisenberg e aplícao a 

casos concretos como os orbitais atómicos. (CMCCT) 

- Describir as principais características da radiación láser comparándoa coa 

radiación térmica. (CMCCT) 

- Asociar o láser coa natureza cuántica da materia e da luz, xustificando o seu 

funcionamento de maneira sinxela e recoñecendo o seu papel na sociedade 

actual. (CMCCT) 
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U.D. 9  FÍSICA NUCLEAR 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Física Nuclear. 

2. A radioactividade. Tipos. 

3. O núcleo atómico. Leis da desintegración radioactiva. 

4. Fusión e Fisión nucleares. 

1. Distinguir os distintos tipos de radiacións e os seus efectos sobre os seres 

vivos. 

2. Establecer a relación entre a composición nuclear e a masa molecular cos 

procesos nucleares de desintegración. 

3. Valorar as aplicacións da enerxía nuclear na produción de enerxía 

eléctrica, radioterapia, na datación en arqueoloxía e na fabricación de 

armas nucleares. 

4. Xustificar as vantaxes, desvantaxes e as limitacións da fisión e da fusión 

nuclear. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Describir os principais tipos de radioactividade incidindo nos seus efectos 

sobre o ser humano, así como as aplicacións médicas. (CMCCT) 

- Obter a actividade dunha mostra radioactiva aplicando a lei da 

desintegración e valora a utilidade dos datos obtidos para a datación de 

restos arqueolóxicos. (CMCCT, AA) 

- Realizar cálculos sinxelos relacionados coas magnitudes que interveñen nas 

desintegracións radioactivas. (CMCCT) 

- Explicar a secuencia de procesos dunha reacción en cadea, extraendo 

conclusións sobre a enerxía liberada. (CMCCT, AA) 

- Coñecer as aplicacións da enerxía nuclear como a datación arqueolóxica e a 

utilización de isótopos en medicina. (CMCCT) 

- Analizar as vantaxes e inconvenientes da fisión e da fusión nuclear 

xustificando a conveniencia do seu uso. (CMCCT, AA, CSC) 

- Aplicar as ideas das interaccións fundamentais para 

xustificar a estabilidade dos núcleos atómicos. 

- Identifica a equivalencia masa-enerxía nos procesos 

radioactivos das reaccións nucleares. 

- Coñece os diferentes tipos de desintegracións radioactivas 

e as leis que as rexen, aplicando estes coñecementos á 

resolución de exercicios numéricos e cuestións. 

- Valora e analiza as aplicacións tecnolóxicas derivadas da 

enerxía nuclear. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 
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Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
Considérase que o grao mínimo de consecución para superar a materia corresponde co 

cumprimento do indicado para cada unidade didáctica na columna correspondente das táboas 

anteriores. 

Cada punto dos referidos no parágrafo anterior poderíase, por exemplo, desagregar a modo de 

rúbrica en niveis de adquisición: moi baixo, baixo, aceptable, bo e excelente (desta forma, para 

superar a materia, o alumno/a debería ter como mínimo un nivel de adquisición aceptable nos 

puntos indicados). 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 Como pode observarse nas táboas que describen as unidades didácticas dos diferentes cursos, 

se valorarán catro aspectos do traballo do alumnado: 

• Probas escritas 

En cada avaliación faranse as probas escritas que se consideren necesarias 
(neste apartado están incluídos os exames escritos). Todos os exames deberán 
ser realizados por todos os/as alumnos/as sen excepción. Se houbese unha 
causa médica debidamente xustificada documentalmente, repetiríase o 
exame; noutro caso non se repetiría. 
 

• Traballo diario 

Valorarase mediante a observación directa (podéndose utilizar, por 

exemplo, escalas de observación) e a análise das producións dos alumnos 

(problemas numéricos, exercicios, ...) tanto no traballo de clase como na 

casa. 

 

• Traballo de laboratorio 

Valorarase mediante a observación directa do traballo realizado no 

laboratorio e mediante a análise do correspondente informe escrito de 

prácticas. 

 

• Traballo de investigación 

Este apartado inclúe traballos e exposicións e valorarase mediante a 

análise do informe escrito, a exposición oral do traballo, a observación directa 

se a procura de información se realiza na clase e, se fose o caso, o debate cos 

compañeiros/as sobre o dito no traballo. 
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Concrecións metodolóxicas que require a materia. 
   A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender 

por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de investigación.  

   A finalidade propedéutica e orientadora da etapa esixe o traballo con metodoloxías específicas e 

que estas comporten un importante grao de rigor científico e de desenvolvemento de capacidades 

intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e interpretativas). 

As estratexias metodolóxicas que se propoñen para desenvolver o currículo da materia  son as 

seguintes: 

-Seleccionar actividades variadas, con diferente grao de complexidade, establecendo unha 

secuencia axeitada, de tal maneira que se recollan actividades de introdución, de estruturación de 

conceptos, de síntese e de aplicación. Ensinar a resolver estes problemas coa diferente bibliografía 

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

-Partir, sempre que sexa posible, de situación problemáticas abertas para recoñecer que cuestións 

son cientificamente investigables, decidir como precisalas e reflexionar sobre o seu posible interese 

como facilitadoras da aprendizaxe. 

-Potenciar a dimensión colectiva da actividade científica organizando equipos de traballo, creando 

un ambiente semellante ao que podería ser una investigación cooperativa en que conten as opinión 

de cada persoa, facendo ver como os resultados individuais ou dun equipo non abondan para 

verificar ou falsear unha hipótese e evitando toda discriminación por razóns éticas, sociais, sexuais, 

etc. 

-Propiciar a construción de aprendizaxes significativas a través de actividades que permitan analizar 

e contrastar as propias ideas coas cientificamente aceptadas para propiciar o cambio conceptual, 

metodolóxico e actitudinal. 

-Facilitar a interacción entre a estrutura da disciplina e a estrutura cognitiva do alumnado aplicando 

estratexias propias das ciencias na resolución de situacións-problema relevantes para influír na 

reestruturación e enriquecemento dos esquemas de coñecemento do alumnado, contribuíndo así a 

incrementar as súas capacidades. 

-Propoñer análises cualitativas, que axuden a formular preguntas operativas presentadas como 

hipóteses, que orienten o tratamento dos problemas como investigacións e contribúan a facer 

explícitas as preconcepcións. 
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-Fomentar a autonomía, a iniciativa persoal, a creatividade e a competencia de aprender a 

aprender a través da planificación, realización e avaliación de deseños experimentais por parte do 

alumnado, incluíndo a incorporación das tecnoloxías da información e da comunicación co obxecto 

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

-A comunicación é un aspecto esencial da actividade científica e debe ser traballada, por exemplo, 

na recollida e análise de diversas informacións orais e escritas en relación cos temas tratados, a 

través da elaboración e exposición de memorias científicas do traballo realizado ou da lectura e 

comentario crítico de textos científicos.  

-Considerar as implicacións ciencia-tecnoloxía-sociedade-medio natural dos problemas (posibles 

aplicacións, repercusións negativas, toma de decisións, ciencia e pseudociencia, etc.) e as posibles 

relacións con outros campos do coñecemento. 

-As tecnoloxías da información e da comunicación debe ser unha ferramenta utilizada na 

aprendizaxe, pola súa relevancia para a vida cotiá e laboral. 

 

 

Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar. 

A nivel particular del  curso: 

- Libro editorial Vicens Vives: Física 2º Bacharelato “Aula 3D”. 

E ademais, a nivel xeral, podemos contar con: 

- Outros libros de texto doutras editoriais para o profesor/a. 

- Outros recursos e actividades dixitais propostos polo profesor/a. 

- Apuntamentos proporcionados polo profesor/a. 

- Fichas de traballo.  

- Biblioteca do Centro, onde o alumno poida estudar e encontrar, nos libros desta, 

información para a resolución de actividades. 

- Internet, revistas de divulgación científica. 

- Materiais e produtos dos laboratorios de Física e Química. 
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Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do alumnado. 

A) AVALIACIÓN. 

Os principios que deberán orientar a toma de decisións na avaliación son: 

• Carácter procesual e continuo, que lle permita estar presente, de forma sistemática, no 
desenvolvemento de todo tipo de actividades e non só en momentos puntuais e illados. 

• Considerar a totalidade de elementos que entran a formar parte do feito educativo e 
atenderá globalmente a todos os ámbitos da persoa. 

• Terá en conta a singularidade de cada individuo/a analizando o seu propio proceso de 
aprendizaxe, as súas características e necesidades específicas.  
 

Os criterios de avaliación están especificados nas táboas correspondentes e para poder 

realizar correctamente a avaliación de cada un destes criterios é necesario realizar 

avaliacións en diferentes momentos do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

B) CUALIFICACIÓN. 

A ponderación dos diferentes aspectos do traballo do alumnado na nota do curso reflíctese 

na seguinte táboa
*
: 

 

 
Física 2º 

Bacharelato 

Probas escritas 70% 

Traballo diario 10% 

Traballo de 

laboratorio 
10% 

Traballo de 

investigación 
10% 

 

*
No caso de que non se realizase traballo de laboratorio, a porcentaxe correspondente a este   

apartado acumularíase ao apartado de probas escritas; e no caso de que non se realizase 

traballo de investigación, a porcentaxe correspondente a este apartado acumularíase ao 

apartado de traballo diario. 

A nota das probas escritas en cada avaliación será a media aritmética das notas das ditas 

probas realizadas durante a avaliación considerada. 
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Aqueles alumnos que non obtivesen unha nota de avaliación (tendo en conta probas escritas, 

traballo diario, traballo de laboratorio e traballo de investigación) de como mínimo cinco puntos 

sobre dez terán que facer unha proba escrita de recuperación da mesma. 

Aqueles alumnos que, despois de feitas as ditas recuperacións, sigan a ter algunha avaliación 

cunha nota menor de cinco puntos sobre dez, deberán realizar en maio un exame global escrito 

cos contidos das avaliacións que se atopen nesas circunstancias. 

A nota final de maio será a media aritmética das notas de cada avaliación e, se o alumno/a non 

obtivese unha nota igual o superior a cinco puntos sobre dez, terá que acudir á convocatoria 

extraordinaria. 

Na convocatoria extraordinaria de xuño incluiranse todos os contidos desenvolvidos ao longo de 

todo o curso. 

Por outra banda, establécense unha serie de criterios xerais de corrección: 

- As respostas deben axustarse ao enunciado da pregunta. Todas as cuestións teóricas 

deberán ser razoadas e o feito de non facelo conlevará unha puntuación de cero no 

apartado correspondente. 

- Terase en conta a claridade da exposición dos conceptos, procesos, os pasos a seguir, as 

hipóteses, a orde lóxica e a utilización adecuada da linguaxe da física.  

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

- Os parágrafos/apartados que esixen a solución dun apartado anterior cualificaranse 

independentemente do resultado do devandito apartado, coa excepción de que estean 

baseados nun erro grave de concepto. 

- Un resultado erróneo pero cun razoamento correcto valorarase.  

- Nun problema numérico a resposta correcta, sen razoamento ou xustificación pode ser 

valorado cun cero, se o corrector non é capaz de ver de onde saíu o dito resultado.  

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

apartado.  

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

resultados carezan de lóxica algunha e o alumno non faga unha discusión acerca da 

falsidade de dito resultado. 

 

C) PROMOCIÓN. 

Os alumnos/as que, seguindo os criterios de cualificación especificados no apartado anterior, 
non superen a materia nas convocatorias ordinaria e extraordinaria, terán que recuperala no curso 
seguinte (coas excepcións que poida especificar a lexislación vixente). 
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PROGRAMACIÓN QUÍMICA 2º BACHARELATO 
 

A MATERIA. 

    A materia de Química no bacharelato debe contribuír a afondar no coñecemento do mundo que 

rodea o alumnado, á familiarización coa actividade científica e tecnolóxica, e ao desenvolvemento 

das competencias clave. Desde esta disciplina débese seguir atendendo ás relacións entre ciencia, 

tecnoloxía, sociedade e ambiente, en particular ás aplicacións da química, á súa presenza na vida 

cotiá e ás súas repercusións directas en numerosos ámbitos da sociedade actual. A súa relación con 

outros campos de coñecemento, como a bioloxía, a medicina, a enxeñaría, a xeoloxía, a 

astronomía, a farmacia ou a ciencia dos materiais, por citar algúns, fai que contribúa a unha 

formación crítica en relación co papel que a química desenvolve na sociedade, tanto como 

elemento de progreso como polos posibles efectos negativos dalgúns dos seus desenvolvementos. 

A materia de Química apóiase nas matemáticas e na física e, á súa vez, serve de base para as 

ciencias da vida. Desde esta posición, esta materia amplía a formación científica do alumnado e 

proporciona unha ferramenta para a comprensión da natureza das ciencias en xeral, polo que é 

unha axuda importante na toma de decisións ben fundamentadas e responsables en relación coa 

súa propia vida e coa comunidade onde vive, co obxectivo final de construír unha sociedade mellor, 

dada a capacidade da química para resolver problemas humanos e responder a diferentes 

necesidades sociais.  

En 2º de Bacharelato, a materia de Química ten un carácter esencialmente formal, e está 

enfocada a dotar o alumnado de capacidades específicas asociadas a esta disciplina. A base dos 

contidos amplía os adquiridos en 1º de Bacharelato permitindo un enfoque máis académico neste 

curso. 

O estudo da química pretende un afondamento nas aprendizaxes realizadas en etapas 

precedentes, poñendo o acento no seu carácter orientador e preparatorio dos estudos posteriores. 

Debe promover o interese en buscar respostas científicas e contribuír a que o alumnado se apropie 

das competencias propias da actividade científica e tecnolóxica. Así mesmo, o seu estudo contribúe 

á valoración do papel da química e das súas repercusións no ámbito natural e social, e a súa 

contribución á solución de problemas e grandes retos aos que se enfronta a humanidade, grazas ás 

achegas tanto de homes coma de mulleres ao avance científico. 
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Contribución da Química ao desenvolvemento das competencias clave. 
- Comunicación lingüística (CCL) 

Das múltiples achegas a esta competencia clave (defensa de traballos de investigación, 

selección e interpretación da información, comunicación dos traballos realizados, etc.) podemos 

salientar dúas: a relacionada coa linguaxe propia das ciencias (interpretación de gráficas, táboas, 

etiquetaxes, símbolos, formulación, etc.) e, moi importante, a relacionada co proceso de 

argumentación, entendido como o proceso de avaliación dos enunciados de coñecemento, á luz 

das probas dispoñibles. 

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

A Química ten o compromiso engadido de dotar o alumnado de ferramentas específicas que 

lle permitan afrontar o futuro con garantías, participando no desenvolvemento económico e 

social ao que está ligada a capacidade científica, tecnolóxica e innovadora da propia sociedade. 

Para que estas expectativas se concreten, o ensino desta materia debe incentivar unha 

aprendizaxe contextualizada que relacione os principios en vigor coa evolución histórica do 

coñecemento científico; que estableza a relación entre ciencia, tecnoloxía e sociedade; que 

potencie a argumentación verbal, a capacidade de establecer relacións cuantitativas e espaciais, 

así como a de resolver problemas con precisión e rigor. A materia de Química debe capacitar os 

alumnos e as alumnas para extraeren e comunicaren conclusións a partir de probas científicas, 

formularen preguntas que a ciencia poida responder e explicaren cientificamente fenómenos 

naturais. 

- Competencia dixital (CD) 

O emprego das tecnoloxías da información e da comunicación e, consecuentemente, a 

competencia dixital merece un tratamento específico no estudo desta materia. O alumnado de 

bacharelato para o que se desenvolveu o presente currículo básico é nativo dixital e, en 

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

de aplicacións virtuais interactivas permite realizar experiencias prácticas que por razóns de 

infraestrutura non serían viables noutras circunstancias. Por outra banda, a posibilidade de 

acceder a unha grande cantidade de información implica a necesidade de clasificala segundo 

criterios de relevancia, o que permite desenvolver o espírito crítico do alumnado. 

- Aprender a aprender (CAA) 

Se algo caracteriza a actividade científica é a curiosidade, o interese por aprender propio da 

ciencia. En unión a procesos tales como a reflexión sobre si mesmo/a como estudante, sobre a 

tarefa para desenvolver ou sobre as estratexias para aprender, que propician todas as 

disciplinas, a Química achega unha estratexia, o método científico, nomeadamente relevante no 

proceso de adquisición de coñecementos. 

- Competencias sociais e cívicas (CSC) 

A Química non é allea ao desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, xa que 

promove actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos fronte a problemas 

relacionados co impacto das ciencias e da tecnoloxía no noso contorno: conservación de 
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recursos, cuestións ambientais, etc. A mesma competencia tamén está relacionada co traballo 

en equipo que caracteriza a actividade científica. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

A elaboración e a defensa de traballos de investigación sobre temas propostos ou de libre 

elección, que permite afondar e ampliar contidos relacionados co currículo e mellorar as 

destrezas tecnolóxicas e comunicativas nos alumnos e nas alumnas, ten como obxectivo 

desenvolver a aprendizaxe autónoma destes. Tanto o traballo en equipo como a creatividade na 

resolución de problemas ou o deseño de experiencias e pequenas investigacións, tarefas todas 

elas propias da actividade científica, propician, nos contextos adecuados, o desenvolvemento da 

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

progreso da ciencia. 

- Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

Resulta salientable a achega de a Física á competencia en conciencia e expresións culturais, 

por ser moitos os logros da ciencia que modificaron o noso modo de entender o mundo e moitos 

os científicos e as científicas que influíron na nosa forma de comprender a realidade; 

consecuentemente, personaxes como Lavoisier,  Boyle  e  Marie Curie, no plano internacional, 

ou Antonio Casares Rodríguez e tantos outros, na nosa comunidade, deben ser recoñecidos e 

valorados como actores principais da construción da nosa cultura. 

 

Concreción dos obxectivos.  
O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles 
permitan: 
 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española así como polos dereitos 
humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e 
equitativa. 

Tomar conciencia da influenza da química na sociedade e da importancia de utilizala para 
construír un mundo máis xusto e mellor. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

Desenvolver estratexias persoais de resolución de problemas que lles poidan xurdir, actuando de 
forma autónoma, con responsabilidade e distinguindo informacións certas doutras falsas. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 
valorar criticamente as desigualdades existentes e impulsar a igualdade real e a non 
discriminación das persoas con discapacidade. 

Valorar a contribución de homes e mulleres á Química e tomar conciencia da importancia do 
aproveitamento dos mellores en calquera campo da mesma, independentemente do seu sexo, 
como una forma de mellorar e construír unha sociedade máis avanzada. 
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d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 

Utilizar o método científico na resolución das diferentes actividades propostas, tomando 
conciencia da necesidade de seguir uns métodos, unhas rutinas,  e unha disciplina para obter 
bos resultados reais a medio e longo prazo en calquera aspecto da súa vida, desfacendo a idea 
de obter sempre solucións rápidas e fáciles. Valorar a importancia da lectura como medio de 
cultura e de desenvolvemento persoal evitando ser manipulado/a. 

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

Utilizar unha linguaxe axeitada facendo uso dos termos científicos correctos propios da química. 

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

Fomentar a utilización do idioma estranxeiro na procura de información relativa á materia (por 
exemplo, moita información científica está recollida en lingua inglesa). 

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

Fomentar o uso das TICS na obtención e presentación de información relativa á materia. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no 
desenvolvemento e a mellora do seu ámbito social. 

Coñecer as aportacións da química á sociedade actual, valoralas criticamente, estudar os 
factores que contribuíron a súa evolución e ser partícipe, a través dela, da mellora do seu 
entorno. 

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

Estudar a materia, traballala e ter curiosidade polos avances científicos e tecnolóxicos 
relacionados con ela. 

l ) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio 
das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio. 

Comprender a importancia do método científico no avance da Química, coñecendo as súas fases, 
aplicándoas á resolución de diferentes problemas propostos e valorando criticamente a 
contribución desta ciencia ao cambio das condicións de vida da nosa sociedade.  

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

Realizar traballos de investigación sobre diferentes temas relacionados coa Química así como 
traballos de laboratorio de forma individual ou en equipo, procurando información e 
presentándoa de xeito creativo. 

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

Coñecer a interrelación existente entre a Química e distintas obras literarias, valorando a 
contribución desta ciencia ao enriquecemento e mellora do valor literario das ditas obras. 
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ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social.  

Coñecer os aspectos científicos e as razóns polas que o movemento proporcionado polo deporte 
favorece o desenvolvemento persoal. 

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

Coñecer os produtos químicos e novos materiais xurdidos da investigación en química que 
inflúen no ámbito da seguridade viaria e extraer as pertinentes conclusións sobre o xeito de 
circular polas distintas vías. 
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Temporalización e descrición das Unidades didácticas. 
 

1) Temporalización  
 

 Duración Unidade didáctica Nº Sesións Temporalización 

  1. A actividade científica  Todo o curso 

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

9 semanas 
36 sesións 

0. Repaso formulación e 
nomenclatura inorgánicas 

8 Setembro 

2. A química do carbono 
(formulación e nomenclatura) 

11 Outubro 

5. Estrutura atómica da materia 11 
Outubro 

Novembro 

6. Sistema periódico dos 
elementos 

6 Novembro 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

9 semanas 
36 sesións 

7. O enlace químico 12 
Novembro 
Decembro 

0 bis. Repaso estequiometría, 
disolucións, etc. 

4 Xaneiro 

8. Cinética química 5 Xaneiro 

9. Equilibrio químico 10 
Xaneiro 
Febreiro 

10. Reaccións de precipitación 5 Febreiro 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

9 semanas 
36 sesións 

11. Reaccións ácido-base 12 
Febreiro 
Marzo 

12. Reaccións redox 12 
Marzo 
Abril 

2 A química do carbono 
(isomería) 

4 Abril 

3. Reactividade de compostos 
orgánicos 

4 Abril 

4. Macromoléculas e polímeros 4 Maio 

 
 

2) Descrición das Unidades Didácticas. 

As seguintes páxinas amosan unha descrición dos elementos das diferentes unidades didácticas 

do curso.
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TODO O CURSO 
 

U.D. 1  A ACTIVIDADE CIENTÍFICA 
 

 

 
 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

1. Utilización de estratexias básicas da actividade científica. 

2. Investigación científica: documentación, elaboración de informes, 

comunicación e difusión de resultados. 

3. Importancia da investigación científica na industria e na empresa 

 

1. Realizar interpretacións, predicións e representacións de fenómenos 

químicos a partir dos datos dunha investigación científica, e obter 

conclusións. 

2. Empregar adecuadamente as TIC para a procura de información, 

manexo de aplicacións de simulación de probas de laboratorio, 

obtención de datos e elaboración de informes. 

3. Deseñar, elaborar, comunicar e defender informes de carácter científico 

realizando unha investigación baseada na práctica experimental. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PARA SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Aplicar habilidades necesarias para a investigación científica, traballando tanto 

individualmente como en grupo, expoñendo preguntas, identificando problemas, 

recollendo datos mediante a observación ou a experimentación, analizando e 

comunicando os resultados e desenvolvendo explicacións mediante a confección dun 

informe final. CCL / CSIEE / CAA / CMCCT / CSC 

- Elaborar información e relacionar os coñecementos químicos aprendidos con 

fenómenos da natureza e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual. 

CMCCT /CSC / CCL 

- Analizar a información obtida principalmente a través de Internet identificando as 

principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do fluxo de información 

científica. CD / CAA / CMCCT 

- Seleccionar, comprender e interpretar información relevante nunha fonte información de 

divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as linguaxes oral e 

escrita con propiedade. CCL / CMCCT 

- Localizar e utilizar aplicacións e programas de simulación de prácticas de laboratorio. CD 

/ CMCCT 

- Realizar e defender un traballo de investigación utilizando as TIC. CCL / CD / CMCCT 

- Traballa individualmente e en equipo de 

forma activa e responsable.  

- Coñece o material e instrumentos básicos 

dun laboratorio de química así como o 

empleado nas actividades de laboratorio. 

- Coñece e emprega as normas de seguridade 

axeitadas no laboratorio. 

 

- Probas escritas 

- Traballo diario 

- Traballo no laboratorio  

- Traballo de investigación 
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1ª AVALIACIÓN 

U.D. 0  REPASO DE FORMULACIÓN E NOMENCLATURA EN QUÍMICA INORGÁNICA 

Comezarase o curso cun repaso de formulación de química inorgánica programada para primeiro de bacharelato, posto que os alumnos 
deben utilizar os ditos coñecementos no desenvolvemento das unidades de química de segundo curso. 

U.D. 2  A QUÍMICA DO CARBONO 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

1. Estudo de funcións orgánicas. 

2. Nomenclatura e formulación orgánica segundo as normas da IUPAC. 

3. Funcións orgánicas de interese: osixenadas e nitroxenadas, derivados 

haloxenados, tioles e perácidos. 

4. Compostos orgánicos polifuncionais. 

5. Importancia da química do carbono no desenvolvemento da sociedade 

do benestar. 

 

1. Recoñecer os compostos orgánicos segundo a función que os caracteriza. 

2. Formular compostos orgánicos sinxelos con varias funcións. 

3. Valorar a importancia da química orgánica vinculada a outras áreas de 

coñecemento e interese social. 

4. Coñecer as propiedades e a obtención de algúns compostos de interese 

en biomedicina e en xeral nas diferentes ramas da industria. 

5. Valorar a utilización das substancias orgánicas no desenvolvemento da 

sociedade actual e os problemas ambientais que se poden derivar. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Relacionar a forma de hibridación do átomo de carbono co tipo de enlace en 

diferentes compostos representando graficamente moléculas orgánicas sinxelas. 

CMCCT 

- Diferenciar distintos hidrocarburos e compostos orgánicos que posúen varios 

grupos funcionais, nomeándoos e formulándoos. CMCCT 

- Identificar substancias e derivados orgánicos que se utilizan como principios 

activos de medicamentos, cosméticos e biomateriais valorando a repercusión na 

calidade de vida. CMCCT /CSC 

- Recoñecer as distintas utilidades que os compostos orgánicos teñen en diferentes 

sectores como a alimentación, a agricultura, a biomedicina, a enxeñaría de 

materiais, a enerxía fronte ás posibles desvantaxes que leva o seu 

desenvolvemento. CMCCT /CSC 

- Coñece e entende o carbono como unidade 
estructural básica.  

- Coñece os diferentes tipos de enlace que pode 
presentar o carbono, aplicando o dito 
coñecemento á explicación da xeometría dalgúns 
compostos sinxelos. 

- Formula e nomea correctamente compostos de 
carbono coas seguintes características: 
hidrocarburos alifáticos (enlaces sinxelos, dobres 
ou triplos) e aromáticos (benceno), compostos que 
teñan como máximo dous grupos funcionais 
diferentes (alcoholes, fenoles, aldehidos, cetonas, 
ácidos, ésteres, éteres, derivados haloxenados, 
aminas, amidas, nitrilos). 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 
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U.D. 5  ESTRUCTURA ATÓMICA DA MATERIA 

 

 

 

 

 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Estrutura da materia. 

2. Hipótese de Planck. 

3. Modelo atómico de Bohr. 

4. Mecánica cuántica: Hipótese de De Broglie, Principio de Incerteza de 

Heisenberg. 

5. Orbitais atómicos. Números cuánticos e a súa interpretación. 

6. Partículas subatómicas: orixe do Universo 

 

 

1. Analizar cronoloxicamente os modelos atómicos ata chegar ao modelo actual 

discutindo as súas limitacións e a necesitade dun novo. 

2. Recoñecer a importancia da teoría mecanocuántica para o coñecemento do 

átomo. 

3. Explicar os conceptos básicos da mecánica cuántica: dualidade onda-corpúsculo e 

incerteza. 

4. Describir as características fundamentais das partículas subatómicas 

diferenciando os distintos tipos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PARA SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Explicar as limitacións dos distintos modelos atómicos relacionándoo cos distintos feitos 

experimentais que levan asociados.  CMCCT / CCEC 

- Calcular o valor enerxético correspondente a unha transición electrónica entre dous niveis dados 

relacionándoo coa interpretación dos espectros atómicos. CMCCT 

- Diferenciar o significado dos números cuánticos segundo Bohr e a teoría mecanocuántica que 

define o modelo atómico actual, relacionándoo co concepto de órbita e orbital. CMCCT 

- Determinar lonxitudes de onda asociadas a partículas en movemento para xustificar o 

comportamento ondulatorio dos electróns.  CMCCT 

- Xustificar o carácter probabilístico do estudo de partículas atómicas a partir do principio de 

incerteza de Heisenberg. CMCCT 

- Coñecer as partículas subatómicas e os tipos de quarks presentes na natureza íntima da materia 

e na orixe primixenia do Universo, explicando as características e clasificación dos mesmos. 

CMCCT 

- Coñece e explica os diferentes modelos 

atómicos e resolve cuestións e problemas 

relacionados con eles. 

- Coñece e explica o significado dos números 

cuánticos e resolve cuestións relacionadas 

con eles. 

- Coñece e explica o significado da 

configuración eléctronica e acha a 

configuración de diferentes especies 

químicas. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

 

 

 



Programación Departamento Física e Química     IES Afonso X O Sabio CURSO 2019/20 

 

164  

 

 

U.D. 6  SISTEMA PERIÓDICO DOS ELEMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Clasificación dos elementos segundo a súa estrutura electrónica: sistema 

periódico. 

2. Propiedades dos elementos segundo a súa posición no sistema 

periódico: enerxía de ionización, afinidade electrónica, 

electronegatividade, radio atómico. 

 

1. Establecer a configuración electrónica dun átomo relacionándoa coa súa 

posición na Táboa Periódica. 

2. Identificar os números cuánticos para un electrón segundo no orbital no 

que se atope. 

3. Coñecer a estrutura básica do Sistema Periódico actual, definir as 

propiedades periódicas estudadas e describir a súa variación ao longo 

dun grupo ou período. 



Programación Departamento Física e Química     IES Afonso X O Sabio CURSO 2019/20 

 

165  

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PARA SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Determinar a configuración electrónica dun átomo, coñecida a súa posición na Táboa Periódica e 

os números cuánticos posibles do electrón diferenciador. CMCCT 

- Xustificar a reactividade dun elemento a partir da estrutura electrónica ou a súa posición na 

Táboa Periódica. CMCCT 

- Argumentar a variación do radio atómico, potencial de ionización, afinidade electrónica e 

electronegatividade en grupos e períodos, comparando ditas propiedades para elementos 

diferentes. CMCCT 

- Coñece a estrutura da táboa periódica dos 

elementos e xustifica a súa ordenación 

nela. 

- Xustifica a reactividade dun elemento en 

función da súa posición na táboa periódica 

ou da súa configuración electrónica. 

- Explica o significado dalgunhas propiedades 

periódicas (radio atómico, potencial de 

ionización, afinidade electrónica e 

electronegatividade) e a súa variación na 

táboa dos elementos resolvendo distintas 

cuestións sobre o tema. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 
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2ª AVALIACIÓN  
 

U.D. 6  O ENLACE QUÍMICO 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Enlace químico. 
2. Enlace iónico. 
3. Propiedades das substancias con enlace iónico. 
4. Enlace covalente. Xeometría e polaridade das moléculas. 
5. Teoría do enlace de valencia (TEV) e hibridación. 
6. Teoría de repulsión de pares electrónicos da capa de valencia (TRPECV). 
7. Propiedades das substancias con enlace covalente. 
8. Enlace metálico. 
9. Modelo do gas electrónico e teoría de bandas. 
10. Propiedades dos metais. 
11. Aplicacións de supercondutores e semicondutores. 
12. Enlaces presentes en substancias de interese biolóxico. 
13. Natureza das forzas intermoleculares. 

 

 
1. Utilizar o modelo de enlace correspondente para explicar a formación de 

moléculas, de cristais e estruturas macroscópicas, e deducir as súas propiedades. 
2. Construír ciclos enerxéticos do tipo Born-Haber para calcular a enerxía de rede, 

analizando de forma cualitativa a variación de enerxía de rede en diferentes 
compostos. 

3. Describir as características básicas do enlace covalente empregando diagramas 
de Lewis e utilizar a TEV para a súa descrición máis complexa. 

4. Empregar a teoría da hibridación para explicar o enlace covalente e a xeometría 
de distintas moléculas. 

5. Coñecer as propiedades dos metais empregando as diferentes teorías estudadas 
para a formación do enlace metálico. 

6. Explicar a posible condutividade eléctrica dun metal empregando a teoría de 
bandas. 

7. Recoñecer os diferentes tipos de forzas intermoleculares e explicar como afectan 
as propiedades de determinados compostos en casos concretos. 

8. Diferenciar as forzas intramoleculares das intermoleculares en compostos iónicos 
ou covalentes. 



Programación Departamento Física e Química     IES Afonso X O Sabio CURSO 2019/20 

 

167  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 

MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Xustificar a estabilidade das moléculas ou cristais formados empregando a 

regra do octeto ou baseándose nas interaccións dos electróns da capa de 

valencia para a formación dos enlaces. CMCCT 

- Aplicar o ciclo de Born-Haber para o cálculo da enerxía reticular de cristais 

iónicos. CMCCT 

- Comparar a fortaleza do enlace en distintos compostos iónicos aplicando a 

fórmula de Born-Landé para considerar os factores dos que depende a 

enerxía reticular. CMCCT 

- Determinar a polaridade dunha molécula utilizando o modelo ou teoría máis 

adecuados para explicar a súa xeometría. CMCCT 

- Representar a xeometría molecular de distintas substancias covalentes 

aplicando a TEV e a TRPECV. CMCCT 

- Dar sentido aos parámetros moleculares en compostos covalentes utilizando 

a teoría de hibridación para compostos inorgánicos e orgánicos. CMCCT 

- Explicar a condutividade eléctrica e térmica mediante o modelo do gas 

electrónico aplicándoo tamén a substancias semicondutoras e 

supercondutoras. CMCCT 

- Describir o comportamento dun elemento como illante, condutor ou 

- Explica as principais características dos enlaces iónico, covalente, 

metálico e forzas intermoleculares. 

- Explica as propiedades de diferentes substancias baseándose no 

tipo ou tipos de enlace que presenten. 

- Aplica o ciclo de Born-Haber para o cálculo da enerxía reticular de 

compostos iónicos. 

- Fai unha análise dende o punto de vista cualitativo da influencia 

dos valores da carga, do radio dos ións e da constante de 

Madelung no valor da enerxía de rede.  

- Debuxa e explica as estruturas de Lewis de diferentes substancias. 

- Explica a xeometría molecular e a polaridade das moléculas, 

mediante a teoría de repulsión de pares electrónicos da capa de 

valencia (TRPEV), teoría de enlace de valencia (TEV) e a hibridación 

de orbitais. 

- Explica el carácter condutor, semicondutor o illante dunha 

substancia baseándose na teoría de bandas. 

 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 
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semicondutor eléctrico utilizando a teoría de bandas. CMCCT 

- Coñecer e explicar algunhas aplicacións dos semicondutores e 

supercondutores analizando a súa repercusión no avance tecnolóxico da 

sociedade. CMCCT/CSC 

- Xustificar a influencia das forzas intermoleculares para explicar como varían 

as propiedades específicas de diversas substancias en función das devanditas 

interaccións. CMCCT 

- Comparar a enerxía dos enlaces intramoleculares en relación coa enerxía 

correspondente ás forzas intermoleculares xustificando o comportamento 

físico-químico das moléculas. CMCCT 
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U.D. 0 bis  REPASO ESTEQUIOMETRÍA, DISOLUCIÓNS, ETC. 

 
Segundo a CIUG de Química hai unha serie de conceptos, que son inherentes á Química e implícitos nas estratexias de 

aprendizaxe da Química de 2º de bacharelato, e que polo tanto ao alumno deberá coñecer.  
•Substancias químicas. Masa atómica, masa molecular, mol.  
•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 (axuste). 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.  
•Significado físico da entalpía, entropía e enerxía libre de Gibbs.  
•Preparación de disolucións dunha concentración determinada coa realización dos cálculos necesarios: tanto para o caso 
dun sólido, líquido, como a partir doutra disolución de concentración coñecida.  
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U.D. 8  CINÉTICA QUÍMICA 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Concepto de velocidade de reacción. 

2. Teoría de colisións. 

3. Factores que inflúen na velocidade das reaccións químicas. 

4. Utilización de catalizadores en procesos industriais. 

 

1. Definir velocidade dunha reacción e aplicar a teoría das colisións e do 

estado de transición utilizando o concepto de enerxía de activación. 

2. Xustificar como a natureza e a concentración dos reactivos, a temperatura 

e a presenza de catalizadores modifican a velocidade de reacción. 

3. Coñecer que a velocidade dunha reacción química depende da etapa 

limitadora segundo o seu mecanismo de reacción establecido. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Obter ecuacións cinéticas reflectindo as unidades das magnitudes que 

interveñen. CMCCT 

- Predicir a influencia dos factores que modifican a velocidade dunha 

reacción. CMCCT 

- Explicar o funcionamento dos catalizadores, relacionándoo con procesos 

industriais, e a catálise encimática, analizando a súa repercusión no medio 

natural e na saúde. CMCCT / CSC 

- Deducir o proceso de control da velocidade dunha reacción química 

identificando a etapa limitadora correspondente ao seu mecanismo de 

reacción. CMCCT 

 

- Define a velocidade de reacción e a aplica a 

reaccións químicas sinxelas. 

- Explica a influenza dos distintos factores que 

afectan á velocidade de reacción, e a 

contextualiza en distintos exemplos. 

- Explica o funcionamento dos catalizadores e 

coñece a súa importancia na industria. 

- Explica o significado de mecanismo de reacción 

e molecularidade e deduce a etapa limitadora 

en función dun mecanismo de reacción 

concreto. 

- Comprende o significado de orde de reacción e 

calcula ordes cinéticos parciais e totais de 

distintas reacciones en función de datos 

experimentais tabulados.  

 

 

 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de investigación 
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U.D. 9  EQUILIBRIO QUÍMICO 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

4. Equilibrio químico. Lei de acción de masas. A constante de 

equilibrio: formas de expresala. 

5. Factores que afectan o estado de equilibrio: principio de Le 

Chatelier. 

6. Equilibrios con gases. 

7. Aplicacións e importancia do equilibrio químico en procesos 

industriais e en situacións da vida cotiá. 

 

1. Aplicar o concepto de equilibrio químico para predicir a evolución dun sistema. 

2. Expresar matematicamente a constante de equilibrio dun proceso, no que interveñen gases, 

en función da concentración e das presións parciais. 

3. Relacionar Kc e Kp en equilibrios con gases, interpretando o seu significado. Resolver 

problemas de equilibrios homoxéneos, en particular en reaccións gasosas. 

4. Aplicar o principio de Le Chatelier a distintos tipos de reaccións tendo en conta o efecto da 

temperatura, a presión, o volume e a concentración das substancias presentes predicindo a 

evolución do sistema. 

5. Valorar a importancia que ten o principio de Le Chatelier en diversos procesos industriais. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Interpretar o valor do cociente de reacción comparándoo coa constante de 

equilibrio prevendo a evolución dunha reacción para alcanzar o equilibrio. CMCCT 

- Comprobar e interpretar experiencias de laboratorio nas que se pon de manifesto 

os factores que inflúen no desprazamento do equilibrio químico, tanto en 

equilibrios homoxéneos como heteroxéneos. CMCCT / CAA 

- Achar o valor das constantes de equilibrio, Kc e Kp, para un equilibrio en 

diferentes situacións de presión, volume ou concentración. CMCCT 

- Calcular as concentracións ou presións parciais das substancias presentes nun 

equilibrio químico empregando a lei de acción de masas e como evoluciona ao 

variar a cantidade de produto ou reactivo. CMCCT 

- Utilizar o grao de disociación aplicándoo ao cálculo de concentracións e 

constantes de equilibrio Kc e Kp. CMCCT 

- Aplicar 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. 

CMCCT 

- Analizar 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. CMCCT 

- Comprender os conceptos de cociente de 

reacción e constante de equilibrio distinguindo 

entre ambos dous. 

- Distingue entre equilibrio homoxéneo e 

heteroxéneo. 

- Acha o valor das constantes de equilibrio Kc e 

Kp en distintos exemplos de equilibrios tanto 

homoxéneos como heteroxéneos. 

- Calcula las concentracións ou as presións 

parciais de substancias presentes en diferentes 

equilibrios propostos. 

- Utiliza o acha correctamente o grao de 

disociación, aplicándoo ao cálculo de 

concentracións e constantes de equilibrio. 

- Coñece os factores que afectan a un sistema en 

equilibrio. 

- Aplica correctamente o principio de Le 

Chatelier para predicir a evolución dun sistema 

en equilibrio ao modificar algún dos factores 

que o afectan. 

 

 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

- Traballo no laboratorio  
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U.D. 10  REACCIÓNS DE PRECIPITACIÓN 
 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Equilibrios heteroxéneos: reaccións de precipitación. 

2. Aplicacións e importancia do equilibrio químico en procesos industriais e 

en situacións da vida cotiá. 

 

1. Resolver problemas de equilibrios heteroxéneos, con especial atención aos de 

disolución-precipitación. 

2. Explicar como varía a solubilidade dun sal polo efecto dun ión común. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 

A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Relacionar 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 disoltos. CMCCT 

- Calcular a solubilidade dunha sal interpretando como se modifica ao 

engadir un ión común. CMCCT 

- Coñece e comprende os conceptos de solubilidade e 

produto de solubilidade. 

- Resolve cuestións e problemas nos que estean implicados 

os dous conceptos anteriores. 

- Explica en que consiste o efecto do ión común e analiza 

como modifica un equilibrio en distintos exemplos. 

- Analiza os factores que poden influír na disolución de 

precipitados e como o fan. 

 

 

- Probas escritas 

 

- Traballo diario 

 

- Traballo de laboratorio 
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3ª AVALIACIÓN  

 

U.D. 11  REACCIÓNS ÁCIDO-BASE 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Equilibrio ácido-base. 

2. Concepto de ácido-base. 

3. Teoría de Brönsted-Lowry. 

4. Forza relativa dos ácidos e das bases, grao de ionización. 

5. Equilibrio iónico da auga. 

6. Concepto de pH. Importancia do pH a nivel biolóxico. 

7. Volumetrías de neutralización ácido-base. 

8. Estudo cualitativo da hidrólise de sales. 

9. Estudo cualitativo das disolucións reguladoras de pH. 

10. Ácidos e bases relevantes a nivel industrial e de consumo. Problemas 

ambientais. 

 

1. Aplicar a teoría de Brönsted para recoñecer as substancias que poden 

actuar como ácidos ou bases. 

2. Determinar o valor do pH de distintos tipos de ácidos e bases. 

3. Explicar as reaccións ácido-base e a importancia dalgunha delas, así como 

as súas aplicacións prácticas. 

4. Xustificar o pH resultante na hidrólise dun sal. 

5. Utilizar os cálculos estequiométricos necesarios para levar a cabo unha 

reacción de neutralización ou volumetría ácido-base. 

6. Coñecer as distintas aplicacións dos ácidos e bases na vida cotiá tales 

como produtos de limpeza, cosmética etc. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Xustificar o comportamento ácido ou básico dun composto aplicando a 

teoría de Brönsted-Lowry dos pares de ácido-base conxugados. CMCCT 

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

distintas disolucións segundo o tipo de composto disolto nelas 

determinando o valor de pH destas. CMCCT 

- Describir o procedemento para realizar unha volumetría ácido-base dunha 

disolución de concentración descoñecida, efectuando os cálculos necesarios. 

CMCCT 

- Predicir o comportamento ácido-base dun sal disolto en auga aplicando o 

concepto de hidrólise, escribindo os procesos intermedios e equilibrios que 

teñen lugar. CMCCT 

- Determinar a concentración dun ácido ou base valorándoa con outra de 

concentración coñecida establecendo o punto de equivalencia da 

neutralización mediante o emprego de indicadores ácido-base.  CMCCT 

- Recoñecer a acción dalgúns produtos de uso cotián como consecuencia do 

seu comportamento químico ácido-base. CMCCT/CSC 

 

- Explica os conceptos de ácido e base segundo as distintas 

teorías propostas e clasifica diferentes substancias como 

ácidas o básicas baseándose nas ditas teorías. 

- Resolve problemas nos que interveñan constantes de 

acidez e/ou basicidade e concentracións. 

- Comprende o concepto de PH e resolve problemas nos 

que sexa necesario calculalo ou se parta del para calcular 

constantes de acidez ou basicidade. 

- Comprende o concepto de hidrólise e explica as hidrólises 

de distintas sales, predicindo o seu comportamento ácido-

base e escribindo os procesos intermedio e equilibrios que 

teñen lugar. 

- Realiza, fai os cálculos necesarios e explica a valoración 

dun ácido forte cunha base forte. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 

 

- Traballo de investigación  

 

 

 



Programación Departamento Física e Química     IES Afonso X O Sabio CURSO 2019/20 
 

177  

 

 

U.D. 12  REACCIÓNS REDOX 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

 

1. Equilibrio redox. 

2. Concepto de oxidación-redución. 

3. Oxidantes e redutores. Número de oxidación. 

4. Axuste redox polo método do ión-electrón. 

5. Estequiometría das reaccións redox. 

6. Potencial de redución estándar. 

7. Volumetrías redox. 

8. Leis de Faraday da electrólise. 

9. Aplicacións e repercusións das reaccións de oxidación redución: baterías 

eléctricas, pilas de combustible, prevención da corrosión de metais. 

 

 

1. Determinar o número de oxidación dun elemento químico identificando 

se se oxida ou reduce nunha reacción química. 

2. Axustar reaccións de oxidación-redución utilizando o método do ión-

electrón e efectuar os cálculos estequiométricos correspondentes. 

3. Comprender o significado de potencial estándar de redución dun par 

redox, utilizándoo para predicir a espontaneidade dun proceso entre dous 

pares redox. 

4. Efectuar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar ás 

volumetrías redox. 

5. Determinar a cantidade de substancia depositada nos eléctrodos dunha 

cuba electrolítica empregando as leis de Faraday. 

6. Coñecer algunhas das aplicacións da electrólise como a prevención da 

corrosión, a fabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas, alcalinas, de 

combustible) e a obtención de elementos puros. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Definir oxidación e redución relacionándoo coa variación do número de oxidación dun 

átomo en substancias oxidantes e redutoras. CMCCT 

- Identificar reaccións de oxidación-redución empregando o método do ión-electrón para 

axustalas. CMCCT 

- Relacionar a espontaneidade dun proceso redox coa variación de enerxía de Gibbs 

considerando o valor da forza electromotriz obtida. CMCCT 

- Deseñar unha pila coñecendo os potenciais estándar de redución, utilizándoos para 

calcular o potencial xerado formulando as semirreaccións redox correspondentes. CMCCT 

- Analizar un proceso de oxidación-redución coa xeración de corrente eléctrica 

representando unha célula galvánica. CMCCT 

- DescribIr o procedemento para realizar unha volumetría redox efectuando os cálculos 

estequiométricos correspondentes. CMCCT 

- Aplicar as leis de Faraday a un proceso electrolítico determinando a cantidade de materia  

depositada nun eléctrodo ou o tempo que tarda en facelo. CMCCT 

- Representar os procesos que teñen lugar nunha pila de combustible, escribindo as 

semirreaccións redox, e indicando as vantaxes e os inconvenientes do uso destas pilas 

fronte ás convencionais. CMCCT/ CSC 

- Xustificar as vantaxes da anodización e a galvanoplastia na protección de obxectos 

metálicos. CMCCT 

- Explica os conceptos de oxidación e redución segundo 

as distintas teorías propostas e clasifica diferentes 

substancias como oxidantes o redutoras baseándose 

nas ditas teorías. 

- Axusta distintas reaccións químicas, tanto en medio 

ácido como básico, polo método do ión-electrón. 

- Coñece en que consiste unha pila, explica en distintos 

exemplos os tipos de electrodos presentes, as 

semirreaccións redox que teñen lugar, a reacción global, 

a notación da pila, e calcula el potencial global. 

- Describe o procedemento para realizar unha volumetría 

redox, os materiais necesarios, o fundamento, e realiza 

os cálculos pertinentes. 

- Explica en que consiste un proceso electrolítico. 

- Explica as semellanzas e diferencias entre unha célula 

galvánica e unha electrolítica. 

- Aplica correctamente as leis de Faraday a un 

proceso electrolítico determinando a cantidade de 

materia depositada nun electrodo ou o tempo que 

tarda en facelo. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 

 

 

- Traballo de investigación 
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U.D. 2  A QUÍMICA DO CARBONO 
 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

6. Tipos de isomería  6 Representar isómeros a partir dunha fórmula molecular dada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Distinguir os diferentes tipos de isomería representando, formulando e 

nomeando os posibles isómeros, dada unha fórmula molecular. CMCCT 

- Coñecer e explicar os distintos tipos de isomería que 

poden amosar os compostos do carbono, propoñendo 

exemplos deles a partir dunha fórmula molecular o 

identificando os diferentes tipos de isómeros a partir de 

fórmulas desenvolvidas. 

 

- Probas escritas 

- Traballo diario 
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U.D. 3  REACTIVIDADE DOS COMPOSTOS ORGÁNICOS 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Tipos de reaccións orgánicas. 

2. Importancia da química do carbono no desenvolvemento da sociedade 

do benestar 

1. Identificar os principais tipos de reaccións orgánicas: substitución, adición, 

eliminación, condensación e redox.  

2. Escribir e axustar reaccións de obtención ou transformación de 

compostos orgánicos en función do grupo funcional presente. 

3. Valorar a importancia da química orgánica vinculada a outras áreas de 

coñecemento e interese social. 

4. Valorar a utilización das substancias orgánicas no desenvolvemento da 

sociedade actual e os problemas ambientais que se poden derivar. 

 

 

 

 

 

 

 



Programación Departamento Física e Química     IES Afonso X O Sabio CURSO 2019/20 

 

181  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Identificar e explicar os principais tipos de reaccións orgánicas 

(substitución, adición, eliminación, condensación e redox), predicindo os 

produtos, se é necesario. CMCCT 

- Desenvolver a secuencia de reaccións necesarias para obter un composto 

orgánico determinado a partir doutro con distinto grupo funcional 

aplicando a regra de Markovnikov ou de Saytzeff para a formación de 

distintos isómeros. CMCCT 

- Recoñecer as distintas utilidades que os compostos orgánicos teñen en 

diferentes sectores como a alimentación, a agricultura, a biomedicina, a 

enxeñaría de materiais, a enerxía fronte ás posibles desvantaxes que leva o 

seu desenvolvemento. CMCCT /CSC / CCEC 

 

- Identifica e explica os principais tipos de 

reaccións orgánicas (substitución, adición, 

eliminación, condensación e redox), predicindo 

os produtos se é necesario. 

 

 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de investigación 
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U.D. 4  MACROMÓLECULAS E POLÍMEROS 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Principais compostos orgánicos de interese biolóxico e industrial: 

materiais polímeros e medicamentos. 

2. Macromoléculas e materiais polímeros. 

3. Polímeros de orixe natural e sintética: propiedades. 

4. Reaccións de polimerización. 

5. Fabricación de materiais plásticos e os seus transformados: impacto 

ambiental. 

6. Importancia da química do carbono no desenvolvemento da sociedade 

do benestar. 

 

1. Representar a fórmula dun polímero a partir dos seus monómeros e 

viceversa. 

2. Describir os mecanismos máis sinxelos de polimerización e as propiedades 

dalgúns dos principais polímeros de interese industrial. 

3. Coñecer as propiedades e a obtención de algúns compostos de interese 

en biomedicina e en xeral nas diferentes ramas da industria. 

4. Distinguir as principais aplicacións dos materiais polímeros, segundo a súa 

utilización en distintos ámbitos. 

5. Valorar a utilización das substancias orgánicas no desenvolvemento da 

sociedade actual e os problemas ambientais que se poden derivar. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PARA SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Relacionar os principais grupos funcionais e estruturas con compostos sinxelos 

de interese biolóxico. CMCCT /CSC 

- A partir dun monómero, deseñar o polímero correspondente explicando o 

proceso que tivo lugar. CMCCT 

- Utilizar as reaccións de polimerización para a obtención de compostos de 

interese industrial como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas e 

poliésteres, poliuretanos, baquelita. CMCCT 

- Identificar substancias e derivados orgánicos que se utilizan como principios 

activos de medicamentos, cosméticos e biomateriais valorando a repercusión na 

calidade de vida. CMCCT /CSC 

- Describir as principais aplicacións dos materiais polímeros de alto interese 

tecnolóxico e biolóxico (adhesivos e revestimentos, resinas, tecidos, pinturas, 

próteses, lentes etc.) relacionándoas coas vantaxes e as desvantaxes do seu uso 

segundo as propiedades que o caracterizan. CMCCT /CSC 

- Recoñecer as distintas utilidades que os compostos orgánicos teñen en 

diferentes sectores como a alimentación, a agricultura, a biomedicina, a 

enxeñaría de materiais, a enerxía fronte ás posibles desvantaxes que leva o seu 

desenvolvemento. CMCCT /CSC / CCEC 

 

- Identifica os principais polímeros, os 

monómeros de partida e o seu interese na 

vida cotiá. 

- Coñece e comprende os principais tipos de 

reaccións de polimerización. 

 

 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de investigación 
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Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
Considérase que o grao mínimo de consecución para superar a materia corresponde co 

cumprimento do indicado para cada unidade didáctica na columna correspondente das táboas 

anteriores. 

Cada punto dos referidos no parágrafo anterior poderíase, por exemplo, desagregar a modo de 

rúbrica en niveis de adquisición: moi baixo, baixo, aceptable, bo e excelente (desta forma, para 

superar a materia, o alumno/a debería ter como mínimo un nivel de adquisición aceptable nos 

puntos indicados). 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 Como pode observarse nas táboas que describen as unidades didácticas dos diferentes cursos, 

se valorarán catro aspectos do traballo do alumnado: 

• Probas escritas 

En cada avaliación faranse as probas escritas que se consideren necesarias 
(neste apartado están incluídos os exames escritos). Todos os exames deberán 
ser realizados por todos os/as alumnos/as sen excepción. Se houbese unha 
causa médica debidamente xustificada documentalmente, repetiríase o 
exame; noutro caso non se repetiría. 
 

• Traballo diario 

Valorarase mediante a observación directa (podéndose utilizar, por 

exemplo, escalas de observación) e a análise das producións dos alumnos 

(problemas numéricos, exercicios, ...) tanto no traballo de clase como na 

casa. 

 

• Traballo de laboratorio 

Valorarase mediante a observación directa do traballo realizado no 

laboratorio e mediante a análise do correspondente informe escrito de 

prácticas. 

 

• Traballo de investigación 

Este apartado inclúe traballos e exposicións e valorarase mediante a 

análise do informe escrito, a exposición oral do traballo, a observación directa 

se a procura de información se realiza na clase e, se fose o caso, o debate cos 

compañeiros/as sobre o dito no traballo. 
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Concrecións metodolóxicas que require a materia. 
   A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender 

por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de investigación.  

   A finalidade propedéutica e orientadora da etapa esixe o traballo con metodoloxías específicas e 

que estas comporten un importante grao de rigor científico e de desenvolvemento de capacidades 

intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e interpretativas). 

As estratexias metodolóxicas que se propoñen para desenvolver o currículo da materia  son as 

seguintes: 

-Seleccionar actividades variadas, con diferente grao de complexidade, establecendo unha 

secuencia axeitada, de tal maneira que se recollan actividades de introdución, de estruturación de 

conceptos, de síntese e de aplicación. Ensinar a resolver estes problemas coa diferente bibliografía 

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

-Partir, sempre que sexa posible, de situación problemáticas abertas para recoñecer que cuestións 

son cientificamente investigables, decidir como precisalas e reflexionar sobre o seu posible interese 

como facilitadoras da aprendizaxe. 

-Potenciar a dimensión colectiva da actividade científica organizando equipos de traballo, creando 

un ambiente semellante ao que podería ser una investigación cooperativa en que conten as opinión 

de cada persoa, facendo ver como os resultados individuais ou dun equipo non abondan para 

verificar ou falsear unha hipótese e evitando toda discriminación por razóns éticas, sociais, sexuais, 

etc. 

-Propiciar a construción de aprendizaxes significativas a través de actividades que permitan analizar 

e contrastar as propias ideas coas cientificamente aceptadas para propiciar o cambio conceptual, 

metodolóxico e actitudinal. 

-Facilitar a interacción entre a estrutura da disciplina e a estrutura cognitiva do alumnado aplicando 

estratexias propias das ciencias na resolución de situacións-problema relevantes para influír na 

reestruturación e enriquecemento dos esquemas de coñecemento do alumnado, contribuíndo así a 

incrementar as súas capacidades. 

-Propoñer análises cualitativas, que axuden a formular preguntas operativas presentadas como 

hipóteses, que orienten o tratamento dos problemas como investigacións e contribúan a facer 

explícitas as preconcepcións. 



Programación Departamento Física e Química     IES Afonso X O Sabio CURSO 2019/20 

 

186  

 

-Fomentar a autonomía, a iniciativa persoal, a creatividade e a competencia de aprender a 

aprender a través da planificación, realización e avaliación de deseños experimentais por parte do 

alumnado, incluíndo a incorporación das tecnoloxías da información e da comunicación co obxecto 

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

-A comunicación é un aspecto esencial da actividade científica e debe ser traballada, por exemplo, 

na recollida e análise de diversas informacións orais e escritas en relación cos temas tratados, a 

través da elaboración e exposición de memorias científicas do traballo realizado ou da lectura e 

comentario crítico de textos científicos.  

-Considerar as implicacións ciencia-tecnoloxía-sociedade-medio natural dos problemas (posibles 

aplicacións, repercusións negativas, toma de decisións, ciencia e pseudociencia, etc.) e as posibles 

relacións con outros campos do coñecemento. 

-As tecnoloxías da información e da comunicación debe ser unha ferramenta utilizada na 

aprendizaxe, pola súa relevancia para a vida cotiá e laboral. 

 

 

Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar. 

A nivel particular del  curso: 

- Libro editorial Vicens Vives: Química 2º Bacharelato “Aula 3D”. 

E ademais, a nivel xeral, podemos contar con: 

- Outros libros de texto doutras editoriais para o profesor/a. 

- Outros recursos e actividades dixitais propostos polo profesor/a. 

- Apuntamentos proporcionados polo profesor/a. 

- Fichas de traballo.  

- Biblioteca do Centro, onde o alumno poida estudar e encontrar, nos libros desta, 

información para a resolución de actividades. 

- Internet, revistas de divulgación científica. 

- Materiais e produtos dos laboratorios de Física e Química. 
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Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do alumnado. 

A) AVALIACIÓN. 

Os principios que deberán orientar a toma de decisións na avaliación son: 

• Carácter procesual e continuo, que lle permita estar presente, de forma sistemática, no 
desenvolvemento de todo tipo de actividades e non só en momentos puntuais e illados. 

• Considerar a totalidade de elementos que entran a formar parte do feito educativo e 
atenderá globalmente a todos os ámbitos da persoa. 

• Terá en conta a singularidade de cada individuo/a analizando o seu propio proceso de 
aprendizaxe, as súas características e necesidades específicas.  
 

Os criterios de avaliación están especificados nas táboas correspondentes e para poder 

realizar correctamente a avaliación de cada un destes criterios é necesario realizar 

avaliacións en diferentes momentos do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

B) CUALIFICACIÓN. 

A ponderación dos diferentes aspectos do traballo do alumnado na nota do curso reflíctese 

na seguinte táboa
*
: 

 

 
Química 2º 

Bacharelato 

Probas escritas 70% 

Traballo diario 10% 

Traballo de 

laboratorio 
10% 

Traballo de 

investigación 
10% 

 

*
No caso de que non se realizase traballo de laboratorio, a porcentaxe correspondente a este   

apartado acumularíase ao apartado de probas escritas; e no caso de que non se realizase 

traballo de investigación, a porcentaxe correspondente a este apartado acumularíase ao 

apartado de traballo diario. 

  A nota das probas escritas en cada avaliación será a media aritmética das notas das ditas 

probas realizadas durante a avaliación considerada. 
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Aqueles alumnos que non obtivesen unha nota de avaliación (tendo en conta probas escritas, 
traballo diario, traballo de laboratorio e traballo de investigación) de como mínimo cinco puntos 
sobre dez terán que facer unha proba escrita de recuperación da mesma. 

Aqueles alumnos que, despois de feitas as ditas recuperacións, sigan a ter algunha avaliación 
cunha nota menor de cinco puntos sobre dez, deberán realizar en maio un exame global escrito 
cos contidos das avaliacións que se atopen nesas circunstancias. 

A nota final de maio será a media aritmética das notas de cada avaliación e, se o alumno/a non 
obtivese unha nota igual o superior a cinco puntos sobre dez, terá que acudir á convocatoria 
extraordinaria. 

Na convocatoria extraordinaria de xuño incluiranse todos os contidos desenvolvidos ao longo de 
todo o curso. 

Por outra banda, establécense unha serie de criterios xerais de corrección: 

- As respostas deben axustarse ao enunciado da pregunta. Todas as cuestións teóricas 
deberán ser razoadas e o feito de non facelo conlevará unha puntuación de cero no 
apartado correspondente. 

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

- Os erros graves de concepto conlevarán a anular o apartado correspondente.  
- Os parágrafos/apartados que esixen a solución dun apartado anterior cualificaranse 

independentemente do resultado do devandito apartado, coa excepción de que estean 
baseados nun erro grave de concepto. 

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

como máximo o 25% da nota do apartado (se houbese algún exercicio exclusivamente de 
formulación e/ou nomenclatura cualificaríase penalizando as respostas incorrectas (o sexa 
os acertos suman, as respostas en branco nin suman nin restan e os fallos restan)).  

- Nun problema numérico a resposta correcta, sen razoamento ou xustificación pode ser 
valorado cun cero, se o corrector non é capaz de ver de onde saíu o dito resultado.  

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

- Un erro no cálculo considerase leve e descontarase o 25% da nota do apartado, agás que os 
resultados carezan de lóxica algunha e o alumno non faga unha discusión acerca da 
falsidade de dito resultado. 
 

C) PROMOCIÓN. 

Os alumnos/as que, seguindo os criterios de cualificación especificados no apartado anterior, 
non superen a materia nas convocatorias ordinaria e extraordinaria, terán que recuperala no curso 
seguinte (coas excepcións que poida especificar a lexislación vixente). 
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PROGRAMACIÓN CIENCIAS APLICADAS Á ACTIVIDADE 
PROFESIONAL (CAAP) 

 

A MATERIA. 

O coñecemento científico permítelles ás persoas comprender e valorar a súa realidade e a do 
seu contorno. Para chegar a este nivel de comprensión cómpre coñecer e aplicar os métodos da 
ciencia para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia, e 
valorar criticamente os hábitos sociais en distintos ámbitos.  

Como un saber integrado que é, o coñecemento científico estrutúrase en distintas disciplinas e, 
neste contexto, a materia de Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional ten como obxectivo 
ofrecerlle ao alumnado a oportunidade de aplicar en cuestións prácticas, cotiás e próximas os 
coñecementos adquiridos ao longo dos cursos anteriores en disciplinas como Química, Bioloxía ou 
Xeoloxía. 

Esta materia vaille achegar unha formación experimental básica e vai contribuír á adquisición 
dunha disciplina de traballo no laboratorio, respectando as normas de seguridade e hixiene, e 
valorando a importancia de utilizar os equipamentos de protección persoal necesarios en cada caso 
e  proporcionaralles unha orientación xeral aos/ás estudantes sobre os métodos prácticos da 
ciencia, as súas aplicacións á actividade profesional, os impactos ambientais que leva consigo, así 
como operacións básicas de laboratorio relacionadas. 

Contribución da CAAP ao desenvolvemento das competencias clave. 
- Comunicación lingüística (CCL) 

Das múltiples achegas a esta competencia clave (defensa de traballos de investigación, 

selección e interpretación da información, comunicación dos traballos realizados, etc.) podemos 

salientar dúas: a relacionada coa linguaxe propia das ciencias (interpretación de gráficas, táboas, 

etiquetaxes, símbolos, formulación, etc.) e, moi importante, a relacionada co proceso de 

argumentación, entendido como o proceso de avaliación dos enunciados de coñecemento, á luz 

das probas dispoñibles. 

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

A ciencia ten o compromiso engadido de dotar o alumnado de ferramentas específicas que lle 

permitan afrontar o futuro con garantías, participando no desenvolvemento económico e social 

ao que está ligada a capacidade científica, tecnolóxica e innovadora da propia sociedade. Para 

que estas expectativas se concreten, o ensino desta materia debe incentivar unha aprendizaxe 

contextualizada que relacione os principios en vigor coa evolución histórica do coñecemento 

científico; que estableza a relación entre ciencia, tecnoloxía e sociedade; que potencie a 

argumentación verbal, a capacidade de establecer relacións cuantitativas e espaciais, así como a 

de resolver problemas con precisión e rigor. A materia debe capacitar os alumnos e as alumnas 

para extraeren e comunicaren conclusións a partir de probas científicas, formularen preguntas 

que a ciencia poida responder e explicaren cientificamente fenómenos naturais. 
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- Competencia dixital (CD) 

O emprego das tecnoloxías da información e da comunicación e, consecuentemente, a 

competencia dixital merece un tratamento específico no estudo desta materia. O alumnado da 

ESO para o que se desenvolveu o presente currículo básico é nativo dixital e, en consecuencia, 

está familiarizado coa presentación e a transferencia dixital de información. O uso de aplicacións 

virtuais interactivas permite realizar experiencias prácticas que por razóns de infraestrutura non 

serían viables noutras circunstancias. Por outra banda, a posibilidade de acceder a unha grande 

cantidade de información implica a necesidade de clasificala segundo criterios de relevancia, o 

que permite desenvolver o espírito crítico do alumnado. 

- Aprender a aprender (CAA) 

Se algo caracteriza a actividade científica é a curiosidade, o interese por aprender propio da 

ciencia. En unión a procesos tales como a reflexión sobre si mesmo/a como estudante, sobre a 

tarefa para desenvolver ou sobre as estratexias para aprender, que propician todas as 

disciplinas, a ciencia achega unha estratexia, o método científico, nomeadamente relevante no 

proceso de adquisición de coñecementos. 

- Competencias sociais e cívicas (CSC) 

A ciencia non é allea ao desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, xa que promove 

actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos fronte a problemas relacionados 

co impacto das ciencias e da tecnoloxía no noso contorno: conservación de recursos, cuestións 

ambientais, etc. A mesma competencia tamén está relacionada co traballo en equipo que 

caracteriza a actividade científica. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

A elaboración e a defensa de traballos de investigación sobre temas propostos ou de libre 

elección, que permite afondar e ampliar contidos relacionados co currículo e mellorar as 

destrezas tecnolóxicas e comunicativas nos alumnos e nas alumnas, ten como obxectivo 

desenvolver a aprendizaxe autónoma destes. Tanto o traballo en equipo como a creatividade na 

resolución de problemas ou o deseño de experiencias e pequenas investigacións, tarefas todas 

elas propias da actividade científica, propician, nos contextos adecuados, o desenvolvemento da 

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

progreso da ciencia. 

- Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

Resulta salientable a achega da materia á competencia en conciencia e expresións culturais, 

por ser moitos os logros da ciencia que modificaron o noso modo de entender o mundo e moitos 

os científicos e as científicas que influíron na nosa forma de comprender a realidade e que deben 

ser recoñecidos e valorados como actores principais da construción da nosa cultura. 
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Concreción dos obxectivos.  
Partindo dos obxectivos da educación secundaria, concretamos aqueles obxectivos da materia de 
CAAP partindo dos establecidos no Decreto. 

  

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 

grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

Participar nas actividades da materia e nos diferentes traballos individuais o en equipo 
respectando aos demais, practicando a tolerancia, solidariedade e cooperación entre as 
persoas, así como aplicar a igualdade de trato e os valores democráticos. 
 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio 

de desenvolvemento persoal. 

Consolidar os hábitos de disciplina e traballo organizado e metódico para o 
desenvolvemento do traballo científico, así como desenvolver hábitos de esforzo individual 
e colectivo na aprendizaxe dos diferentes contidos da materia.   

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 
eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 
condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra 
a muller. 

Respectar o nivel individual de cada un dos compañeiros/as independentemente do sexo ou 
calquera condición persoal o social deles. Eliminar os estereotipos que favorecen la 
discriminación entre homes e mulleres.  

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e 

os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
Participar nas diferentes actividades evitando conflitos e comportamentos non axeitados.  

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

Realizar actividades de recollida de información sobre os contidos da materia sendo capaz 
de expoñer os resultados de forma oral e escrita.   

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, 

así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia 

Comprender a importancia do saber científico na mellora das condicións de vida das persoas 
e no avance da sociedade e ter en conta o importante que é a aplicación dun método 
axeitado na identificación dos diferentes problemas e na busca das solucións 
correspondentes. 
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 

Traballar de forma individual o en equipo amosando iniciativa e capacidade para 
desenvolver os  diferentes tipos de tarefas propias da materia. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 

literatura. 

Ler distintas informacións (artículos, apuntamentos, libros de texto, publicacións,  obras 
literarias, etc.) relativas á materia e expresar oralmente e por escrito as pertinentes 
conclusións. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

Fomentar no uso das TICS a utilización do idioma estranxeiro para a obtención de 
información relativa á materia (por exemplo, moita información científica está recollida en 
lingua inglesa).  

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes  que realizaran 

achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

Coñecer, valorar e respectar aqueles aspectos relativos a cultura científica propios da nosa 
comunidade, tomando conciencia daqueles científicos e persoas relacionadas coa ciencia 
que realizan achegas importantes á cultura galega, española e internacional.  

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física 

e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social.   

Coñecer diferentes tipos de procesos que ocorren no noso corpo e valorar a importancia de 
ter hábitos de saúde e coidado corporais como o feito de non inxerir substancias 
prexudiciais que alteren o normal funcionamento do mesmo o manter as normas básicas de 
seguridade nos laboratorios.  Coñecer as principais leis físicas ás que está sometido noso 
corpo. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

Coñecer distintos materiais e substancias susceptibles de empregarse nas diferentes 
manifestacións artísticas e a forma de facelo. Coñecer a influencia que poden ter as leis 
científicas nas diferentes manifestacións artísticas. 

m)  Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 

de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade 

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de 

interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

Coñecer a ciencia que se fixo e se fai en Galicia valorando o valor cultural e histórico que ten 
no desenvolvemento da nosa sociedade. 

n) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para 

o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión 

de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, 

en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

Coñecer distintas publicacións científicas feitas en lingua galega e valorar a súa importancia 
no contexto da nosa comunidade.  
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Temporalización e descrición das Unidades didácticas. 
 
 

1) Temporalización  
 

 

 Duración Unidade didáctica Nº Sesións Temporalización 

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

11 semanas 
33 sesións 

1. O laboratorio. A ciencia e o 
coñecemento científico 

28 
Setembro 
Outubro 

Novembro 

2. A medida 5 Decembro 

2
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

12 semanas 
36 sesións 

3. Disolucións. Técnicas 
experimentais no laboratorio  

22 
Decembro 

Xaneiro 
Febreiro 

4. A ciencia na actividade 
profesional 

4 Febreiro 

5. A contaminación e o medio 
ambiente 

10 Marzo 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

10 semanas 
30 sesións 

6. A xestión dos residuos e o 
desenvolvemento sostible 

9 
Marzo 
Abril 

7. Investigación, desenvolvemento 
e innovación 

9 
Abril 
Maio 

8. Proxectos de investigación 12 
Maio 
Xuño 

 
 
 

2) Descrición das Unidades Didácticas. 

As seguintes páxinas amosan unha descrición dos elementos das diferentes unidades didácticas 

do curso.
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1ª AVALIACIÓN 

U.D. 1  O LABORATORIO. A CIENCIA E O COÑECEMENTO CIENTÍFICO 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. O traballo no laboratorio 

2. Normas de seguridade e hixiene 

3. Medidas de protección 

4. O material de laboratorio 

5. Que é ciencia 

6. O método científico 

7. A ciencia e a tecnoloxía na nosa vida 

 

1. Utilizar correctamente os materiais e os produtos do laboratorio. 

2. Cumprir e respectar as normas de seguridade e hixiene do laboratorio. 

3. Planear, aplicar e integrar as destrezas e as habilidades propias do 

traballo científico. 

4. Contrastar algunhas hipóteses baseándose na experimentación, na 

compilación de datos e na análise de resultados 

5. Participar, valorar e respectar o traballo individual e en grupo. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE  

E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Determinar o tipo de instrumental de laboratorio 

necesario segundo o tipo de traballo que vaia realizar 

(CAA,CMCCT) 

- Recoñecer e cumprir as normas de seguridade e hixiene 

que rexen nos traballos de laboratorio. (CSC,CMCCT) 

- Recoller e relacionar datos obtidos por diversos medios, 

incluídas as tecnoloxías da información e da 

comunicación, para transferir información de carácter 

científico. (CAA,CSIEE,CD) 

- Describir as etapas do método científico (CMCCT) 

- Integrar e aplicar as destrezas propias dos métodos da 

ciencia. (CAA,CMCCT, CSIEE) 

- Utilizar argumentos que xustifiquen as hipóteses que 

propón. (CAA,CCL, CMCCT) 

- Participar, valorar e respectar o traballo individual e en 

grupo. (CAA, CSC, CSIEE) 

- Coñece e nomea o material básico de laboratorio e o material específico dos 

laboratorios de xeoloxía, de física e de bioloxía. 

- Coñece e explica as normas de seguridade e hixiene no laboratorio e o nivel de 

bioseguridade 4 para laboratorios que traballan con microorganismos perigosos. 

- Explica que é a ciencia. Define as ciencias formais e as experimentais. 

- Describe o coñecemento e o método científico, diferenciándoo do que non o é. 

Identifica e expresa as súas características e variedades, e explica cada un dos seus 

pasos e fases. 

- Expresa, integra e aplica as destrezas e habilidades propias dos métodos científicos 

de forma progresiva. 

- Localiza, selecciona, organiza e expón información adquirida en textos e imaxes para 

completar as súas actividades, traballos e proxectos. Expón conclusións xustificando 

e fundamentando os seus argumentos, e comunica dita información oralmente e/ou 

por escrito. 

- Valora a capacidade de comprobar os datos a través da observación, as ferramentas 

e o traballo científico 

- Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten 

iniciativa na toma de decisións. 

- Participa de forma activa e cooperativa nos traballos, debates, actividades e 

investigacións grupais, mostrando actitudes de empatía, respecto e integración. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 

 

 

- Traballo de investigación 
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U.D. 2  A MEDIDA 

 

 

 

 

 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. As magnitudes 

2. A medida es as súas unidades 

3. O sistema internacional  

4. A notación científica 

5. Medición da masa e do volume 

6. Medición da temperatura 

7. As escalas de temperatura 

8. Os erros na medida  

 

 

 

1. Aplicar as técnicas e o instrumental axeitado para identificar magnitudes.  

2. Expresar correctamente as medidas, na unidade do SI e cos seus erros 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PARA SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Determinar e identificar medidas de volume, masa ou temperatura utilizando ensaios de tipo 

físico ou químico. (CAA , CMCCT) 

- Expresar nas unidades do SI as medidas e calcular o seu erro (CMCCT) 

- Coñece as magnitudes fundamentais do SI. 

- Utiliza, identifica e describe distintas 

unidades de lonxitude e masa. 

- Utiliza a notación científica e os factores de 

conversión na solución de exercicios e 

problemas. 

- Calcula e identifica medidas de volume, 

masa e temperatura utilizando os 

procedementos máis utilizados no 

laboratorio. E os utiliza na solución de 

exercicios e problemas. 

- Expresa as medidas en diferentes unidades 

e calcula o erro absoluto e relativo. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 
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2ª AVALIACIÓN  
 

U.D. 3  DISOLUCIÓNS. TÉCNICAS EXPERIMENTAIS DE LABORATORIO 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Substancias puras e mesturas. 

2. Separación de mesturas. 

3. As disolucións e a súa concentración. 

4. Ácidos e bases. 

5. Microorganismos e biomoléculas. 

6. Análise de solos e petrográficos.  

 

1. Aplicar as técnicas e o instrumental axeitado para identificar magnitudes.  

2. Preparar disolucións de diversa índole, utilizando estratexias prácticas.  

3. Separar os compoñentes dunha mestura utilizando as técnicas 

instrumentais adecuadas 

4. Predicir que tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de 

alimentos. 

5. Participar, valorar e respectar o traballo individual e en grupo. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 

MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Decidir que tipo de estratexia práctica cómpre aplicar para a preparación 

dunha disolución concreta. (CMCCT, CAA) 

- Establecer que tipo de técnicas de separación e purificación de substancias 

se debe utilizar nalgún caso concreto. (CMCCT,CAA) 

- Discriminar que tipos de alimentos conteñen diferentes biomoléculas. 

(CMCCT, CAA) 

- Participar, valorar e respectar o traballo individual e grupal (CCL, CMCCT, CAA, 

CSC) 

- Sabe elixir o mellor procedemento para preparar algunhas 

disolucións e expresa correctamente a súa concentración. 

- Coñece distintas técnicas de separación dos compoñentes dunha 

mestura e sabe elixir a máis indicada para distintos tipos de 

mesturas de sólidos e líquidos. 

- Coñece algunhas técnicas para identificar a presencia de amidón 

e outras biomoléculas en distintos alimentos.  

- Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e 

tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

- Participa de forma activa e cooperativa nos traballos, debates, 

actividades e investigacións grupais amosando actitudes de 

empatía, respecto e integración  

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 
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U.D. 4  A CIENCIA NA ACTIVIDADE PROFESIONAL 
 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

1. Aplicacións da ciencia na vida cotiá. 

2. A limpeza nas actividades laborais. 

3. Hábitos de hixiene e desinfección no fogar. 

4. A hixiene en actividades relacionadas coa imaxe persoal. 

5. Hixiene, desinfección e esterilización no laboratorio. 

 

1. Determinar que técnicas habituais de desinfección hai que utilizar segundo o 

uso que se faga do material instrumental. 

2. Precisar as fases e os procedementos habituais de desinfección de materiais de 

uso cotián nos establecementos sanitarios, de imaxe persoal e de tratamentos 

de benestar, e nas industrias e os locais relacionados co sector alimentario e as 

súas aplicacións.  

3. Analizar os procedementos instrumentais que se utilizan en diversas industrias 

como a alimentaria, a agraria, a farmacéutica, a sanitaria e a de imaxe persoal, 

e outros sectores da industria. 

4. Contrastar as posibles aplicacións científicas nos campos profesionais 

directamente relacionados co seu contorno. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Describir técnicas e determinar o instrumental axeitado para os procesos 

cotiáns de desinfección. (CMCCT, CAA) 

- Resolver acerca de medidas de desinfección de materiais de uso cotián en 

distintos tipos de industrias ou de medios profesionais. (CMCCT, CAA, 

CSIEE) 

- Relacionar procedementos instrumentais coa súa aplicación no campo 

industrial ou no de servizos.  (CMCCT, CAA) 

- Sinalar aplicacións científicas con campos da actividade profesional do seu 

contorno. (CMCCT, CCEC) 

 

- Explica técnicas de desinfección utilizadas en 

diferentes aspectos da vida cotiá e o material 

apropiado para cada unha delas. 

- Explica técnicas de desinfección utilizadas en 

diferentes industrias ou medios profesionais e o 

material apropiado para cada unha delas. 

- Estudia os coñecementos e procedementos 

científicos e técnicos que se aplican en 

numerosos campos da industria e a vida cotiá. 

 

 

 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 
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U.D. 5  A CONTAMINACIÓN E O MEDIO AMBIENTE 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. A contaminación ambiental. 

2. A degradación do solo. 

3. A contaminación da auga. 

4. A contaminación atmosférica. 

5. A chuvia ácida. 

6. O cambio climático. O efecto invernadoiro. 

7. A destrución da capa de ozono. 

 

 

1. Precisar en que consiste a contaminación, e categorizar e identificar os tipos máis 

representativos. 

2. Contrastar en que consisten os efectos ambientais da contaminación atmosférica, 

tales como a chuvia ácida, o efecto invernadoiro, a destrución da capa de ozono e 

o cambio climático. 

3. Precisar os efectos contaminantes que se derivan da actividade industrial e 

agrícola, nomeadamente sobre o solo.  

4. Identificar os axentes contaminantes da auga, informar sobre o tratamento de 

depuración desta e compilar datos de observación e experimentación para 

detectar contaminantes nela.  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Utilizar o concepto de contaminación aplicado a casos concretos. (CMCCT, CSC) 

- Discriminar os tipos de contaminación da atmosfera, a súa orixe e os seus efectos. 

(CMCCT, CSC)  

- Categorizar, recoñecer e distinguir os efectos ambientais da contaminación 

atmosférica máis coñecidos, como a chuvia ácida, o efecto invernadoiro, a 

destrución da capa de ozono ou o cambio global a nivel climático, e valorar os 

seus efectos negativos para o equilibrio do planeta. (CMCCT, CSC) 

- Relacionar os efectos contaminantes da actividade industrial e agrícola sobre o 

solo. (CMCCT, CSC)  

- Discriminar e identificar os axentes contaminantes da auga, coñece o seu 

tratamento e deseña algún ensaio sinxelo de laboratorio para a súa detección. 

(CMCCT, CSIEE, CAA, CSC) 

- Comprende e utiliza o concepto de 

contaminación aplicado á atmosfera, ao solo e 

á auga. 

- Estuda os distintos tipos de contaminantes da 

atmosfera, a súa orixe e os seus principais 

efectos. 

- Coñece os distintos problemas ambientais: 

chuvia ácida, efecto invernadoiro, destrución da 

capa de ozono e cambio climático e comprende 

os seus efectos negativos para a vida no 

planeta. 

- Analiza os efectos contaminantes que poden ter 

as actividades industriais e agrícolas sobre o 

solo. 

- Recoñecen as principais causas e axentes da 

contaminación das augas, as  súas 

consecuencias e o risco real para a saúde que 

supoñen. 

 

 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

- Traballo no laboratorio 

 
 

- Traballo de investigación 
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3ª AVALIACIÓN  

 

U.D. 6  A XESTIÓN DOS RESIDUOS E O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Os residuos 

2. A redución dos residuos 

3. O tratamento dos residuos perigosos 

4. O tratamento dos residuos radioactivos 

5. Análise sobre o uso de enerxía nuclear. Contaminación nuclear 

6. O tratamento dos residuos doméstico. 

7. O desenvolvemento sostible 

8. Normas básicas sobre química ambiental 

9. Importancia das campañas de sensibilización sobre o ambiente. 

Aplicación no contorno máis próximo. 

1. Precisar en que consiste a contaminación nuclear, reflexionar sobre a xestión dos residuos 

nucleares e valorar criticamente a utilización da enerxía nuclear.   

2. Identificar os efectos da radioactividade sobre o ambiente e a súa repercusión sobre o futuro da 

humanidade.  

3. Precisar e identificar as fases procedimentais que interveñen no tratamento de residuos e investiga 

sobre a súa recollida selectiva. 

4. Contrastar argumentos a favor da recollida selectiva de residuos e a súa repercusión a nivel familiar 

e social 

5. Utilizar ensaios de laboratorio relacionados coa química ambiental, e coñecer o que é unha medida 

de pH e o seu manexo para controlar o ambiente 

6. Analizar e contrastar opinións sobre o concepto de desenvolvemento sustentable e as súas 

repercusións para o equilibrio ambiental 

7. Participar en campañas de sensibilización, a nivel do centro docente, sobre a necesidade de 

controlar a utilización dos recursos enerxéticos ou doutro tipo. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Establecer en que consiste a contaminación nuclear, analizar a xestión dos 

residuos nucleares e argumentar sobre os factores a favor e en contra do uso 

da enerxía nuclear. (CMCCT, CSC) 

- Recoñecer e distinguir os efectos da contaminación radioactiva sobre o 

ambiente e a vida en xeral (CMCCT,CSC) 

- Determinar os procesos de tratamento de residuos e valora criticamente a 

súa recollida selectiva.(CMCCT, CSC) 

- Argumentar os proles e os contras da recollida, da reciclaxe e da reutilización 

de residuos. (CMCCT, CSC) 

- Formular ensaios de laboratorio para coñecer aspectos relacionados coa 

conservación ambiental. (CMCCT, CSIEE) 

- Identificar e describir o concepto de desenvolvemento sustentable, e 

enumerar posibles solucións ao problema da degradación ambiental.(CMCCT, 

CSC, CAA) 

- Aplicar, xunto cos/coas compañeiros/as, medidas de control da utilización dos 

recursos, e implicar niso o propio centro docente. (CSC, CCL, CD, CAA) 

 

- Analiza a xestión dos residuos nucleares en España, 

a cargo da empresa pública ENRESA que se 

encarga do almacenamento e tratamento dos 

residuos radioactivos. 

- Explica os procesos de tratamento de residuos e 

valora a importancia da recollida selectiva dos 

mesmos. 

- Comprende e valora a importancia da reciclaxe e a 

reutilización para reducir o volume dos residuos 

domésticos. 

- Entende e explica o concepto de desenvolvemento 

sostible e as premisas nas que se concreta. 

- Traballa no laboratorio aspectos relacionados co 

medio ambiente. 

- Propón un conxunto de medidas para  mellorar a 

sustentabilidade do centro e concienciar á 

comunidade da necesidade de manter o medio 

ambiente. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 

 

- Traballo de investigación  
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U.D. 7  INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

 

1. I+D+i: concepto e etapas 

2. A innovación 

3. Tipos de innovación 

4. Innovación e industria 

5. As TIC e a innovación  

 

1. Analizar a incidencia da I+D+i na mellora da produtividade e no aumento 

da competitividade no marco globalizador actual. 

2. Investigar e argumentar acerca dos tipos de innovación en produtos ou 

en procesos, e valorar criticamente todas as achegas a eles por parte de 

organismos estatais ou autonómicos, e de organizacións de diversa 

índole. 

3. Compilar, analizar e discriminar información sobre tipos de innovación 

en produtos e procesos, a partir de exemplos de empresas punteiras en 

innovación. 

4. Utilizar axeitadamente as tecnoloxías da información de da 

comunicación na procura, na selección e no proceso da información 

encamiñadas á investigación ou ao estudo que relacione o coñecemento 

científico aplicado á actividade profesional. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 

MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Relacionar os conceptos de investigación, desenvolvemento e 

innovación. Contrastar as tres etapas do ciclo I+D+i. (CSIEE, CSC) 

- Recoñecer tipos de innovación de produtos baseada na utilización de 

novos materiais, novas tecnoloxías, etc., que xorden para dar resposta 

a novas necesidades da sociedade. (CSIEE, CSC) 

- Enumerar os organismos e as administracións que fomentan a I+D+i a 

nivel estatal e autonómico. (CSIEE, CSC) 

- Precisar, analizar e argumentar como a innovación é ou pode ser un 

factor de recuperación económica dun país. (CSIEE, CSC, CCL) 

- Enumerar algunhas liñas de I+D+i actuais para as industrias químicas, 

farmacéuticas, alimentarias e enerxéticas. (CSIEE) 

- Recoñecer a importancia das tecnoloxías da información e da 

comunicación no ciclo de investigación e desenvolvemento (CAA, CSIEE, 

CSC,CD) 

- Comprende e explica o significado das siglas I+D+i e analiza as 

distintas fases nas que se desenvolve o proceso. 

- Recoñece e valora tipos de innovación en función do impacto 

que causan no mercado e os relaciona coa clase de empresas 

que os desenvolvan 

- Define a axencia estatal Consello Superior de Investigacións 

Científicas (CSIC), explicando a súa función e obxectivos, e 

describindo e identificando o logotipo e o seu significado. 

- Expresa a súa opinión de forma argumentada sobre a 

importancia de que os estados invirtan en educación para a 

innovación e en adoptar medidas para solucionar a brecha 

dixital. 

- Estudia e valora algunhas liñas de I+D+i relacionadas coa 

recarga inalámbrica, a xestión de recursos, a biomimética e a 

nanotecnoloxía e algúns exemplos de empresas innovadoras. 

- Expresa reflexións propias acerca da importancia da inversión 

en I+D no campo das TIC para o desenvolvemento do país 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de investigación 
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U.D. 8  PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Os proxectos de investigación: concepto e etapas 

2. Deseño dun proxecto de investigación 

3. As TIC nos proxectos de investigación 

4. A exposición dos resultados dun proxecto de investigación 

5. Artigo científico. Fontes de divulgación científica 

 

 

1. Presentar e defender en público o proxecto de investigación realizado 

2. Participar, valorar e respectar o traballo individual e en grupo. 

3. Discriminar e decidir sobre as fontes de información e os métodos 

empregados para a súa obtención. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Deseñar pequenos traballos de investigación sobre un tema de 

interese científico-tecnolóxico ou relativo a animais e/ou plantas, os 

ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición 

humanas, para a súa presentación e defensa na aula. (CCL, CSIEE, CD, 

CMCCT) 

- Expresar con precisión e coherencia as conclusións das súas 

investigacións, tanto verbalmente como por escrito. (CCL) 

- Participar, valorar e respectar o traballo individual e en grupo. (CAA, 

CSC, CSIEE) 

- Utilizar fontes de información apoiándose nas tecnoloxías da 

información e da comunicación, para a elaboración e a presentación 

das súas investigacións. (CAA, CCL, CMCCT, CD) 

 

- Realiza proxectos de investigación científica de forma 

individual ou cooperativa, aportando información de 

diversas fontes, seguindo as fases de identificación do 

obxectivo, planificación e elaboración. 

- Deseña e realiza, de forma cooperativa, un 

experimento para comprobar unha hipótese dada. 

- Expón o proxecto e os resultados de forma oral e/ou 

escrita e o fai de maneira clara, ordenada e precisa. 

- Manifesta autonomía na planificación e execución de 

accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

- Participa de forma activa e cooperativa nos traballos, 

debates, actividades e investigacións grupais, 

amosando actitudes de empatía, respecto e 

integración. 

- Localiza, selecciona e organiza información nos medios 

dixitais sobre diversos contidos relacionados coa 

unidade. 

 

 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de investigación 
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Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
Considérase que o grao mínimo de consecución para superar a materia corresponde co 

cumprimento do indicado para cada unidade didáctica na columna correspondente das táboas 

anteriores. 

Cada punto dos referidos no parágrafo anterior poderíase, por exemplo, desagregar a modo de 

rúbrica en niveis de adquisición: moi baixo, baixo, aceptable, bo e excelente (desta forma, para 

superar a materia, o alumno/a debería ter como mínimo un nivel de adquisición aceptable nos 

puntos indicados). 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 Como pode observarse nas táboas que describen as unidades didácticas dos diferentes cursos, 

se valorarán catro aspectos do traballo do alumnado: 

• Probas escritas 

En cada avaliación faranse as probas escritas que se consideren necesarias 
(neste apartado están incluídos os exames escritos). Todos os exames deberán 
ser realizados por todos os/as alumnos/as sen excepción. Se houbese unha 
causa médica debidamente xustificada documentalmente, repetiríase o 
exame; noutro caso non se repetiría. 
 

• Traballo diario 

Valorarase mediante a observación directa (podéndose utilizar, por 

exemplo, escalas de observación) e a análise das producións dos alumnos 

(problemas numéricos, exercicios, ...) tanto no traballo de clase como na 

casa. 

 

• Traballo de laboratorio 

Valorarase mediante a observación directa do traballo realizado no 

laboratorio e mediante a análise do correspondente informe escrito de 

prácticas. 

 

• Traballo de investigación 

Este apartado inclúe traballos e exposicións e valorarase mediante a 

análise do informe escrito, a exposición oral do traballo, a observación directa 

se a procura de información se realiza na clase e, se fose o caso, o debate cos 

compañeiros/as sobre o dito no traballo. 
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Concrecións metodolóxicas que require a materia. 
A metodoloxía será activa e participativa; ademais, debe facilitar a aprendizaxe tanto 

individual como colectiva e perseguir, como un dos seus eixos fundamentais, a adquisición das 

competencias básicas, especialmente a relacionada co coñecemento e na interacción co mundo 

físico.  

Os métodos empregados favorecerán a motivación por aprender, para iso a metodoloxía 

debe ser activa e contextualizada, facilitando a participación dos alumnos e a adquisición e uso 

de coñecementos en situacións reais. Na área de Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional é 

indispensable a vinculación a contextos reais, así como xerar posibilidades de aplicación dos 

contidos adquiridos. En consonancia co isto, é moi importante o traballo desenvolvido no 

laboratorio xa que nese contexto os alumnos participan moi activamente na aprendizaxe dos 

contidos e poden poñer de manifesto distintas aplicacións prácticas dos seus coñecementos. 

Consideramos que este labor debe poder realizarse para un óptimo aproveitamento traballando 

con grupos de no máis de quince o dezaseis alumnos. 

Malia que a finalidade da área é adquirir coñecementos esenciais que se inclúen no currículo 

básico e as estratexias do método científico, o alumnado deberá desenvolver actitudes 

conducentes á reflexión e a análise sobre os grandes avances científicos da actualidade, as súas 

vantaxes e as implicacións éticas que en ocasións consideran. Para iso necesitamos certo grao de 

adestramento individual e traballo reflexivo de procedementos básicos da materia: xeración de 

hipóteses, a comprobación de datos, o traballo de investigación e a comunicación científica. 

Nalgúns aspectos da área, sobre todo naqueles que usan con frecuencia procesos de método 

científico, o traballo en grupo colaborador achega, ademais do adestramento de habilidades 

sociais básicas e o enriquecemento persoal desde a diversidade, unha ferramenta perfecta para 

discutir e afondar en contidos de carácter transversal, como o exposto sobre o método 

científico.  

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

- Proposta de situación - problema. 

- Formulación de hipóteses en grupo e posterior posta en común. 
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- Deseño do experimento que verifique/mostre/analice, etc. o que se pretende, en 

pequenos grupos e posta en común. 

- Montaxe e realización do experimento. 

- Estudo dos resultados e elaboración do correspondente informe. 

 

Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar. 

A nivel particular del  curso: 

- Libro editorial Vicens Vives: Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional 4º ESO 

E ademais, a nivel xeral, podemos contar con: 

- Outros libros de texto doutras editoriais para o profesor/a. 

- Outros recursos e actividades dixitais propostos polo profesor/a. 

- Apuntamentos proporcionados polo profesor/a. 

- Fichas de traballo.  

- Biblioteca do Centro, onde o alumno poida estudar e encontrar, nos libros desta, 

información para a resolución de actividades. 

- Internet, revistas de divulgación científica. 

- Materiais e produtos dos laboratorios de Física e Química. 

 

Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do alumnado. 

 

A) AVALIACIÓN. 

Os principios que deberán orientar a toma de decisións na avaliación son: 

• Carácter procesual e continuo, que lle permita estar presente, de forma sistemática, no 
desenvolvemento de todo tipo de actividades e non só en momentos puntuais e illados. 

• Considerar a totalidade de elementos que entran a formar parte do feito educativo e 
atenderá globalmente a todos os ámbitos da persoa. 

• Terá en conta a singularidade de cada individuo/a analizando o seu propio proceso de 
aprendizaxe, as súas características e necesidades específicas.  
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Os criterios de avaliación están especificados nas táboas correspondentes e para poder 

realizar correctamente a avaliación de cada un destes criterios é necesario realizar 

avaliacións en diferentes momentos do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

B) CUALIFICACIÓN. 

A ponderación dos diferentes aspectos do traballo do alumnado na nota do curso reflíctese 

na seguinte táboa: 

 CAAP 

Probas escritas 20% 

Traballo diario 20% 

Traballo de 

laboratorio 
40% 

Traballo de 

investigación 
20% 

 

A nota das probas escritas en cada avaliación será a media aritmética das notas das ditas 

probas realizadas durante a avaliación considerada. 

Aqueles alumnos que non obtivesen unha nota de avaliación (tendo en conta probas escritas, 

traballo diario, traballo de laboratorio e traballo de investigación) de como mínimo cinco puntos 

sobre dez terán que facer unha proba escrita de recuperación da mesma. 

Aqueles alumnos que, despois de feitas as ditas recuperacións, sigan a ter algunha avaliación 

cunha nota menor de cinco puntos sobre dez, deberán realizar en xuño un exame global escrito 

cos contidos das avaliacións que se atopen nesas circunstancias. 

A nota final de xuño será a media aritmética das notas de cada avaliación e, se o alumno/a non 

obtivese unha nota igual o superior a cinco puntos sobre dez, terá que acudir á convocatoria 

extraordinaria. 

Na convocatoria extraordinaria de setembro incluiranse todos os contidos desenvolvidos ao 

longo de todo o curso. 

C) PROMOCIÓN. 

Os alumnos/as que, segundo os criterios de cualificación especificados no apartado anterior, 
non superen a materia nas convocatorias ordinaria e extraordinaria, terán que recuperala no curso 
seguinte (coas excepcións que poida especificar a lexislación vixente). 
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PROGRAMACIÓN ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO DE PMAR DE 
3º DE ESO 

A MATERIA. 

O Ámbito Científico e Matemático II contribúe a alcanzar as competencias para a  aprendizaxe 

permanente e contén a formación para que os alumnos/as desenvolvan as capacidades recollidas 

nos obxectivos xerais da etapa relacionadas co coñecemento científico e do propio corpo, os 

hábitos de coidado e de saúde e a conservación e mellora do medio ambiente. Igualmente se lles 

forma para que utilicen a linguaxe operacional das matemáticas na resolución de problemas de 

distinta índole, aplicados a calquera situación, xa sexa na súa vida cotiá como  laboral, así como 

aplicar os principios da física e química para traballar de maneira autónoma e construír a súa 

propia aprendizaxe que lles permita obter resultados reais xerados por eles mesmos. 

A materia estruturase en catro partes: unha primeira unidade didáctica xeral sobre métodos, 

procedementos e habilidades do traballo científico, que se impartirá ao longo de todo o curso; 

unha segunda parte con tres unidades do ámbito das matemáticas (orientadas ás ensinanzas 

aplicadas); unha terceira con dúas unidades do ámbito da física e da química; e unha cuarta 

parte con tres unidades do ámbito da bioloxía-xeoloxía. Aínda que na nosa programación 

propomos que as diferentes unidades se impartan nunha orde concreta e sucesiva, podería ser 

que, se o/a profesor/a da materia o considerase oportuno, en función das características do 

alumnado, se impartisen noutra orde, mesturando unidades dos distintos ámbitos. 

Contribución de PMAR ao desenvolvemento das competencias clave. 
- Comunicación lingüística (CCL) 

Das múltiples achegas a esta competencia clave (defensa de traballos de investigación, 

selección e interpretación da información, comunicación dos traballos realizados, etc.) podemos 

salientar dúas: a relacionada coa linguaxe propia das ciencias (interpretación de gráficas, táboas, 

etiquetaxes, símbolos, formulación, etc.) e, moi importante, a relacionada co proceso de 

argumentación, entendido como o proceso de avaliación dos enunciados de coñecemento, á luz 

das probas dispoñibles. 

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

A ciencia ten o compromiso engadido de dotar o alumnado de ferramentas específicas que lle 

permitan afrontar o futuro con garantías, participando no desenvolvemento económico e social 

ao que está ligada a capacidade científica, tecnolóxica e innovadora da propia sociedade. Para 

que estas expectativas se concreten, o ensino desta materia debe incentivar unha aprendizaxe 

contextualizada que relacione os principios en vigor coa evolución histórica do coñecemento 

científico; que estableza a relación entre ciencia, tecnoloxía e sociedade; que potencie a 

argumentación verbal, a capacidade de establecer relacións cuantitativas e espaciais, así como a 

de resolver problemas con precisión e rigor. A materia debe capacitar os alumnos e as alumnas 

para extraeren e comunicaren conclusións a partir de probas científicas, formularen preguntas 

que a ciencia poida responder e explicaren cientificamente fenómenos naturais. 
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- Competencia dixital (CD) 

O emprego das tecnoloxías da información e da comunicación e, consecuentemente, a 

competencia dixital merece un tratamento específico no estudo desta materia. O alumnado da 

ESO para o que se desenvolveu o presente currículo básico é nativo dixital e, en consecuencia, 

está familiarizado coa presentación e a transferencia dixital de información. O uso de aplicacións 

virtuais interactivas permite realizar experiencias prácticas que por razóns de infraestrutura non 

serían viables noutras circunstancias. Por outra banda, a posibilidade de acceder a unha grande 

cantidade de información implica a necesidade de clasificala segundo criterios de relevancia, o 

que permite desenvolver o espírito crítico do alumnado. 

- Aprender a aprender (CAA) 

Se algo caracteriza a actividade científica é a curiosidade, o interese por aprender propio da 

ciencia. En unión a procesos tales como a reflexión sobre si mesmo/a como estudante, sobre a 

tarefa para desenvolver ou sobre as estratexias para aprender, que propician todas as 

disciplinas, a ciencia achega unha estratexia, o método científico, nomeadamente relevante no 

proceso de adquisición de coñecementos. 

- Competencias sociais e cívicas (CSC) 

A ciencia non é allea ao desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, xa que promove 

actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos fronte a problemas relacionados 

co impacto das ciencias e da tecnoloxía no noso contorno: conservación de recursos, cuestións 

ambientais, etc. A mesma competencia tamén está relacionada co traballo en equipo que 

caracteriza a actividade científica. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

A elaboración e a defensa de traballos de investigación sobre temas propostos ou de libre 

elección, que permite afondar e ampliar contidos relacionados co currículo e mellorar as 

destrezas tecnolóxicas e comunicativas nos alumnos e nas alumnas, ten como obxectivo 

desenvolver a aprendizaxe autónoma destes. Tanto o traballo en equipo como a creatividade na 

resolución de problemas ou o deseño de experiencias e pequenas investigacións, tarefas todas 

elas propias da actividade científica, propician, nos contextos adecuados, o desenvolvemento da 

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

progreso da ciencia. 

- Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

Resulta salientable a achega da materia á competencia en conciencia e expresións culturais, 

por ser moitos os logros da ciencia que modificaron o noso modo de entender o mundo e moitos 

os científicos e as científicas que influíron na nosa forma de comprender a realidade e que deben 

ser recoñecidos e valorados como actores principais da construción da nosa cultura. 
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Concreción dos obxectivos.  
Partindo dos obxectivos da educación secundaria, concretamos aqueles obxectivos da materia de 
ámbito científico y matemático de PMAR partindo dos establecidos no Decreto. 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 

grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

Participar nas actividades da materia e nos diferentes traballos individuais o en equipo 
respectando aos demais, practicando a tolerancia, solidariedade e cooperación entre as 
persoas, así como aplicar a igualdade de trato e os valores democráticos. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio 

de desenvolvemento persoal. 

Consolidar os hábitos de disciplina e traballo organizado e metódico para o 
desenvolvemento do traballo científico, así como desenvolver hábitos de esforzo individual 
e colectivo na aprendizaxe dos diferentes contidos da materia.  

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 
eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 
condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra 
a muller. 

Respectar o nivel individual de cada un dos compañeiros/as independentemente do sexo ou 
calquera condición persoal o social deles. Eliminar os estereotipos que favorecen a 
discriminación entre homes e mulleres.  

d) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

Realizar actividades de recollida de información sobre os contidos da materia sendo capaz 
de expoñer os resultados de forma oral e escrita.   

e) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, 

así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia 

Comprender a importancia do saber científico na mellora das condicións de vida das persoas 
e no avance da sociedade e ter en conta o importante que é a aplicación dun método 
axeitado na identificación dos diferentes problemas e na busca das solucións 
correspondentes. 

f) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 

Traballar de forma individual o en equipo amosando iniciativa e capacidade para 
desenvolver os  diferentes tipos de tarefas propias da materia. 
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g) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 

literatura. 

Ler distintas informacións (artigos, apuntamentos, libros de texto, publicacións,  obras 
literarias, etc.) relativas á materia e expresar oralmente e por escrito as pertinentes 
conclusións. 

h) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física 

e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social.   

Coñecer diferentes tipos de procesos que ocorren no noso corpo e valorar a importancia de 
ter hábitos de saúde e coidado corporais como o feito de non inxerir substancias 
prexudiciais que alteren o normal funcionamento do mesmo o manter as normas básicas de 
seguridade nos laboratorios.  Coñecer as principais leis físicas ás que está sometido noso 
corpo. 

i)  Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 

de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade 

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de 

interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

Coñecer a ciencia que se fixo e se fai en Galicia valorando o valor cultural e histórico que ten 
no desenvolvemento da nosa sociedade. 

j) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para 

o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión 

de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, 

en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

Coñecer distintas publicacións científicas feitas en lingua galega e valorar a súa importancia 
no contexto da nosa comunidade.  
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Temporalización e descrición das Unidades didácticas. 
 
 

1) Temporalización  
 

 

 Duración Unidade didáctica Nº Sesións Temporalización 

  1. A actividade científica e 
matemática 

 
Todo o curso 

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

11 semanas 
88 sesións 

2. Números e álxebra 30 
Setembro 
Outubro 

3. Funcións e xeometría 40 
Outubro 

Novembro 

4. Estatística e probabilidade 18 
Novembro 
Decembro 

2
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

12 semanas 
96 sesións 

5. A materia e os cambios químicos 38 
Decembro 

Xaneiro 

6. Electricidade, magnetismo e enerxía 36 
Xaneiro 
Febreiro 

7. Seres vivos: niveis de organización. 
Saúde e doenza. 

22 Marzo 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

10 semanas  
80 sesións 

8. Seres vivos: funcións de nutrición, 
relación e reprodución 

46 
Marzo 
Abril 
Maio 

9. Xeodinámica e solo 34 
Maio 
Xuño 

 
 
 

2) Descrición das Unidades Didácticas. 

As seguintes páxinas amosan unha descrición dos elementos das diferentes unidades didácticas 

do curso.
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TODO O CURSO 

U.D. 1  A ACTIVIDADE CIENTÍFICA E MATEMÁTICA.  

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 

 

1. O método científico. 

2. A medida: magnitudes físicas e 

unidades. 

3. O traballo no laboratorio. 

4. O material de laboratorio. 

5. O traballo de investigación. 

6. Resolución de problemas. 

1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema. 
2. Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto preciso e adecuado ao seu nivel. 
3. Recoñecer e identificar as características do método científico. 
4. Realizar un traballo experimental con axuda dun guión de prácticas de laboratorio ou de campo describindo a súa 

execución e interpretando os seus resultados. 
5. Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria e no desenvolvemento da sociedade. 
6. Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes. 
7. Recoñecer os materiais e instrumentos básicos presentes nos laboratorios de Física e de Química; coñecer e respectar as 

normas de seguridade e de eliminación de residuos para a protección do medio ambiente. 
8. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en publicacións e medios de 

comunicación. 
9. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios e 

comprobando as soluciones obtidas. 
10. Describir e analizar situacións de cambio, para encontrar patróns, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos e probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer predicións. 
11. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, os resultados e as conclusións obtidas nos procesos de investigación. 
12. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos o probabilísticos) a partir da identificación de problemas en situacións problemáticas da realidade. 
13. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer científico. 
14. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. 
15. Buscar, seleccionar e interpretar a información de carácter científico-matemático e utilizar a dita información para 

formarse unha opinión propia, expresarse con precisión e argumentar sobre problemas relacionados co medio natural. 
16. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas para realizar cálculos numéricos, estatísticos e representacións gráficas. 
17. Desenvolver pequenos traballos de investigación nos que se poña en práctica a aplicación do método científico e a 

utilización das TIC. 
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PARA SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema.(CCL, 
CMCCT) 

- Expoñer e argumentar o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas 
linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística.(CCL, CMCCT) 

- Identificar os termos máis frecuentes do vocabulario científico, expresándose de forma correcta 
tanto oralmente como por escrito.(CCL, CMCCT) 

- Formular hipóteses para explicar fenómenos cotiás utilizando teorías e modelos 
científicos.(CAA,CCL, CMCCT) 

- Rexistrar observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, e comunicalos de 
forma oral e escrita utilizando esquemas, gráficos, táboas e expresións 
matemáticas.(CCL,CMCCT) 

- Desenvolver con autonomía a planificación do traballo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de recoñecemento, como material básico de laboratorio, argumentando 
o proceso experimental seguido, describindo as súas observacións e interpretando os seus 
resultados.(CMCCT, CSIEE) 

- Relacionar a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá. (CCEC, CMCCT) 

- Establecer relacións entre magnitudes e unidades utilizando, preferentemente, o Sistema 
Internacional de Unidades.(CMCCT) 

- Identificar material e instrumentos básicos de laboratorio y coñecer a súa forma de utilización 
para a realización de experiencias respectando as normas de seguridade e identificando 
actitudes e medidas de actuación preventiva, coidando os instrumentos e o material 
empregado.(CMCCT, CSC) 

- Seleccionar, comprender e interpretar información relevante nun texto de divulgación científica 
e transmitir as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade.(CAA, 

- Expresa verbalmente, de forma razoada, o 
proceso seguido na resolución dun problema. 

- Identifica os termos máis frecuentes do 
vocabulario científico, expresándose de 
forma correcta tanto oralmente como por 
escrito. 

- Formula hipóteses para explicar fenómenos 
cotiás utilizando teorías e modelos 
científicos. 

- Rexistra observación, datos e resultados de 
maneira organizada y rigorosa, e os comunica 
de forma oral e escrita utilizando esquemas, 
gráficos, táboas e expresións matemáticas. 

- Coñece e respecta as normas de seguridade 
no laboratorio, respectando e coidando os 
instrumentos e o material empregado. 

- Desenvolve con autonomía a planificación do 
traballo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de recoñecemento, 
como material básico de laboratorio, 
argumentando o proceso experimental 
seguido, describindo as súas observacións e 
interpretando os seus resultados. 

- Establece relacións entre magnitudes e 
unidades utilizando, preferentemente, o 
Sistema Internacional de Unidades. 

- Identifica material e instrumentos básicos de 
laboratorio e coñece a súa forma de 
utilización. 

- Analiza, comprende e interpreta o enunciado 
dos problemas (datos, relaciones entre os 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 

 

 

- Traballo de 

investigación 
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CCL, CMCCT) 

- Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo aplicando o 
método científico, e utilizando as TIC para a procura e a selección de información e 
presentación de conclusións. (CAA, CCL, CD, CMCCT, CSIEE) 

- Identificar as principais características ligadas á fiabilidade e obxectividade do fluxo de 
información existente en internet e outros medios dixitais.(CAA, CD, CSC) 

- Analizar, comprender e interpretar o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, 
contexto do problema) adecuando a solución á dita información.(CMCCT) 

- Identificar patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos 
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos.(CMCCT, CCEC) 

- Establecer conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático: identificando o 
problema ou problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos 
necesarios. (CMCCT, CSIEE) 

- Interpretar a solución matemática do problema nel contexto da realidade.(CMCCT, CSC) 

- Desenvolver actitudes adecuadas para o traballo científico: esforzo, perseveranza, flexibilidade, 
aceptación da crítica razoada, curiosidade e indagación e hábitos de facerse preguntas e 
procurar respostas coherentes, todo iso axeitado ao nivel educativo e á dificultade da situación. 
(CMCCT, CSC, CSIEE) 

- Distinguir entre problemas e exercicios e adoptar a actitude adecuada para cada caso.(CMCCT) 

- Tomar decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de 
matematización o de modelización, valorando as consecuencias das mesmas e a súa 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.(CMCCT, CSIEE) 

- Participar, valorar, xestionar e respectar o traballo individual e en equipo.(CSC, CSIEE) 

- Relacionar a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá.(CAA, CCEC, 
CMCCT) 

- Seleccionar as ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilizalas para a realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos 
manualmente.(CMCCT, CD) 

datos, contexto do problema) adecuando a 
solución á dita información. 

- Identifica patróns, regularidades e leis 
matemáticas en situacións de cambio, en 
contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

- Establece conexións entre un problema do 
mundo real e o mundo científico-
matemático, relacionando a investigación 
científica coas aplicacións tecnolóxicas na 
vida cotiá. 

- Interpreta a solución matemática do 
problema nel contexto da realidade. 

- Toma decisións nos procesos de resolución 
das distintas actividades valorando as 
consecuencias das mesmas e a súa 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

- Participa, valora, xestiona e respecta o 
traballo individual e en equipo. 

- Desenvolve actitudes adecuadas para o 
traballo científico: esforzo, perseveranza, 
flexibilidade, aceptación da crítica razoada, 
curiosidade e indagación e hábitos de facerse 
preguntas e procurar respostas coherentes, 
todo iso axeitado ao nivel educativo e á 
dificultade da situación. 

- Utiliza axeitadamente a calculadora para 
realizar cálculos non moi complexos pero 
difíciles de facer manualmente. 

- Utiliza axeitadamente as TIC nas distintas 
fases de realización de pequenos traballos. 
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1ª AVALIACIÓN 
 

U.D. 2  NÚMEROS E ÁLXEBRA 

 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Potencias de números naturais con expoñente enteiro. 

2. Operacións con números expresados en notación científica. 

3. Xerarquía de operacións. 

4. Números decimais e racionais. Transformacións entre eles. 

5. Operacións con fraccións e decimais. 

6. Regularidades, relacións e propiedades en conxuntos de números. 

7. Sucesións numéricas. Progresións aritméticas e xeométricas. 

8. Igualdades notables. 

9. Operacións elementais con polinomios. 

10. Ecuacións de segundo grao cunha incógnita. 

11. Sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas. 

 

 

1. Utilizar as propiedades dos números racionais e decimais para operar con 

eles, utilizando a forma de cálculo e notación adecuada, para resolver 

problemas, e presentando os resultados coa precisión requirida. 

2. Obter e manipular expresións simbólicas que describan sucesións 

numéricas, observando regularidades en casos sinxelos que inclúan 

patróns recursivos. 

3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha propiedade ou relación 

dada mediante un enunciado, extraendo a información relevante e 

transformándoa. 

4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a formulación e a 

resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de 

dúas ecuacións con dúas incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 

alxébricas, gráficas ou recursos tecnolóxicos, e valorar e contrastar os 

resultados obtidos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 

MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Aplicar as propiedades das potencias para simplificar fraccións cuxos 
numeradores e denominadores son produtos de potencias.(CMCCT) 

- Distinguir, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre 
decimais finitos e decimais infinitos periódicos, e indicar, nese caso, o 
grupo de decimais que se repiten ou forman período.(CMCCT) 

- Expresar certos números moi grandes e moi pequenos en notación 
científica, operar con eles, con e sen calculadora, e utilizalos en 
problemas contextualizados.(CMCCT) 

- Expresar o resultado dun problema, utilizando a unidade de medida 
adecuada, en forma de número decimal. (CMCCT) 

- Calcular o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais 
e fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de 
números naturais e expoñente enteiro, aplicando correctamente a 
xerarquía das operacións.(CMCCT, CAA) 

- Calcular termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de 
formación a partir de termos anteriores. (CMCCT) 

- Obter unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha 
sucesión sinxela de números enteiros ou fraccionarios. (CMCCT) 

- Sumar, restar e multiplicar polinomios, expresando o resultado en forma 
de polinomio ordenado. (CMCCT) 

- Coñecer e utilizar as identidades notables correspondentes ao cadrado 
dun binomio e unha suma por diferenza. (CMCCT) 

- Resolver sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. (CMCCT, 
CAA). 

- Emprega adecuadamente os distintos tipos de números e as 

súas operacións, para resolver problemas cotiás 

contextualizados sinxelos, representando e interpretando 

mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os 

resultados obtidos. 

- Realiza cálculos sinxelos nos que interveñen potencias de 

expoñente enteiro e aplica as regras básicas das operacións con 

potencias. 

- Coñece a notación científica e emprégaa para expresar 

cantidades moi grandes ou moi pequenas. 

- Elixe a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con 

calculadora), usando diferentes estratexias que permitan 

simplificar as operacións con distintos tipos de números 

respectando a xerarquía de operacións e estimando a 

coherencia e precisión dos resultados obtidos. 

- Identifica distintos tipos de sucesións, calculando termos e/ou 

obtendo unha lei de formación ou fórmula en sucesións sinxelas 

de números enteiros. 

- Realiza correctamente distintos tipos de operacións con 

polinomios sinxelos, expresando o resultado final en forma de 

polinomio ordenado. 

- Coñece e utiliza axeitadamente as identidades notables máis 

sinxelas. 

- Resolve adecuadamente sistemas de dúas ecuacións lineais con 

dúas incógnitas. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 
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U.D. 3  FUNCIÓNS E XEOMETRÍA 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Análise de funcións: descrición cualitativa de gráficas que representan 

diferentes fenómenos, características da gráfica dunha función, dependencia 

funcional en táboas e enunciados. 

2. Expresións da ecuación dunha recta. 

3. Utilización de modelos lineais para estudar situacións provenientes de 

diferentes ámbitos de coñecemento e da vida cotiá, mediante a confección da 

táboa, a representación gráfica e a obtención da expresión alxébrica. 

4. Funcións cuadráticas: representación gráfica e utilización para representar 

situacións da vida cotiá. 

5. Xeometría do plano: mediatriz dun segmento e bisectriz dun ángulo; ángulos e 

as súas relacións; perímetros e áreas de polígonos; lonxitude e área de figuras 

circulares. Propiedades. 

6. Xeometría do espazo: áreas e volumes. 

7. Uso de ferramentas adecuadas para estudar formas, configuracións e relacións 

xeométricas. 

8. Teorema de Tales. División dun segmento en partes proporcionais. Aplicación á 

resolución de problemas. 

9. Translacións, xiros e simetrías no plano. 

10. O globo terráqueo. Coordenadas xeográficas. Latitude e lonxitude dun punto. 

 

 

1. Coñecer os elementos que interveñen no estudo das función e a súa 

representación gráfica. 

2. Identificar relacións da vida cotiá e doutras materias que poden modelizarse 

mediante unha función lineal, valorando a utilidade da descrición deste modelo e 

dos seus parámetros, para describir o fenómeno analizado. 

3. Recoñecer situacións de relación funcional que necesitan ser descritas mediante 

función cuadráticas, calculando os seus parámetros e as súas características. 

4. Recoñecer e describir os elementos e as propiedades características das figuras 

planas, os corpos xeométricos elementais e as súas configuracións xeométricas. 

5. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas usuais para realizar medidas indirectas 

de elementos inaccesibles e para obter medidas de lonxitudes, de exemplos 

tomados da vida real ou da resolución de problemas xeométricos. 

6. Calcular (ampliación ou redución) as dimensións reais de figuras dadas en mapas 

ou planos, coñecendo a escala. 

7. Recoñecer as transformacións que levan dunha figura a outra mediante 

movemento no plano e aplicar os referidos movementos. 

8. Interpretar o sentido das coordenadas xeográficas e a súa aplicación na 

localización de puntos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Interpretar o comportamento dunha función dada graficamente e asociar 
enunciados de problemas contextualizados a gráficas. (CMCCT, CAA) 

- Identificar as características máis salientables dunha gráfica, e interpretalos 
dentro do seu contexto.(CMCCT, CAA) 

- Construír unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado e describir o 
fenómeno exposto. (CMCCT) 

- Asociar razoadamente expresións analíticas sinxelas a funcións dadas 
graficamente. (CMCCT,CAA) 

- Determinar as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada 
(ecuación punto-pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica 
puntos de corte e pendente, e represéntaas graficamente. (CMCCT) 

- Obter a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e 
representala. (CMCCT, CAA) 

- Representar graficamente unha función polinómica de grao 2 e describir as 
súas características. (CMCCT) 

- Identificar e describir situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas 
mediante función cuadráticas. (CMCCT, CAA). 

- Coñecer as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz 
dun ángulo.(CMCCT) 

- Utilizar as propiedades da mediatriz e a bisectriz para resolver problemas 
xeométricos sinxelos. (CMCCT) 

- Manexar as relación entre ángulos definidos por rectas que se cortan ou por 
paralelas cortadas por unha secante, e resolver problemas xeométricos 

- Describe o comportamento dunha función sinxela dada 
graficamente e asocia enunciados de problemas a unha 
gráfica proposta de entre varias. 

- Identifica as características máis salientables dunha 
gráfica. 

- Constrúe unha gráfica sinxela a partir dun enunciado. 
- Describe axeitadamente un fenómeno descrito mediante 

unha gráfica sinxela. 
- Asocia razoadamente expresións analíticas sinxelas a 

funcións dadas graficamente. 
- Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un 

enunciado e represéntaa. 
- Coñece e identifica as distintas expresións da ecuación 

dunha recta e sabe transformar unha expresión noutra. 
- Representa graficamente unha función polinómica de 

segundo grao. 
- Coñece e identifica a mediatriz dun segmento e a 

bisectriz dun ángulo e utiliza axeitadamente as súas 
propiedades para resolver problemas xeométricos 
sinxelos. 

- Coñece as relacións existentes entre os ángulos definidos 
por rectas que se cortan. 

- Calcula perímetros de polígonos de hasta seis lados e 
lonxitudes de circunferencias. 

- Calcula áreas de polígonos de hasta seis lados e de figuras 
circulares. 

- Calcula as áreas e os volumes dos poliedros regulares 
máis sinxelos. 

- Aplica o teorema de Tales na resolución de problemas 
sinxelos. 

- Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 
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sinxelos nos que interveñen ángulos. (CMCCT) 

- Calcular o perímetro de polígonos, a lonxitude de circunferencias e a área de 
polígonos e de figuras circulares en problemas contextualizados aplicando 
fórmulas e técnicas adecuadas. (CMCCT) 

- Calcular áreas e volumes de poliedros regulares e corpos de revolución en 
problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 
(CMCCT) 

- Dividir un segmento en partes proporcionais a outros dados e establecer 
relacións de proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous 
polígonos semellantes.(CMCCT) 

- Recoñecer triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utilizar o 
teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes (CMCCT, CAA). 

- Calcular dimensións reais de medidas de lonxitudes en situacións de 
semellanza (planos, mapas, fotos aéreas, etc.). (CMCCT) 

- Situar sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos e os 
paralelos, e ser capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a 
súa latitude e a súa lonxitude. (CMCCT, CAA) 

meridianos e os paralelos. 
- Define axeitadamente a lonxitude e a latitude terrestres. 
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U.D. 4  ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Fases e tarefas dun estudo estatístico. Poboación e mostra. Variables 

estatísticas: cualitativas, discretas e continuas. 

2. Métodos de selección dunha mostra estatística. Representatividade dunha 

mostra. 

3. Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. Agrupación de datos en 

intervalos. 

4. Gráficas estatísticas: construción e interpretación. 

5. Parámetros de posición: media, moda, mediana e cuartís. Cálculo, 

interpretación e propiedades. 

6. Parámetros de dispersión: rango, percorrido intercuartílico e desviación típica. 

Cálculo e interpretación.  

7. Diagrama de caixa e bigotes. 

8.  Interpretación conxunta da media e a desviación típica. 

9. Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos estatísticos. 

 

 
 
 
 
 

1. Elaborar informacións estatísticas para describir un conxunto de datos 
mediante táboas e gráficas adecuadas á situación analizada, e 
xustificar se as conclusións son representativas para a poboación 
estudada. 

2. Calcular e interpretar os parámetros de posición e de dispersión dunha 
variable estatística para resumir os datos e comparar distribucións 
estatísticas. 

3. Analizar e interpretar a información estatística que aparece nos 
medios de comunicación, e valorar a súa representatividade e 
fiabilidade. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PARA SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Distinguir poboación e mostra, e xustifica as diferenzas en problemas contextualizados. (CMCCT) 

- Valorar a representatividade dunha mostra a través do procedemento de selección, en casos 

sinxelos. (CMCCT, CAA) 

- Distinguir entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua e por exemplos. 

- Elaborar táboas de frecuencias, relacionar os tipos de frecuencias e obter información da táboa 

elaborada.(CMCCT, CAA) 

- Construír, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, de ser necesario, gráficos estatísticos adecuados 

a distintas situación relacionadas con variables asociadas a problemas sociais, económicos e da 

vida cotiá.(CMCCT, CAA) 

- Planificar o proceso para a elaboración dun estudo estatístico, de xeito individual ou en 

grupo.(CMCCT) 

- Calcular e interpretar as medidas de posición dunha variable estatística para proporcionar un 

resumo dos datos.(CMCCT) 

- Calcular os parámetros de dispersión dunha variable estatística (con calculadora e con folla de 

cálculo) para comparar a representatividade da media e describir os datos. (CMCCT) 

- Utilizar un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información estatística nos 

medios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. (CMCCT, CCL) 

- Empregar a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar gráficos estatísticos e 

calcular parámetros de tendencia central e dispersión. (CMCCT, CD) 

- Empregar medios tecnolóxicos para comunicar información resumida e relevante sobre unha 

variable estatística que analizase. (CMCCT, CD, CCL) 

 
- Define e distingue entre poboación e 

mostra en distintos casos concretos. 
- Define os distintos tipos de variables 

estatísticas cualitativas e cuantitativas e 
aplica a dita definición a exemplos 
sinxelos. 

- Elabora e interpreta táboas de 
frecuencias. 

- Calcula e interpreta a media, a moda e a 
mediana dunha variable estatística para 
proporcionar un resumen dos datos. 

- Calcula e interpreta as medidas de 
posición dunha variable estatística para 
proporcionar un resumo dos datos. 

- Realiza un pequeno traballo recollendo 
información e analizando algunha variable 
estatística do seu entorno, utilizando os 
seus coñecementos do tema e os medios 
tecnolóxicos ao seu alcance para a súa 
elaboración e comunicación de resultados. 

 

 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de investigación 
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2ª AVALIACIÓN  

U.D. 5  A MATERIA E OS CAMBIOS QUÍMICOS. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Partículas que forman o átomo.  

2. Modelos atómicos.  

3. Átomos, isótopos e ións: número atómico, nº másico e masa atómica. 

4. O sistema periódico dos elementos; lectura do sistema periódico, o 

número atómico dos elementos químicos. 

5. Unións entre átomos: moléculas e cristais. 

6. Masas atómicas e moleculares. 

7. Elementos e compostos de especial interese.  

8. Formulación e nomenclatura de compostos inorgánicos binarios. 

9. Cambios físicos e cambios químicos 

10. As reaccións químicas. Teoría das reaccións químicas.  

11. Lei da conservación da masa ou lei de Lavoisier. 

12. A ecuación química. Axuste das ecuacións químicas. 

13. Cálculos nas reaccións químicas. Cálculos estequiométricos. 

14. A química e o medio ambiente. 

15. A química e o progreso. 

1. Describir os diferentes modelos atómicos explicados na unidade. 

2. Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos interpretativos de diferentes 

teorías e a necesidade da súa utilización para a interpretación e a comprensión da 

estrutura interna da materia. 

3. Aplicar os conceptos de nº atómico e nº másico para calcular o nº e tipo de partículas 

compoñentes de isótopos e ións. 

4. Calcular a masa atómica dun elemento coñecendo a masa dos isótopos que o forman e as 

súas abundancias. 

5. Interpretar a ordenación dos elementos na táboa periódica e recoñecer os máis relevantes 

a partir dos seus símbolos. 

6. Describir como se unen os átomos para formar estruturas máis complexas e explicar as 

propiedades das agrupacións resultantes. 

7. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos. 

8. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 

9. Distinguir entre cambios físicos e químicos. 

10. Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas substancias noutras.  

11. Describir a nivel molecular o proceso polo cal os reactivos se transforman en produtos en 

termos da teoría de colisións.  

12. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer reactivos e produtos.  

13. Realizar cálculos estequiométricos en reaccións químicas sinxelas. 

14. Valorar a importancia da industria química na sociedade e a súa influencia no ambiente. 

15. Recoñecer a importancia da química na obtención de novas substancias e a súa 

importancia na  mellora da calidade de vida das persoas. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 

MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 
- Representar o átomo, a partir do número atómico e o número 

másico, utilizando o modelo planetario. (CCEC, CMCCT, CAA, CCL, 
CSIEE) 

- Describir as características das partículas subatómicas básicas e a súa 
localización no átomo (CCL, CMCCT, CAA) 

- Relacionar a notación A Z X co número atómico e o número másico, 
determinando o número de cada tipo de partículas subatómicas 
básicas. (CMCCT, CSIEE) 

- Explicar en que consiste un isótopo. (CMCCT) 
- Explicar o concepto de temperatura en termos do modelo cinético. 

(CMCCT) 
- Xustificar a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na 

táboa periódica. (CCL, CMCCT, CAA, CSIEE) 
- Relacionar as principais propiedades de metais, non metais e gases 

nobres coa súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a 
formar ións, tomando como referencia o gas nobre máis próximo 
(CCL, CMCCT, CAA). 

- Explicar o proceso de formación dun ión a partir do átomo 
correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa 
representación.  (CCL, CMCCT) 

- Explicar como algúns átomos tenden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e 
calcular as súas masas moleculares (CCL, CMCCT) 

- Recoñecer os átomos e as moléculas que compoñen substancias de 
uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, baseándose 
na súa fórmula química. (CCL, CMCCT)  

- Utilizar a linguaxe química para nomear e formular compostos 
binarios seguindo as normas IUPAC (CMCCT, CAA) 

- Distinguir entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá en 
función de que haxa ou non formación de novas substancias. (CCL, 

- Describe os modelos atómicos explicados na unidade. 

- Describe as características dos protóns, neutróns e electróns 

e a súa localización no átomo. 

- Determina o número de protóns, neutróns e electróns de 

átomos e ións a partir da súa relación cos números atómico e 

másico. 

- Explica en que consiste un isótopo. 

- Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e 

períodos na táboa periódica. 

- Explica a estabilidade que amosan os gases nobres, 

relaciónaa coa súa posición na táboa periódica e, en función 

de iso, explica os procesos de formación de ións e as razóns 

polas que os átomos tenden a agruparse para formar 

moléculas, así como as maneiras que teñen para agruparse. 

- Distingue entre átomos e moléculas, e entre elementos e 

compostos. 

- Formula e nomea correctamente compostos binarios 

seguindo as normas IUPAC. 

- Distingue entre cambios físicos e químicos e pon exemplos 

de cada un deles. 

- Explica o concepto de temperatura en termos do modelo 

cinético e interpreta unha reacción química  a partir da teoría 

atómico-molecular e a teoría de colisións. 

- Identifica os reactivos e os produtos en reaccións químicas 

sinxelas. 

- Explica a lei de conservación da masa e compróbaa en 

exemplos sinxelos. 

- Realiza correctamente cálculos estequiométricos sinxelos. 

 

 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

- Traballo de laboratorio 

 
 

- Traballo de investigación 
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CAA, CSC) 
- Identificar cales son os reactivos e os produtos de reaccións químicas 

sinxelas interpretando a representación esquemática dunha reacción 
química (CCL, CMCCT, CAA) 

- Representar e interpretar unha reacción química a partir da teoría 
atómico-molecular e a teoría de colisións. (CCL, CMCCT, CAA) 

- Recoñecer cales son os reactivos e os produtos a partir da 
representación de reaccións químicas sinxelas, e comproba que se 
cumpre a lei de conservación da masa. (CMCCT, CAA, CSIEE) 

- Realizar os cálculos estequiométricos necesarios para a verificación 
da lei de conservación da masa en reaccións químicas sinxelas 
(CMCCT) 

- Describir o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos de 
xofre, os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto 
invernadoiro, en relación cos problemas ambientais de ámbito global. 
(CMCCT, CSC) 

- Identificar e asociar produtos procedentes da industria química coa 
súa contribución á mellora da calidade de vida das persoas (CMCCT, 
CSC) 

- Describe e analiza o impacto ambiental da industria química 

e a contribución da química á mellora da calidade de vida das 

persoas. 
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U.D. 6  ELECTRICIDADE, MAGNETISMO E ENERXÍA. 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Carga eléctrica. A electricidade. 

2. Forzas entre cargas eléctricas, aplicacións baseadas en 

cargas eléctricas. 

3. O magnetismo, os imáns, atraccións e repulsións entre 

imáns, o compás e o magnetismo terrestre. Forza 

magnética. 

4. O electromagnetismo. Experimentos de Oersted e 

Faraday. 

5. Forzas da natureza. 

6. Fontes de enerxía. 

7. Uso racional da enerxía. 

8. Aspectos industriais da enerxía. Fábricas de 

electricidade. Transporte e distribución da 

electricidade.  

9. Produción e consumo da enerxía eléctrica.  

1. Coñecer os tipos de cargas eléctricas, o seu papel na constitución da materia e as características das 

forzas que se manifestan entre elas. 

2. Interpretar fenómenos eléctricos mediante o modelo de carga eléctrica e valorar a importancia da 

electricidade na vida cotiá. 

3. Xustificar cualitativamente fenómenos magnéticos e valorar a contribución do magnetismo no 

desenvolvemento tecnolóxico. 

4. Comparar os tipos de imáns, analizar o seu comportamento e deducir mediante experiencias as 

características das forzas magnéticas postas de manifesto, así como a súa relación coa corrente eléctrica. 

5. Recoñecer as forzas que aparecen na natureza e os fenómenos asociados a elas. 

6. Valorar o papel da enerxía nas nosas vidas, identificar as distintas fontes, comparar o impacto 

medioambiental das mesmas e recoñecer a importancia do aforro enerxético para un desenvolvemento 

sostible. 

7. Identificar e comparar as fontes de enerxía empregadas na vida diaria nun contexto global que implique 

aspectos económicos e ambientais. 

8. Valorar a importancia de realizar un consumo responsable das fontes enerxéticas. 

9. Describir a forma en que se xera a electricidade nos distintos tipos de centrais eléctricas, así como o seu 

transporte aos lugares de consumo. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Explicar a relación entre as cargas eléctricas e a constitución da materia, e 

asociar a carga eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto de electróns. 

(CMCCT) 

- Relacionar cualitativamente a forza eléctrica que existe entre dous corpos coa 

súa carga e a distancia que os separa, e establecer analoxías e diferenzas entre 

as forzas gravitatoria e eléctrica (CCEC; CMCCT) 

- Xustificar razoadamente situacións cotiás nas que se poñan de manifesto 

fenómenos relacionados coa electricidade estática. (CMCCT) 

- Recoñecer fenómenos magnéticos identificando o imán como fonte natural do 

magnetismo, e describir a súa acción sobre distintos tipos de substancias 

magnéticas. (CMCCT) 

- Comprobar e establecer a relación entre o paso de corrente eléctrica e o 

magnetismo, construíndo un electroimán (CMCCT) 

- Reproducir os experimentos de Oersted e de Faraday no laboratorio ou 

mediante simuladores virtuais, deducindo que a electricidade e o magnetismo 

son dúas manifestacións dun mesmo fenómeno.  (CD, CMCCT) 

- Realizar un informe, empregando as TIC, a partir de observacións ou busca 

guiada de información que relacione as forzas que aparecen na natureza e os 

fenómenos asociados a elas. (CCL, CD, CMCCT, CSIEE) 

 

- Relaciona os tipos de cargas eléctricas coa 

constitución da materia e relaciónaas co exceso ou 

defecto de electróns. 

- Comprende a relación entre a forza eléctrica e a 

distancia entre dous corpos con cargas de signo 

distinto. 

- Describe as distintas formas de electrización da 

materia. 

- Expón situacións da vida cotiá relacionadas con 

fenómenos eléctricos e valora a importancia da 

electricidade. 

- Describe a acción dos imáns sobre distintos corpos e 

substancias, recoñecendo os imáns como fonte 

natural de magnetismo e valorando a súa 

importancia para o desenvolvemento tecnolóxico. 

- Explica a relación entre o paso de corrente eléctrica 

e o magnetismo.  

- Deduce, mediante os experimentos de Oersted e de 

Faraday, que a electricidade e o magnetismo son 

dúas manifestacións dun mesmo fenómeno. 

- Explica e argumenta a presenza dos imáns en 

diferentes obxectos e mecanismos da vida cotiá 

(imáns e electroimáns). 

- Realiza un traballo de investigación sobre a relación 

existente entre as forzas da natureza e algúns 

fenómenos asociados a elas. 

- Coñece as fontes de enerxía renovables e non 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 

 

- Traballo de investigación  
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- Recoñecer, describir e comparar as fontes renovables e non renovables de 

enerxía, analizando con sentido crítico o impacto medioambiental (CCL, CMCCT, 

CSC) 

- Comparar as principais fontes de enerxía de consumo humano a partir da 

distribución xeográfica dos seus recursos e os efectos ambientais. (CMCCT, CSC) 

- Analizar o predominio das fontes de enerxía convencionais frontes ás 

alternativas, e argumentar os motivos polos que estas últimas aínda non están 

suficientemente explotadas. (CCL, CMCCT)  

- Interpretar datos comparativos sobre a evolución do consumo de enerxía 

mundial, e propoñer medidas que poidan contribuír ao aforro individual e 

colectivo. (CMCCT, CSIEE, CCL) 

- Describir o proceso polo que distintas fontes de enerxía se transforman en 

enerxía eléctrica nas centrais eléctricas, así como os métodos de transporte e 

almacenaxe desta. (CMCCT) 

renovables, descríbeas, compáraas e extrae 

conclusións sobre a necesidade de ambas. 

- Coñece as fontes de enerxía utilizadas para o 

consumo humano, compáraas, pescuda información 

sobre elas, defíneas e realiza presentacións, 

utilizando o ordenador. 

- Identifica as fontes de enerxía convencionais e as 

alternativas; sitúaas no mapa de España, compáraas 

e analiza as causas do predominio das primeiras. 

- Identifica e interpreta datos sobre a produción e o 

consumo de enerxía eléctrica, propoñendo e 

explicando medidas de aforro en función do uso 

correcto e seguro, dos horarios, etc. 

- Recoñece como se xera a electricidade nos distintos 

tipos de centrais eléctricas e como se transporta. 



Programación Departamento Física e Química     IES Afonso X O Sabio CURSO 2019/20 

 

235  

 

U.D. 7  SERES VIVOS: NIVEIS DE ORGANIZACIÓN. SAÚDE E DOENZA. 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Características da materia viva e diferenzas coa materia inerte. 

2. A célula. Características básicas da célula procariota e eucariota, 

animal e vexetal. 

3. Niveis de organización da materia viva. 

4. Organización xeral do corpo humano: células, tecidos, órganos, 

aparellos e sistemas 

5. A célula animal: estruturas celulares. Orgánulos celulares e a súa 

función. 

6. Os tecidos do corpo humano: estrutura e funcións. 

7. Saúde e doenza, e factores que as determinan. 

8. Doenzas infecciosas e non infecciosas. 

9. Hixiene e prevención. Hábitos e estilos de vida saudables. 

10. Sistema inmunitario. Vacinas, soros e antibióticos. 

11. Uso responsable de medicamentos. 

12. Transplantes e doazón de células, sangue e órganos. 

13. Substancias aditivas: tabaco, alcohol e outras drogas. Problemas 

asociados. 

1. Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e determinar as características que os 

diferencian da materia inerte. 

2. Catalogar os niveis de organización da materia viva (células, tecidos, órganos e aparellos ou 

sistemas) e diferenciar as principais estruturas celulares e as súas funcións. 

3. Diferenciar os tecidos máis importantes do ser humano e a súa función. 

4. Descubrir, a partir do coñecemento do concepto de saúde e doenza, os factores que os 

determinan. 

5. Clasificar as doenzas e determinar as infecciosas e non infecciosas máis comúns que afectan a 

poboación (causas, prevención e tratamentos). 

6. Valorar e identificar hábitos e estilos de vida saudables como método de prevención das doenzas. 

7. Seleccionar información, establecer diferenzas dos tipos de doenzas dun mundo globalizado e 

deseñar propostas de actuación. 

8. Determinar o funcionamento básico do sistema inmune e as continuas contribucións das ciencias 

biomédicas, e describir a importancia do uso responsable dos medicamentos. 

9. Recoñecer e transmitir a importancia que ten a prevención como práctica habitual e integrada nas 

súas vidas e as consecuencias positivas da doazón de células, sangue e órganos. 

10. Investigar as alteracións producidas por distintos tipos de substancias aditivas, e elaborar propostas 

de prevención e control. 

11. Recoñecer as consecuencias para o individuo e a sociedade de seguir condutas de risco. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Diferenciar a materia viva da inerte partindo das características particulares de 

ambas. (CMCCT) 

- Establecer comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula 

procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal. (CMCCT) 

- Interpretar os niveis de organización no ser humano e procurar a relación entre 

eles. (CAA) 

- Diferenciar os tipos celulares e describir a función dos orgánulos máis 

importantes. (CMCCT) 

- Recoñecer os principais tecidos que conforman o corpo humano e asocialos á 

súa función. (CMCCT) 

- Argumentar as implicacións dos hábitos para a saúde, e  xustificar con exemplos 

as eleccións que realiza ou pode realizar para promovela individual e colectivamente. 

(CSC) 

- Recoñecer as doenzas e as infeccións máis comúns, e relacionalas coas súas 

causas. (CMCCT) 

- Distinguir e explicar os mecanismos de transmisión das doenzas infecciosas. 

(CMCCT) 

- Coñecer e describir hábitos de vida saudable e identificalos como medio de 

promoción da súa saúde e da das demais persoas. (CSC) 

- Propoñer métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas 

 

- Diferencia a materia viva da inerte en función das 

súas características máis importantes. 

- Describe os diferentes niveis de organización no ser 

humano e as relacións máis importantes entre eles. 

- Describe unha célula procariota e unha eucariota. 

- Distingue unha célula animal dunha vexetal. 

- Recoñece os principais tecidos humanos e indica a 

súa función. 

- Coñece e describe hábitos saudables e sinala a súa 

importancia para a saúde das persoas. 

- Describe as doenzas e infeccións máis comúns, as 

súas causas, e os métodos para evitar o contaxio das 

infecciosas. 

- Explica en que consisten as vacinas e os seus 

efectos. 

- Explica a importancia da doazón de células, sangue e 

órganos para a sociedade. 

- Diferencia medicamentos de drogas e explica o risco 

para a saúde que supón o consumo das drogas 

(axúdase de exemplos). 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 

 

- Traballo de investigación  
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infecciosas máis comúns. (CSC, CSIEE) 

- Establecer diferenzas entre as doenzas que afectan as rexións dun mundo 

globalizado, e deseñar propostas de actuación. (CSC, CSIEE) 

- Explicar en que consiste o proceso de inmunidade, e valorar o papel das vacinas 

como método de prevención das doenzas. (CMCCT, CSC) 

- Detallar a importancia da doazón de células, sangue e órganos para a sociedade 

e para o ser humano. (CSC) 

- Detectar as situacións de risco para a saúde relacionadas co consumo de 

substancias tóxicas e estimulantes, como tabaco, alcohol, drogas, etc., 

contrastar os seus efectos nocivos e propoñer medidas de prevención e control. 

(CSC, CSIEE) 

- Identificar as consecuencias de seguir condutas de risco coas drogas, para o 

individuo e a sociedade. (CSC) 
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3ª AVALIACIÓN  

 

U.D. 8  SERES VIVOS: FUNCIÓNS DE NUTRICIÓN, RELACIÓN E REPRODUCIÓN. 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Funcións vitais: nutrición, relación e reprodución. 

2. Alimentación e nutrición. Alimentos e nutrientes: tipos e 

funcións básicas. 

3. Dieta e saúde. Dieta equilibrada. Deseño e análise de dietas. 

Hábitos nutricionais saudables. Trastornos da conduta 

alimentaria. 

4. Aparellos e procesos que interveñen na nutrición. 

5. Anatomía e fisioloxía dos aparellos dixestivo, respiratorio, 

circulatorio e excretor. 

6. Alteracións máis frecuentes e doenzas asociadas aos aparellos 

que interveñen na nutrición. 

7. Función de relación. Sistema nervioso e sistema endócrino. 

8. Órganos dos sentidos: estrutura e función; coidado e hixiene. 

9. Sistemas nervioso e endocrino: organización e funcionamento. 

10. Aparello locomotor: ósos e músculos. 

1. Describir as funcións comúns a todos os seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa e 

heterótrofa. 

2. Recoñecer a diferenza entre alimentación e nutrición, e diferenciar os principais nutrientes e as 

súas funcións básicas. 

3. Argumentar a importancia dunha boa alimentación e do exercicio físico na saúde, e identificar as 

doenzas e os trastornos principais da conduta alimentaria. 

4. Explicar os procesos fundamentais da nutrición, asociando cada fase co aparello implicado e 

interpretando esquemas dos aparellos que interveñen nela. 

5. Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor, e coñecer o 

seu funcionamento. 

6. Indagar acerca das doenzas máis habituais nos aparellos relacionados coa nutrición, así como sobre 

as súas causas e a maneira de previlas. 

7. Describir os procesos implicados na función de relación, e os sistemas e aparellos implicados, e 

recoñecer e diferenciar os órganos dos sentidos e os coidados do oído e a vista. 

8. Explicar o funcionamento dos sistemas nervioso e endocrino e a relación existente entre eles. 



Programación Departamento Física e Química     IES Afonso X O Sabio CURSO 2019/20 

 

239  

 

11. Relacións entre o sistema nervioso e o sistema endocrino e o 

aparello locomotor. 

12. Factores de risco e prevención das lesións do aparello 

locomotor. 

13. Reprodución humana. Anatomía e fisioloxía do aparello 

reprodutor. Cambios físicos e psíquicos na adolescencia. 

14. Ciclo menstrual. Fecundación, embarazo e parto. 

15. Métodos anticonceptivos. 

16. Doenzas de transmisión sexual: prevención. 

17. Técnicas de reprodución asistida. 

9. Identificar os principais ósos e músculos do aparello locomotor e explicar a súa relación co sistema 

nervioso. 

10. Detallar as lesións máis frecuentes no aparello locomotor e como se preveñen. 

11. Referir os aspectos básicos do aparello reprodutor, diferenciar entre sexualidade e reprodución, e 

interpretar debuxos e esquemas do aparello reprodutor. 

12. Describir os acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo e do parto. 

13. Comparar os métodos anticonceptivos, clasificalos segundo a súa eficacia e recoñecer a 

importancia dalgúns deles na prevención de doenzas de transmisión sexual. 

14. Compilar información sobre as técnicas de reprodución asistida e de fecundación in vitro. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 

- Recoñecer e diferenciar a importancia de cada función para o mantemento da 

vida. (CMCCT) 

- Contrastar o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e deducir a 

relación entre elas. (CMCCT) 

- Discriminar o proceso de nutrición do da alimentación. (CMCCT) 

- Relacionar cada nutriente coa súa función no organismo, e recoñecer hábitos 

nutricionais saudables. (CMCCT) 

- Valorar e determinar unha dieta equilibrada para unha vida saudable e 

identificar os principais trastornos da conduta alimentaria. (CAA, CSC). 

- Determinar e identificar os órganos, aparellos e sistemas implicados na función 

de nutrición, recoñecendo a función de cada un deles no proceso global. 

(CMCCT) 

- Coñecer e explicar os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, 

respiratorio e excretor, e o seu funcionamento. (CMCCT) 

- Diferenciar as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e os sistemas 

implicados na nutrición, e asocialas coas súas causas. (CMCCT) 

- Describir os procesos implicados na función de relación, e identificar o órgano 

ou a estrutura responsables de cada proceso, especificando a función de cada 

un deles. (CMCCT) 

 

- Diferencia as tres funcións vitais dos seres vivos. 

- Distingue entre nutrición autótrofa e heterótrofa e 

descríbeas correctamente. 

- Diferencia nutrición de alimentación. 

- Especifica as características que debe ter unha dieta 

saudable. 

- Describe os principais trastornos da conduta 

alimentaria. 

- Identifica os órganos, aparellos e sistemas 

implicados na función de nutrición. 

- Indica os compoñentes dos aparellos dixestivo, 

circulatorio, respiratorio e excretor. 

- Describe as doenzas máis frecuentes relacionadas 

coa nutrición. 

- Identifica os órganos o estruturas implicados na 

función de relación. 

- Relaciona os receptores sensoriais cos sentidos. 

- Identifica as doenzas máis comúns do sistema 

nervioso así como as estruturas implicadas no dito 

sistema. 

- Nomea algunha glándula endocrina asociándoa coa 

hormona segregada e a súa función. 

- Localiza os principais ósos e músculos do corpo 

humano en esquemas do aparello locomotor e 

indica as doenzas máis comúns relacionadas co dito 

aparello. 

- Identifica en esquemas os órganos do aparello 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de laboratorio 

 

- Traballo de investigación  
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- Clasificar os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos 

sentidos en que se atopan. (CMCCT) 

- Identificar algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relacionalas coas 

súas causas. (CMCCT, CSC) 

- Enumerar as glándulas endócrinas e asociar con elas as hormonas segregadas e 

a súa función. (CMCCT) 

- Localizar os principais ósos e músculos do corpo humano en esquemas do 

aparello locomotor. (CMCCT) 

- Diferenciar os tipos de músculos en función do seu tipo de contracción, e 

relacionalos co sistema nervioso que os controla. (CMCCT) 

- Identificar os factores de risco máis frecuentes que poden afectar o aparello 

locomotor e relacionalos coas lesións que producen. (CAA, CSC) 

- Identificar en esquemas os órganos do aparello reprodutor masculino e 

feminino, e especificar a súa función. (CMCCT) 

- Describir as principais etapas do ciclo menstrual e indicar que glándulas e que 

hormonas participan na súa regulación. (CMCCT) 

- Identificar os acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo e do 

parto. (CMCCT) 

- Discriminar os métodos de anticoncepción humana. (CMCCT) 

- Categorizar as principais doenzas de transmisión sexual e argumentar sobre a 

súa prevención. (CMCCT, CSC, CCEC). 

- Identificar as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes. (CMCCT) 

reprodutor masculino e feminino, e especifica a súa 

función. 

- Describe os acontecementos fundamentais do ciclo 

menstrual, a fecundación, o embarazo e o parto. 

- Nomea os principais métodos anticonceptivos. 

- Describe as principais doenzas de transmisión 

sexual. 

- Describe as técnicas de reprodución asistida máis 

frecuentes. 
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U.D. 9  XEODINÁMICA E SOLO. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Modelaxe do relevo. Factores que condicionan o relevo terrestre. 

2. Procesos xeolóxicos externos e diferenzas cos internos. Meteorización, 

erosión, transporte e sedimentación. 

3. Augas superficiais e modelaxe do relevo: formas características. 

4. Augas subterráneas: circulación e explotación. 

5. Acción xeolóxica do mar: dinámica mariña e modelaxe litoral. 

6. Acción xeolóxica do vento: modelaxe eólica. 

7. Acción xeolóxica dos glaciares: formas de erosión e depósito que orixinan. 

8. Factores que condicionan a modelaxe da paisaxe galega. 

9. Acción xeolóxica dos seres vivos. A especie humana como axente xeolóxico. 

10. Manifestacións da enerxía interna da Terra. 

11. Actividade sísmica e volcánica: orixe e tipos de magmas. 

12. Distribución de volcáns e terremotos. Riscos sísmico e volcánico: importancia 

da súa predición e da súa prevención. 

13. Sismicidade en Galicia. 

14. O solo como ecosistema. 

15. Compoñentes do solo e as súas interaccións. 

16. Importancia do solo. Riscos da súa sobreexplotación, degradación ou perda. 

1. Identificar algunhas das causas que fan que o relevo difira duns sitios a outros. 

2. Relacionar os procesos xeolóxicos externos coa enerxía que os activa e 

diferencialos dos procesos internos. 

3. Analizar e predicir a acción das augas superficiais, e identificar as formas de erosión 

e depósitos máis características. 

4. Valorar e analizar a importancia das augas subterráneas, e xustificar a súa dinámica 

e a súa relación coas augas superficiais. 

5. Analizar a dinámica mariña e a súa influencia na modelaxe litoral. 

6. Relacionar a acción eólica coas condicións que a fan posible, e identificar algunhas 

formas resultantes. 

7. Analizar a acción xeolóxica dos glaciares e xustificar as características das formas de 

erosión e depósito resultantes. 

8. Indagar e identificar os factores que condicionan a modelaxe da paisaxe nas zonas 

próximas ao alumnado. 

9. Recoñecer e identificar a actividade xeolóxica dos seres vivos e valorar a 

importancia da especie humana como axente xeolóxico externo. 

10. Diferenciar os cambios na superficie terrestre xerados pola enerxía do interior 

terrestre dos de orixe externa. 

11. Analizar as actividades sísmica e volcánica, as súas características e os efectos que 

xeran. 

12. Relacionar a actividade sísmica e volcánica coa dinámica do interior terrestre e 

xustificar a súa distribución planetaria. 

13. Valorar e describir a importancia de coñecer os riscos sísmico e volcánico, e as 

formas de previlos. 

14. Analizar os compoñentes do solo e esquematizar as relacións entre eles. 

15. Valorar e determinar a importancia do solo e os riscos que comporta a súa 

sobreexplotación, degradación ou perda. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 

A MATERIA 

PROCEDEMENTOS/ 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

O alumnado debe ser capaz de: 
- Identificar a influencia do clima e das características das rochas que condicionan os tipos de relevo e 

inflúen neles. (CMCCT) 
- Relacionar a enerxía solar cos procesos externos, e xustificar o papel da gravidade na súa dinámica. 

(CMCCT) 
- Diferenciar os procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación, e os seus efectos no 

relevo. (CMCCT) 
- Analizar a actividade de erosión, transporte e sedimentación producida polas augas superficiais, e 

recoñecer algún dos seus efectos no relevo. (CMCCT) 
- Valorar e analizar a importancia das augas subterráneas e os riscos da súa sobreexplotación. (CMCCT, CSC) 
- Relacionar os movementos da auga do mar coa erosión, o transporte e a sedimentación no litoral, e 

identificar algunhas formas resultantes características. (CMCCT) 
- Asociar a actividade eólica cos ambientes en que esta actividade xeolóxica pode ser relevante. (CMCCT) 
- Analizar a dinámica glaciar e identificar os seus efectos sobre o relevo. (CMCCT) 
- Investigar acerca da paisaxe do seu contorno máis próximo e identifica algúns dos factores que 

condicionaron a súa modelaxe. (CAA, CMCCT) 
- Identificar a intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión, transporte e 

sedimentación. (CMCCT) 
- Valorar e describir a importancia das actividades humanas na transformación da superficie terrestre. (CSC, 

CCEC) 
- Diferenciar un proceso xeolóxico externo dun interno e identificar os seus efectos no relevo. (CMCCT) 
- Coñecer e describir como se orixinan os sismos e os efectos que xeran. (CMCCT) 
- Relacionar os tipos de erupción volcánica co magma que as orixina, e asocialos co seu grao de perigo. 

(CMCCT) 
- Xustificar a existencia de zonas en que os terremotos son máis frecuentes e de maior magnitude. (CMCCT, 

CAA) 
- Valorar e describir o risco sísmico e, de ser o caso, volcánico existente na zona en que habita, e coñecer as 

medidas de prevención que debe adoptar. (CAA, CSC) 
- Recoñecer que o solo é o resultado da interacción entre os compoñentes bióticos e abióticos, e sinalar 

algunha das súas interaccións. (CMCCT) 
- Recoñecer a fraxilidade do solo e valorar a necesidade de protexelo. (CMCCT, CSC) 

- Coñece a influencia do clima e das 
rochas nos tipos de relevo 

- Describe os procesos xeolóxicos 
externos (meteorización, erosión, 
transporte e sedimentación) que 
realizan os diferentes axentes 
xeolóxicos externos (augas 
superficiais, augas subterráneas, 
vento e glaciares) e os seus efectos 
sobre o relevo. 

- Describe os factores que 
condicionaron o relevo do seu 
entorno. 

- Describe a importancia da acción 
dos seres vivos sobre o relevo, 
incluíndo a acción humana. 

- Diferencia un proceso xeolóxico 
externo dun interno. 

- Describe as orixes e os efectos de 
sismos e volcáns sobre o relevo. 

- Explica as razóns polas que hai zonas 
da Terra con máis terremotos e 
volcáns, e coñece as medidas de 
prevención que debe adoptar para 
mitigar os seus efectos. 

- Describe as características e 
compoñentes do solo, a súa 
fraxilidade e valora a necesidade de 
protexelo. 

 

- Probas escritas 

 

 

- Traballo diario 

 

 

- Traballo de 

investigación 
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Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
Considérase que o grao mínimo de consecución para superar a materia corresponde co 

cumprimento do indicado para cada unidade didáctica na columna correspondente das táboas 

anteriores. 

Cada punto dos referidos no parágrafo anterior poderíase, por exemplo, desagregar a modo de 

rúbrica en niveis de adquisición: moi baixo, baixo, aceptable, bo e excelente (desta forma, para 

superar a materia, o alumno/a debería ter como mínimo un nivel de adquisición aceptable nos 

puntos indicados). 

Procedementos e instrumentos de avaliación. 
 Como pode observarse nas táboas que describen as unidades didácticas dos diferentes cursos, 

se valorarán catro aspectos do traballo do alumnado: 

• Probas escritas 

En cada avaliación faranse as probas escritas que se consideren necesarias 
(neste apartado están incluídos os exames escritos). Todos os exames deberán 
ser realizados por todos os/as alumnos/as sen excepción. Se houbese unha 
causa médica debidamente xustificada documentalmente, repetiríase o 
exame; noutro caso non se repetiría. 
 

• Traballo diario 

Valorarase mediante a observación directa (podéndose utilizar, por 

exemplo, escalas de observación) e a análise das producións dos alumnos 

(problemas numéricos, exercicios, ...) tanto no traballo de clase como na 

casa. 

 

• Traballo de laboratorio 

Valorarase mediante a observación directa do traballo realizado no 

laboratorio e mediante a análise do correspondente informe escrito de 

prácticas. 

 

• Traballo de investigación 

Este apartado inclúe traballos e exposicións e valorarase mediante a 

análise do informe escrito, a exposición oral do traballo, a observación directa 

se a procura de información se realiza na clase e, se fose o caso, o debate cos 

compañeiros/as sobre o dito no traballo.
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Concrecións metodolóxicas que require a materia. 

 Utilizarase unha metodoloxía mixta: indutiva e dedutiva. A indutiva sirve para motivar a 

participación dos alumnos mediante o uso de: 

- Pequenos debates nos que se intentará detectar as ideas previas, preconcepcións o 

esquemas alternativos do alumno como produto da súa experiencia diaria e persoal. 

- Elaboración de informes individuais das actividades analizadas con el uso de táboas de 

datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, debuxos de montaxes y conclusións nos 

que interesa máis o aspecto cualitativo que o cuantitativo. 

O método dedutivo e o uso das estratexias expositivo-receptivas favorecen a actividade mental 

como complemento ao proceso de aprendizaxe indutiva. Para iso presentarase cada idea, concepto o 

feito cunha experiencia o máis sinxela posible. 

O profesor/a  guía e gradúa este proceso propoñendo actividades nas que cómpre consultar 

diversas fontes de información, recoller información no exterior da aula e, ademais, debe fomentar o 

rigor no uso da linguaxe. En todas as actividades es conveniente reflexionar sobre o realizado, 

recompilar o que se aprendera, analizar o avance en relación coas ideas previas (punto de partida) e 

facilitar ao alumno/a unha reflexión sobre habilidades de coñecemento, procesos cognitivos, control e 

planificación da propia actuación, a toma de decisións e a comprobación de resultados. 

A intervención do profesorado va encamiñada a que o alumnado constrúa criterios sobre as 

propias habilidades e competencias en campos específicos do coñecemento e do seu quefacer como 

estudante. 

A estratexia de aprendizaxe para o ensino deste eido enfócase aos conceptos principais das 

materias que inclúen o ámbito, así como ao seu carácter interdisciplinar, que proporciona aos 

alumnos una maior motivación e capacidade para contextualizar os mesmos. Os alumnos deben 

comprender en todo momento a relación existente entre o que está estudando, o seu entorno 

máis inmediato e os seus intereses persoais presentes e futuros. 

As características apuntadas demandan que o proceso de ensino e aprendizaxe sexa, en 

primeiro termo, eminentemente práctico e funcional. As estratexias metodolóxicas se 

orientarán, polo tanto, a que o alumno perciba facilmente a conexión entre os contidos tratados 

e o mundo que lle rodea. Será necesario identificar os intereses, valores e inquedanzas dos 

alumnos para logo controlalos e usalos no proceso educativo. 
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Tamén contribuirá a mellorar a motivación dos alumnos outra serie de estratexias como a 

realización de actividades variadas e o emprego de materiais e recursos didácticos moi diversos, 

que evitarán a monotonía; conseguir un bo ambiente na clase e manter un certo grao de 

negociación e debate crítico entre profesor e alumnos para conseguir unha actitude activa e 

participativa destes.  

Cómpre tamén mellorar a súa autoestima para que poidan superar posibles complexos 

derivados do seu fracaso escolar anterior. As estratexias para iso serán a gradación coherente na 

dificultade das actividades, de maneira que xeren expectativas de éxito, o apoio constante do 

profesor resaltando os logros do alumno e a autoavaliación deste en determinados momentos do 

proceso de aprendizaxe. 

Destacamos, así mesmo, como relevante a introdución de técnicas de traballo cooperativo que 

potencia e desenvolve a metodoloxía dedutiva.  

As rutinas e destrezas de pensamento axudan ao alumno/a a un desenvolvemento da competencia 

aprender a aprender. 

 

Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar. 

A nivel particular del  curso: 

- Tomarase como base o libro “Ámbito científico y matemático II. Programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento” da editorial EDITEX. 

 
 

E ademais, a nivel xeral, podemos contar con: 

- Outros libros de texto doutras editoriais para o profesor/a. 

- Outros recursos e actividades dixitais propostos polo profesor/a. 

- Apuntamentos proporcionados polo profesor/a. 

- Fichas de traballo.  

- Biblioteca do Centro, onde o alumno poida estudar e encontrar, nos libros desta, 

información para a resolución de actividades. 

- Internet, revistas de divulgación científica. 

- Materiais e produtos dos laboratorios de Física e Química e Bioloxía-Xeoloxía. 
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Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do alumnado. 

A) AVALIACIÓN. 

Os principios que deberán orientar a toma de decisións na avaliación son: 

• Carácter procesual e continuo, que lle permita estar presente, de forma sistemática, no 
desenvolvemento de todo tipo de actividades e non só en momentos puntuais e illados. 

• Considerar a totalidade de elementos que entran a formar parte do feito educativo e 
atenderá globalmente a todos os ámbitos da persoa. 

• Terá en conta a singularidade de cada individuo/a analizando o seu propio proceso de 
aprendizaxe, as súas características e necesidades específicas.  
 

Os criterios de avaliación están especificados nas táboas correspondentes e para poder 

realizar correctamente a avaliación de cada un destes criterios é necesario realizar 

avaliacións en diferentes momentos do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

B) CUALIFICACIÓN. 

A ponderación dos diferentes aspectos do traballo do alumnado na nota do curso reflíctese 

na seguinte táboa: 

 
Ámbito científico- 

matemático  
PMAR 3º ESO 

Probas escritas 50% 

Traballo diario 30% 

Traballo de 

laboratorio 
10% 

Traballo de 

investigación 
10% 

 

A nota das probas escritas en cada avaliación será a media aritmética das notas das ditas 

probas realizadas durante a avaliación considerada. 

Aqueles alumnos que non obtivesen unha nota de avaliación (tendo en conta probas escritas, 

traballo diario, traballo de laboratorio e traballo de investigación) de como mínimo cinco puntos 

sobre dez terán que facer unha proba escrita de recuperación da mesma. 

Aqueles alumnos que, despois de feitas as ditas recuperacións, sigan a ter algunha avaliación 

cunha nota menor de cinco puntos sobre dez, deberán realizar en xuño un exame global escrito 

cos contidos das avaliacións que se atopen nesas circunstancias. 
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A nota final de xuño será a media aritmética das notas de cada avaliación e, se o alumno/a non 

obtivese unha nota igual o superior a cinco puntos sobre dez, terá que acudir á convocatoria 

extraordinaria. 

Na convocatoria extraordinaria de setembro incluiranse todos os contidos desenvolvidos ao 

longo de todo o curso. 

C) PROMOCIÓN. 

Estarase ao que diga a lexislación vixente. 

 

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica 
docente.  

Para poder determinar e avaliar o proceso de ensino e a práctica docente, o departamento 
analizará  a evolución do alumnado ao longo dos cursos para comprobar se as aprendizaxes teñen 
unha continuidade no tempo e o nivel mellora. 

Ademais, ao final de cada avaliación pasarase unha enquisa aos alumnos para a súa valoración 
das clases da materia do departamento que curse cada un deles. 

 

Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación 
da materia pendente. 

A) MATERIA PENDENTE DE FÍSICA E QUÍMICA DE 2º DE ESO. 

• Entregaranse boletíns con problemas e cuestións das materias correspondentes. 

• O seguimento  do alumno/a será realizado polo profesor/a do departamento que 

lle imparta clase no curso actual, quen atenderá as dúbidas dos alumnos/as que o 

precisen (o seguimento dos alumnos de 3º PMAR será realizado polo xefe do 

departamento xunto co profesor de ámbito científico-matemático que lles 

imparta clase).  

• Faranse dúas probas escritas, das cales se darán oportunamente as datas de 

realización. A data da primeira proba será fixada polo departamento e a data de 

segunda proba poderá ser fixada por xefatura de estudos. 

* Os alumnos que aproben a primeira proba liberarán esa parte da materia e 

presentaranse á segunda proba cos temas correspondentes ao dito exame. 

* Os alumnos que non superasen a primeira presentaranse á segunda proba 

con todos os temas. 



Programación Departamento Física e Química     IES Afonso X O Sabio CURSO 2019/20 

 

249  

 

• Para aprobar a materia pendente terán que aprobar os dous exames no primeiro 

caso, ou ben o segundo exame global no caso de presentarse con toda a materia. 

• De non acadar unha avaliación positiva na convocatoria ordinaria, poderán 

realizar a proba extraordinaria en Setembro. 

B) MATERIA PENDENTE DE FÍSICA E QUÍMICA DE 3º DE ESO. 
O plan de recuperación da materia pendente de terceiro será exactamente igual ao 

plan da de segundo con unha particularidade en canto ao seguimento: dado que a 

materia de Física e Química de 4º de ESO é optativa, o seguimento daqueles alumnos 

que non cursen a materia de 4º será realizado pola xefatura de departamento. 

C) MATERIA PENDENTE DE FÍSICA E QUÍMICA DE 1º DE BACHARELATO. 
O plan de recuperación da materia pendente de primeiro de bacharelato será 

exactamente igual ao plan da de segundo de ESO aínda que neste caso pode darse 

tamén algunha particularidade en canto ao seguimento: se o alumno/a cursa las 

materias de Física e/ou Química de segundo de bacharelato o seguimento de cada unha 

das partes da materia pendente o fará o profesor/a que lle imparta clase en segundo 

curso pero,  se non cursase ningunha das dúas materias de segundo curso indicadas o 

seguimento da materia pendente o fará a xefatura de departamento. Neste caso, a 

proba extraordinaria realizarase no mes de xuño. 

D) MATERIA PENDENTE DE CIENCIAS APLICADAS I DE FP BÁSICA. 

• Co fin de facilitar o repaso dos contidos por parte dos alumnos/as entregaráselles 

boletíns de exercicios que deben entregar no prazo indicado para a súa 

corrección. Posteriormente os boletíns serán entregados aos alumnos/as para que 

corrixan os seus erros e estuden de cara ás probas escritas. 

• O seguimento  do alumno/a será realizado polo profesor/a do departamento que 

lle imparta clase no curso actual, quen atenderá as dúbidas dos alumnos/as que o 

precisen. 

• Realizaranse dúas probas escritas que versarán sobre os contidos traballados nos 

boletíns. Se o alumnado non aproba a primeira das probas (obtendo menos dun 

cinco sobre dez) terá que examinarse de toda a materia na segunda proba escrita 

e a nota será a obtida nesta.  Se aproba a primeira das probas (obtendo como 

mínimo un cinco sobre dez) só se examinará na segunda proba da nova materia. A 

nota será a media aritmética  de ambas probas. 
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• O alumnado deberá ler un libro de divulgación científica e a finais do mes de 

xaneiro examinarase do mesmo coa elaboración dun resumo. 

• A nota final do módulo será a que resulte de facer a seguinte operación: 

Nota probas escritas*0,6 + Nota de boletíns de exercicios*0,2 + Nota libro de lectura*0,2 

Se a nota final é igual ou superior a un cinco sobre dez o alumno/a aprobará a materia 

e se é inferior non a recuperará. 

Resumindo, cómpre salientar que o responsable da avaliación dos alumnos con 

materias pendentes doutros cursos será o xefe de departamento, coas seguintes 

excepcións: 

o Alumnos de 3º PMAR: neste caso, aínda que o seguimento se faga polo/a 

profesor/a de ámbito xunto co xefe de departamento, a última decisión sobre se 

os ditos alumnos superan ou non a materia pendente será do profesor/a de 

ámbito científico-matemático que lles imparta clase no curso actual. 

o Alumnos de FP Básica: neste caso, tanto o seguimento como a decisión sobre se 

os ditos alumnos superan ou non a materia pendente serán do profesor/a de 

ciencias aplicadas II que lles imparta clase no curso actual. 

Ademais, dadas as particularidades de segundo de bacharelato, a recuperación da 

materia pendente de primeiro poderá facerse doutro xeito ao sinalado, previo acordo por 

escrito do alumno/a (e a súa familia no caso de non ser maior de idade) coa xefatura de 

departamento, coa aprobación de dirección e sendo reflectido na correspondente acta de 

departamento. 

Por último, e cara a unha mellor atención ao alumnado con materias pendentes, o xefe 

de departamento estará a disposición dos alumnos de ESO os mércores no seu primeiro 

recreo (10h10´-10h30´) e para os alumnos de bacharelato os mércores no seu recreo 

(11h00´-11h40´) (iso non será obstáculo para que poidan ser atendidos en calquera outro 

momento que sexa posible, tanto polo xefe de departamento como por calquera das 

outras profesoras do departamento). 
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Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos  
resultados.  

Realizarase unha avaliación inicial, que dará información ao profesor/a do nivel inicial do grupo e 

individual de cada alumno. 

A dita avaliación non terá que ser necesariamente unha proba escrita, senón que poderá facerse 

mediante a observación directa dos alumnos nas primeiras clases do curso ou de calquera outra 

maneira que o profesor/a da materia considere máis pertinente. 

Despois da avaliación inicial, poderán determinarse as medidas de atención á diversidade, 

modificacións curriculares e a atención individualizada que se consideren necesarias para a boa 

marcha escolar do alumnado. 

Medidas de atención á diversidade.  

Estableceranse medidas de reforzo educativo a aqueles alumnos que o precisen. O seu 

desenvolvemento levarase a cabo no contexto escolar ordinario e suporá a modificación de 

elementos non prescriptivos do currículo. 

Deste xeito, prestarase especial atención ós devanditos alumnos proporcionándolles actividades de 

reforzo, resolvendo todas as dúbidas e dificultades que lles poidan ir xurdindo, cun maior 

seguimento do seu traballo, esforzo e evolución ó longo do curso. 

Así, por exemplo, para os alumnos/as repetidores estableceranse medidas de reforzo educativo no 

caso de que o necesiten, proporcionándolles actividades de reforzo ou ampliación. As dúbidas que 

se lles presenten na resolución dos mesmos serán solucionadas polo correspondente profesor da 

materia. Prestarase tamén un especial seguimento do seu traballo e organización no caso de ser 

necesario. 

Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de 

atención e hiperactividade (TDAH), ..., estableceranse as medidas curriculares necesarias co fin de 

que poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os obxectivos e 

competencias establecidas en cada etapa para todo o alumnado. 
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Tamén se prepararán actividades de ampliación de darse o caso e se o alumno está interesado. 

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

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

competencias propias de cursos superiores. 

Concreción dos elementos transversais que se traballarán en cada curso.  
Sen ser esta unha materia que permita o desenvolvemento a gran escala dos elementos 

transversais, ao carecer dun aspecto humanístico claro, non é menos certo que todos os temas 
transversais propios da Etapa de Secundaria poden ser desenvolvidos paralelamente ao temario da 
materia. Estes temas son: 

· Comprensión lectora, expresión oral e escrita. 
· TIC´s. 
· Educación cívica e constitucional. 
· Igualdade e non discriminación. 
· Espírito emprendedor e iniciativa empresarial. 
· Seguridade viaria. 
· Prevención de violencia e conflitos. 
· Liberdade, xustiza, paz, democracia, respecto aos dereitos humanos, etc. 

 
Sen desestimar o poder aproveitar en calquera momento as inquietudes dos alumnos e alumnas 

sobre determinados temas, os momentos nos que estes temas poden ser desenvolvidos grazas á 
súa relación cos contidos da materia son: 
 

Física e Química 2º ESO 

Unidade 1 Actividade científica e medida. Actitude emprendedora, Educación cívica, tecnoloxías da 
información e comunicación. 
 Unidade 2 e 3. A Materia. Educación ambiental, Educación para a saúde e Educación para o 
consumidor. Diversidade de substancias como proba do interesante que é a Natureza. 
Unidade 4. Cambios na materia. Educación ambiental, Educación para a saúde e Educación para o 
consumidor. Produtos químicos. Consumo desproporcionado dalgún deles.  Combustións e 
residuos. Espírito emprendedor. Industria química e novos produtos. 
Unidade 5. As forzas. Educación para a igualdade de oportunidades entre os sexos. Concepto de 
forza. O movemento dos corpos. Educación viaria. Problemas de automóbiles e peóns. 
Unidade 6. Forzas da natureza. Educación ambiental e Educación cívica. Naves espaciais, Control do 
espazo. 
Unidade 7.  Enerxía. Educación ambiental, Educación para a igualdade, prevención de violencia e 
Educación para o consumidor. Crise enerxética. 
 

Física e Química 3º ESO 

Unidade 1 A ciencia e a medida. Actitude emprendedora, desenvolvendo proxectos creativos e en 
colaboración que fomenten a iniciativa persoal.  

 Unidade 2 O átomo. Prevención de conflitos Educación cívica. Enerxía nuclear 
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Unidade 3  Substancias químicas. Educación ambiental, Educación para a saúde e Educación para o 

consumidor.  Diversidade de sustancias como proba do interesante que é a Natureza. Propiedades 

das sustancias. 

Unidade 4.  As reaccións químicas. Educación ambiental, Educación para a saúde e Educación para 

o consumidor. Produtos químicos. Consumo desproporcionado dalgún deles. Espírito emprendedor. 

Industria química e novos produtos. 

Unidade 5 e unidade 7. Electricidade e magnetismo. Enerxía. Educación ambiental e Educación para 
o consumidor. Crise enerxética. 

Física e Química 4º ESO 

· Unidade 3. O movemento dos corpos. Educación viaria. Problemas de automóbiles e peóns. 

· Unidade 4. As forzas. Educación para a igualdade de oportunidades entre os sexos. Concepto de 

forza. Educación viaria. Problemas de choques frontais de automóbiles. 

· Unidade 5. Forzas gravitacionais. Educación ambiental e Educación cívica. Naves espaciais. Control 

do espazo. 

· Unidade 6. Forzas en fluídos. Educación para a saúde e Educación ambiental. Flotabilidade e 

perigosidade do medio acuático, contaminación de barcos. 

· Unidade 7. Traballo, enerxía e calor. Educación ambiental, Educación para a igualdade de 

oportunidades e Educación para o consumidor. Concepto de traballo e enerxía. · Intercambios de 

enerxía. Educación ambiental e Educación para o consumidor. Crise enerxética. 

· Unidade 9. O enlace químico. Educación ambiental, Educación para a saúde e Educación para o 

consumidor. Diversidade de sustancias como proba do interesante que é a Natureza. Propiedades 

das sustancias. 

· Unidade 11. As reaccións químicas. Educación ambiental, Educación para a saúde e Educación 

para o consumidor. Produtos químicos. Consumo desproporcionado dalgún deles. Combustións e 

residuos. Espírito emprendedor. Industria química e novos produtos. 

· Unidade 12. A química dos compostos de carbono. Educación ambiental, Educación para a saúde e 

Educación para o consumidor. Compostos orgánicos. Alcohol. Sustancias dopantes. Consumo 

desproporcionado. Dieta. Espírito emprendedor. Industria química e novos produtos. 

Física e Química 1º BACHARELATO 

A química en xeral, para tomar conciencia dos efectos positivos sobre a calidade de vida e 

tamén dos negativos. 

 - Os elementos químicos, como elementos imprescindibles para o correcto funcionamento do 

organismo. Igualdade e non discriminación. 
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- Unidade 1. A química do carbono,  sobre aspectos como os novos materiais; a produción e 

conservación de alimentos, as manipulacións xenéticas e o uso de aditivos químicos; as medicinas e 

o uso correcto dos mesmos, así como o risco que implica a automedicación; os prexuízos do 

alcohol; as medidas de hixiene e conservación referentes a substancias importantes para a vida, así 

como dos perigos da súa inadecuada manipulación. Espírito emprendedor. Industria química e 

novos produtos. 

- Unidades 3 a 7. Espírito emprendedor. Industria química e novos produtos. 

- Unidades 8 e 9. O movemento dos corpos. Educación viaria. Problemas de automóbiles e peóns. 

- Unidade 10. Dinámica. Educación para a igualdade. Concepto de forza. Educación viaria. 

Problemas de choques frontais de automóbiles. 

- Unidade 11. Interacción gravitatoria e electrostática. Educación ambiental e Educación cívica. 

Naves espaciais. Control do espazo. 

- Unidade 12. Enerxía. Educación ambiental, Educación para a igualdade e Educación para o 

consumidor. Concepto de traballo e enerxía. Intercambios de enerxía. Educación ambiental e 

Educación para o consumidor. Crise enerxética. 

Física  2º BACHARELATO 

- Unidade 2. Campo gravitatorio. Lixo espacial. Educación ambiental e cívica. Satélites de 

comunicacións. Igualdade, non discriminación, liberdade. 

- Unidade 3. Campo eléctrico. Coches eléctricos. Educación ambiental e cívica. Consumo de 

electricidade. Educación para o consumidor. 

- Unidades 4 e 5. Campo magnético e indución electromagnética. Alternador. Corrente alterna. 

Educación cívica. Igualdade e non discriminación. 

- Unidades 6 e 7. Ondas. Luz. Radar. Educación viaria. Aplicacións tecnolóxicas. Igualdade. 

Prevención de conflitos. Gafas. Igualdade e non discriminación. 

- Unidade 8. Relatividade e cuántica. Novas tecnoloxías. Ordenadores cuánticos. Espírito 

emprendedor e iniciativa empresarial. 

- Unidade 9. Física nuclear. Paz, prevención de conflitos. 

Química 2º BACHARELATO 

A química en xeral, para tomar conciencia dos efectos positivos sobre a calidade de vida e 

tamén dos negativos.  

- Unidades 2 a 4. A química do carbono,  sobre aspectos como os novos materiais; a produción e 

conservación de alimentos, as manipulacións xenéticas e o uso de aditivos químicos; as medicinas e 
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o uso correcto dos mesmos, así como o risco que implica a automedicación; os prexuízos do 

alcohol; as medidas de hixiene e conservación referentes a substancias importantes para a vida, así 

como dos perigos da súa inadecuada manipulación. Espírito emprendedor. Industria química e 

novos produtos. 

- Unidades 5 a 7. Novos materiais, novas propiedades. Espírito emprendedor e iniciativa 

empresarial. Industria química e novos produtos. Os elementos químicos, como elementos 

imprescindibles para o correcto funcionamento do organismo. Igualdade e non discriminación. 

- Unidade 8. Catalizadores. Educación viaria. Educación ambiental. 

- Unidade 12. Reaccións redox. Pilas. Educación ambiental, educación para o consumidor. 

CAAP 

- Unidade 1. O laboratorio. Educación cívica. Educación ambiental. Ciencia e coñecemento 
científico. Espírito emprendedor e iniciativa empresarial. 

- Unidade 2. A medida. Educación para o consumidor. 

- Unidade 3. Técnicas experimentais de laboratorio. Espírito emprendedor e iniciativa empresarial. 
Igualdade. 

- Unidade 4. Ciencia na actividade profesional. Igualdade e non discriminación. 

- Unidade 5. Contaminación e medio ambiente. Educación ambiental. Educación cívica. 

- Unidade 6. Xestión de residuos e desenvolvemento sostible. Xustiza. Educación ambiental. 
Respecto aos dereitos humanos. Prevención de conflitos. 

- Unidade 7. I+D+i. Espírito emprendedor e iniciativa empresarial. Liberdade. Non discriminación. 

- Unidade 8. Proxectos de investigación. Espírito emprendedor e iniciativa empresarial. Liberdade. 
Non discriminación. 

Ámbito científico-matemático PMAR 3º ESO 

Os elementos transversais estarán en consonancia cos das materias de Física e Química, 
Bioloxía-Xeoloxía e Matemáticas  Orientadas as Ensinanzas Aplicadas de 3º de ESO. 

 

 Ademais de esta análise por unidades nos diferentes cursos, o departamento contribúe a nivel 
xeral en: 

• PROXECTO LECTOR DO CENTRO. 
A área de Física e Química debe contribuír ao fomento da lectura e escritura 

(proxecto lector) e con esta finalidade desenvolveranse as seguintes actividades: 

- Procura e selección de información de carácter científico empregando fontes 

diversas, entre elas, as tecnoloxías da información e da comunicación. 
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- Comentarios de textos científicos. Lectura e comentario sobre textos publicados 

en revistas científicas que teñen relación coa unidade didáctica coa que se está a 

traballar. 

• APLICACIÓN DAS TIC´S NA AULA. 

Ademais dos alumnos de 2º de ESO, que traballan con E-DIXGAL, o resto dos alumnos 

tamén utilizarán as Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC) e con esta 

finalidade incluirase as TIC como elemento esencial para informarse, aprender e 

comunicarse. Recomendaranse as actividades complementarias en rede propostas pola 

editorial Vicens Vives. E empregaranse outros recursos didácticos na internet, entre os 

que temos que destacar os seguintes: 

- http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/, proxecto de Luis Ignacio 

García González con experimentos virtuais, vídeos e actividades interactivas. 

- O Proxecto Antonio de Ulloa (http://recursos.cnice.mec.es/quimica/) que 

proporciona un material curricular base e interactivo para o ensino dos contidos 

básicos en Química ao longo de toda a Educación Secundaria.  

- O “Proxecto Newton” (http://newton.cnice.mecd.es/) que desenvolve unidades 

didácticas que ofrecen unha realidade virtual simplificada e manexable mediante 

applets (escenas) que simulan fenómenos físicos, dispositivos de física aplicada, 

esquemas de resolución de problemas, etc. modificables polo alumnado, que 

facilitan unha aprendizaxe máis intuitiva. 

- Páxinas web relacionadas coas derradeiras novidades sobre a materia: CERN: 

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

- Achegándonos o CERN galego:  

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

- Portal galego de contidos educativos:  

http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/index_rapido.htm 

- Materiais curriculares do MECD:  http://www.cnice.mecd.es/recursos.html.  

• PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO. 
A contribución do Departamento de Física e Química a dito plan será a de fomentar o 

bo ambiente na clase, así como o respecto mutuo nas relacións (e nas opinións) tanto 

entre profesor- alumno como entre alumno-alumno e profesor-profesor. 
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Actividades complementarias e extraescolares .  
  

       As actividades complementarias e extraescolares favorecerán o desenvolvemento dos contidos 

educativos propios da materia e estarán orientadas a facilitar a súa aprendizaxe. 

Ao longo do curso poderán organizarse as actividades que se consideren interesantes, tales 

como participación en conferencias, participación en exposicións, participación en obradoiros 

organizados polo Concello ou outros organismos, relacionados con aspectos científicos e 

ambientais, visita a algún museo relacionado, así como participar en actividades con outros 

departamentos ou aquelas organizadas polo Club de Ciencias.  

Sen prexuízo do dito no parágrafo anterior, as actividades que xa se prevé organizar para os 

grupos que imparte o departamento son as seguintes: 

2º ESO → Visita ao MUNCYT da Coruña en colaboración co departamento de Tecnoloxía. 

ESO (2º e/ou 3º) → Semana da Ciencia e da Enerxía de Repsol (forma parte das actividades do Club 

de Ciencias). 

3º ESO → Visita ao parque eólico de Sotavento en colaboración co departamento de Tecnoloxía. 

3º ESO → Charla-Taller UDC (en colaboración co Club de Ciencias). 

4º ESO → Participación na fase autonómica da I Olimpiada Ciéntífica Juvenil Española (OCJE) en 

Santiago de Compostela (en colaboración co Club de Ciencias e os departamentos de Bioloxía-

Xeoloxía, Matemáticas e Tecnoloxía). 

4º ESO → Visita ao MUNCYT da Coruña. 

4º ESO → Charla de experiencias de científicas (en colaboración co Club de Ciencias). 

1º Bacharelato  → Visita á Central Térmica de Ciclo Combinado das Pontes de Endesa. 

2º Bacharelato → Visita á refinería da Coruña. 

2º FP Básica → Visita ao MUNCYT da Coruña. 
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Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións 
didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora. 

Os mecanismos para a avaliación da programación son útiles para coñecer as dificultades 
que aparecen no seu desenvolvemento ao longo dos cursos académicos.  

Estes mecanismos permiten marcar unhas pautas para posibles modificacións da 
programación no caso de ser necesarias. 

           Irase analizando o progreso e o cumprimento de obxectivos, temporalización, procesos de 
recuperación, etc. Do mesmo modo valóranse os resultados globais por avaliación e grupo. 

 

Procedementos para valorar o axuste entre a Program ación Didáctica e os resultados  

AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE  

ADECUACIÓN Á PLANIFICACIÓN 
RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

PROPOSTAS 
DE MELLORA  

Preparación da 
clase e dos 
materiais 

didácticos.  

Hai coherencia entre o programado e o 
desenvolvemento das clases. 

  

Existe unha distribución temporal equilibrada.   

O desenvolvemento da clase adecúase ás 
características do grupo. 

  

A metodoloxía fomenta a motivación e o 
desenvolvemento das capacidades do 
alumno/a. 

  

Regulación da 
práctica docente.  

Grao de seguimento dos alumnos.   

Validez dos recursos utilizados na clase para 
as aprendizaxes. 

  

Os criterios de promoción están acordados 
entre os profesores. 

  

Os criterios de cualificación están axustados 
á tipoloxía de actividades planificadas. 

  

Os criterios de avaliación e os criterios de 
cualificación déronse a coñecer: 

- aos alumnos. 

- ás familias. 

  

Utilización de 
medidas para a 

atención á 
diversidade.  

Adóptanse medidas con antelación para 
coñecer as dificultades de aprendizaxe. 

  

Ofreceuse resposta ás diferentes 
capacidades e ritmos de aprendizaxe. 

  

As medidas e recursos ofrecidos foron 
suficientes. 

  

Aplica medidas extraordinarias 
recomendadas polo equipo docente 
atendendo aos informes psicopedagóxicos. 

  

 


