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1.OBXETIVOS XERAIS DA ETAPA 

 
 

A Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desenrolar nos alumnos e alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

 

a) Asumir de forma responsable os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos 

no respeto a os demáis, practicar a tolerancia, a cooperación e  a solidaridade 

entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos 

humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre os homes e as mulleres 

e prepararse para o exercicio da ciudadanía democrática. 

b) Desenrolar e consolidar hábitos de disciplina, estudio e traballo individual e en 

equipo  como condición necesaria para a realización eficaz das tarefas de 

aprendizaxe e como medio de desenrolo persoal. 

c) Valorar e respetar a diferencia de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de 

sexo o por calquera outra condición o circunstancia persoal ou social. Rexeitar 

os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así coma 

calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as suas capacidades afectivas en todos os ámbitos da prsonalidade. 

Resolver os conflictos pacíficamente, así como rexeitar a violencia  os 

prexuicios de calquera tipo e os comportamentos sexistas. 

e) Desenrolar destrezas básicas na utilización das fontes de información para 

incorporar novos coñecementos. Adquirir  una preparación básica no campo das 

tecnoloxías , especialmente nos de información e comunicación 

f) Concebir o coñecemento coma un saber integrado que se estructura en diferentes 

discipinas, así coma coñecer e aplicar  os métodos para identificar os problemas 

nos distintos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenrolar o espíritu emprendedor e a confianza nun mesmo, a participación, 

espíritu crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprende, 

planificar, tomar decisión e asumir responsablidades. 

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

e na lingua galega  textos e mensaxes  complexos. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas extranseiras da maneira 

apropiada. 

j) Coñecer, valorar e respetar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e 

as dos demáis, así coma o patrimonio artístico e cultural. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o de outros, respetar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de saúde e cuidado corporal e incorporar a 

educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenrolo persoal e 

social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a sua 

diversidade. Valorar críticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde , 

consumo, cuidado dos seres vivos e o medio ambiente e contribuir así a sua 

conservación e mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 

manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación 

 



 

2.OBXETIVOS DA ÁREA DE FÍSICA E QUÍMICA DE 3ºESO 
 
 

a) Recoñecer e identificar as características da metodoloxía científica. 

b) Dar valor á investigación científica e recoñecer o seu impacto no desenrolo da 

sociedade. 

c) Identificar os materiais e instrumentos básicos a utilizar nos laboratorios de 

Física e Química. 

d) Coñecer e respetar as normas de seguridade e de eliminación de residuos para a 

protección do medio ambiente. 

e) Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo  que 

aparece en publicacións e medios de comunicación. 

f) Desenrolar pequenos traballos de investigación nos que se poña en práctica a 

utilización das TIC  e a aplicación do método científico. 

g) Justificar as propiedades dos distintos estados de agregación da materia e os seus 

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

h) Relacionar a vaiables das que depende o estado dun gas a partir de 

representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtidos en simulacións co 

ordenador o nas experiencias do laboratorio. 

i) Recoñecer os modelos atómicos como instrumentos representativos das distintas 

teorías e ver a necesidade da súa utilización para a interpretación e comprensión 

da estructura interna da materia. 

j) Analizar a utilidade científica e tecolóxica dos isótopos radiactivos. 

k) Coñecer a ordenación dos elementos na Táboa Periódica e recoñecer os máis 

relevantes a partir dos seus símbolos. 

l) Coñecer como se unen os átomos  para formar estructuras máis complexas e 

explicar as propiedades das agrupación resultantes. 

m) Diferenciar  entre átomos e moléculas e entre elementos e compostos en 

sustancias de uso coñecido. 

n) Formular e nombrar compuestos binarios seguindo as normas da IUPAC. 

o) Caracterizar as reaccións químicas  como cambios dunhas sustancias noutras. 

p) Descrbir a nivel molecular  o proceso polo cal os reactivos transfórmanse en 

productos  en términos da teoría de colisións. 

q) Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer reactivos e productos a través 

de experiencias sinxelas no laboratorio e/o simulacións de ordenador. 

r) Comprobar mediante experiencias sinxelas  a influencia de determinados 

factores na velocidade das reacción químicas. 

s) Valorar a importancia da industria química na sociedade e a súa influencia no 

medio ambiente. 

t) Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios no estado de movemento  

e das deformacións. 

u) Diferenciar entre velocidade media e instantánea a partir das gráficas 

espacio/tempo e velocidade/tempo e deducir o valor da aceleración utilizando 

estas últimas. 

v) Coñecer os tipos de cargas eléctricas, su papel na constitución da materia e as 

características das forzas que se manifiestan entre elas. 

w) Interpretar fenómenos eléctricos mediante o modelo de carga eléctrica e valorar 

a importancia da electricidade na vida cotidiana. 



x) Justificar de forma cualitativa os fenómenos magnéticos e valorar a contribución 

do magnetismo ao desenrolo tecnolóxico. 

y) Comparar, analizar e deducir mediante experiencias as características dos imáns 

e das forzas magnéticas así como a súa relación coa corriente eléctrica. 

z) Recoñecer as distintas forzas que aparecen na natureza e os distintos fenómenos 

asociados a elas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.SECUENCIACIÓN POR AVALIACIÓNS 
 

 

                   1ª AVALIACIÓN 

 
 

PROGRAMACIÓN DA UNIDADE 1: O COÑECEMENTO 

CIENTÍFICO 

 
 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMENTO 

 

Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 

 

- Constata que a física e a química teñen como obxecto de estudo sistemas naturais de 

características moi dispares. 

- Identifica o tipo de coñecemento que desenvolve unha ciencia experimental en 

contraposición con outro tipo de coñecemento. 

- Toma conciencia da importancia de medir, da correcta expresión da medida e da 

necesidade de establecer un sistema de unidades único: o SI. 

- Interpreta os continuos avances científicos e tecnolóxicos como unha necesidade do 

ser humano para coñecer o mundo que o rodea e mellorar a súa calidade de vida. 

 

 Competencia matemática 

 

- Exercita o cálculo manexando potencias de dez na notación científica e redondeos. 

- Analiza de forma crítica valores a partir do número de cifras significativas. 

- Analiza a calidade de medidas a partir do cálculo do erro relativo e absoluto. 

- Expresa de forma adecuada táboas e gráficas, elixindo a escala adecuada en cada 

representación. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

- Utiliza de forma correcta os termos exactitude, precisión e sensibilidade atendendo á 

acepción con que se utilizan no ámbito dos instrumentos de medida. 

- Coñecer a importancia do uso adecuado da linguaxe na comunicación dos resultados 

científicos. 

- Exercítase na redacción concisa de conclusións. 

 

Competencia no tratamento da información e competencia dixital 

 

- Utiliza as novas tecnoloxías para seleccionar información sobre o porqué dos dous 

premios Nobel que recibiu Marie Curie. 

- Utiliza os recursos ofrecidos na web www.anayadigital.com para exercitar o cálculo 

con múltiplos e submúltiplos. 

- Busca información sobre unha investigación científica e identifica as etapas do traballo 

científico, analizando a similitude co modelo proposto. 

 



Competencia social e cidadá 
- Desenvolve un pensamento crítico cara aos avances científicos e a súa achega á 

sociedade. 

Competencia para aprender a aprender 

 

- Desenvolve habilidades de representación gráfica que favorezan a análise crítica de 

información numérica. 

- Estimula un sentimento de confianza nun mesmo que permita aplicar os coñecementos 

adquiridos a situacións prácticas da vida cotiá. 

- Completa o estudado na clase ou resolve pequenas dúbidas mediante o emprego 

doutras fontes: enciclopedias, internet, etc. 

- Ten conciencia dos coñecementos adquiridos e sabe autoavaliarse mediante as 

distintas actividades que se propoñen no texto. 

 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal  

 

- Constrúe un espírito crítico á hora de xulgar a calidade dunha medida considerando o 

seu erro relativo e o número de cifras significativas. 

- Analiza os logros da aprendizaxe utilizando a proba de autoavaliación. 

 

Competencia cultural e artística 

 

- Aprecia o carácter sistemático do coñecemento científico e a influencia que estas 

características de obxectividade e neutralidade tiveron sobre o desenvolvemento da 

cultura social do século XX. 

 

 

 

OBXECTIVOS 

 

 1. Recoñecer a necesidade de establecer modelos para poder describir e interpretar 

fenómenos sinxelos que teñen lugar na natureza. 

 2. Ampliar o coñecemento das magnitudes fundamentais e derivadas, así como as 

unidades nas que se miden, e utilizar correctamente a notación científica na expresión 

numérica de datos e resultados. 

 3. Recoñecer a importancia da medida no estudo dos fenómenos físicos e químicos, 

valorando a presenza dos erros cometidos nas experiencias realizadas. 

 4. Coñecer os conceptos de precisión e sensibilidade dun instrumento de medida e 

utilizalos correctamente ao expresar un resultado.  

 5. Dominar algunhas técnicas matemáticas como son as representacións gráficas. 

 

 

CONTIDOS CONCEPTUAIS E PROCEDEMENTAIS 

TEMPORALIZADOS 

 

 

Segunda quincena de setembro e primeira semana de outubro 

 

- As ciencias da natureza:   (T) 



- Repaso dos contidos relacionados coa unidade estudados en cursos anteriores e 

asentamento de hábitos de traballo, como responder as actividades do libro ou realizar 

mapas conceptuais e esquemas das unidades. 

 

- O método científico: 
- Realización dun traballo que relacione as etapas do método científico e as etapas da 

investigación.  

 

- As magnitudes físicas e a súa medida:  (T) 
- Realización de medidas de lonxitude, masa e volume co material básico de laboratorio 

(pé de rei, probetas, balanza electrónica, etc.). 

- Recompilar información sobre distintos aparellos de medida e as súas aplicacións. 

 

- Múltiplos e submúltiplos:   (T) 
- Realización de conversións de unidades utilizando factores de conversión. 

- Visualización do vídeo «Arroz e medidas» como elemento motivador. 

 

- O proceso de medir:   (T) 
- Elixir instrumentos de medida (de masa, volume, tempo e lonxitude) do equipamento 

básico dun laboratorio en función da súa sensibilidade. 

 

- Tratamento dos datos numéricos:   (T) 
- Calcular o erro absoluto e o erro relativo dun conxunto de medidas e identificar o 

número de cifras significativas. 

 

- Operacións matemáticas e redondeo:   (T) 
- Utilizar o número adecuado de cifras significativas ao expresar un resultado. 

 

- Táboas, gráficas e fórmulas:    (T) 
- Expresar datos numéricos en táboas e construír gráficas a partir delas. 

- Analizar datos de publicacións científicas utilizando táboas e gráficos. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 1.1. Describe as características esenciais da metodoloxía científica, como son a 

observación, a elaboración de hipóteses e a súa verificación experimental. 

 2.1. Coñece e utiliza adecuadamente as unidades fundamentais do SI e algunhas das 

súas derivadas. 

 2.2. Utiliza correctamente os factores de conversión nos cambios de unidades e usa a 

notación científica cando é útil. 

 3.1. Identifica as distintas causas de erro nas medidas, como erros sistemáticos e 

accidentais. 

 4.1. Coñece os conceptos de precisión e sensibilidade dun instrumento de medida e 

utilízaos correctamente ao expresar un resultado. 

 5.1. Realiza unha gráfica sinxela a partir dunha serie de datos e sabe interpretar a 

información que proporcionan gráficas sinxelas. 

 

 



 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
O alumnado de de ser capaz de: 

 

o Facer os cambios de unidades mediante os factores de conversión 

o Facer tablas de datos e construir gráficos. 

o Facer medidas  sinxelas con instrumentos de laboratorio. 

o Facer cambios de notación decimal a científica. 

 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

- Coñecer as etapas do método científico. 

- Coñecer as magnitudes fundamentais e as súas unidades no SI. 

- Coñecer e aplicar as equivalencias entre múltiplos e submúltiplos. 

- Recoñecer o carácter aproximado das medidas. 

- Establecer o número de cifras significativas dun número. 

 

 

 

METODOLOXÍA 

 

- 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.  

- A aplicación da metodoloxía farase fixando hábitos de traballo, como resolver as 

actividades do libro, comprender a finalidade dos seus apartados e desenvolver os 

contidos procedementais expostos na páxina anterior. 

 

 

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

- Libro do alumno.  

- Actividades interactivas de conversión de unidades, definicións das unidades das 

magnitudes fundamentais do Sistema Internacional e presentacións incluídas na web 

www.anayadigital.com.  

- Fichas de traballo incluídas sobre cada unha das epígrafes da unidade. .  

- Internet, revistas de divulgación científica, catálogo de equipos de medida de casas 

comerciais.  

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 



- Fichas de reforzo. 

- Fichas de ampliación. 

 

PROGRAMACIÓN DA UNIDADE 2: ESTRUCTURA ATÓMICA DA 

MATERIA 

 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMENTO 

 
 

Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 

 

- Toma conciencia da importancia que tiveron as primeiras experiencias sobre os 

fenómenos eléctricos no estudo da estrutura da materia. 

- Entende a física e a química como ciencias en continua evolución para así poder 

explicar novos fenómenos, relacionándoos coa sucesión dos diversos modelos atómicos 

estudados. 

- Interpreta os continuos avances no coñecemento da estrutura da materia como unha 

necesidade do ser humano para entender e explicar o mundo que o rodea e, ademais, 

mellorar a súa calidade de vida. 

 

 Competencia matemática 

 

- Realiza cálculos con magnitudes do tamaño dos átomos para expresar algunhas 

características dos átomos e das partículas que os compoñen, por exemplo, a masa e a 

carga do electrón. 

- Sabe empregar múltiplos e submúltiplos para evitar medidas que proporcionen 

números demasiado pequenos ao expresar datos dalgunhas magnitudes atómicas. 

- Establece relacións entre as dimensións do átomo e doutros sistemas materiais. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

- Utiliza de forma correcta a linguaxe científica para explicar as ideas fundamentais dos 

primeiros modelos atómicos. 

- Comprende e sabe extraer conclusións da lectura de diversos textos científicos ou de 

libros de divulgación que traten sobre a materia e a estrutura do átomo. 

 

Competencia no tratamento da información e competencia dixital 

 

- Busca información en internet, nos recursos dixitais ou noutras fontes sobre a estrutura 

do átomo e das novas partículas subatómicas descubertas. 

- Utiliza as novas tecnoloxías para elaborar gráficos e táboas que presenten de forma 

máis clara e amena algúns contidos da unidade, como, por exemplo, a caracterización 

dos átomos. 

 

 Competencia social e cidadá 

- Expresa as ideas propias e escoita as alleas sobre as consecuencias que tivo na 

sociedade o descubrimento da estrutura do átomo e a utilización de novos materiais ou 

novas enerxías, como é a enerxía atómica. 



 Competencia para aprender a aprender 

 

- Organiza a información obtida sobre a estrutura interna dos átomos en táboas, 

esquemas, etc. 

- Desenvolve un sentimento de confianza nun mesmo que lle permite aplicar os 

coñecementos adquiridos a situacións prácticas da vida cotiá; por exemplo, comprobar a 

existencia dos dous tipos de electricidade con materiais sinxelos. 

- Completa o estudado na clase ou resolve pequenas dúbidas mediante o emprego 

doutras fontes: enciclopedias, internet, etc. 

 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal  

 

- Deseña e elabora pequenas experiencias para medir algunhas propiedades da materia 

estudadas no texto; por exemplo, identifica se un composto sinxelo contén sodio 

mediante a análise á chama dunha mostra do composto en estudo. 

- Propón a configuración electrónica dalgún elemento químico diferente aos estudados 

no texto. 

 

Competencia cultural e artística 

 

- Realiza debuxos complementarios dalgúns dos contidos estudados no texto; por 

exemplo, do proceso de formación de ións. 

- É consciente de que algúns dos contidos aprendidos na unidade, por exemplo, os 

fenómenos radioactivos, forman parte fundamental da nosa cultura. 

 

 

OBXECTIVOS 

 

 1. Coñecer as primeiras teorías sobre a constitución da materia. 

 2. Identificar a electricidade como unha propiedade da materia. 

 3. Coñecer algúns feitos experimentais claves no estudo da estrutura do átomo. 

 4. Describir os diferentes modelos atómicos e analizar as diferenzas e semellanzas entre 

eles. 

 5. Identificar as partículas que constitúen o átomo e saber situalas nel. 

 6. Coñecer a disposición dos electróns no átomo e saber explicar o proceso de 

formación de ións. 

 

 

 

CONTIDOS CONCEPTUAIS E PROCEDEMENTAIS 

TEMPORALIZADOS 

 

Tres semanas de Octubre 

 

-Leis fundamentais da Química: conservación da masa e lei das proporciones 

definidas 
- Relacionar a lei de conservación da masa con fenómenos cotiáns, como é a 

combustión de derivados do petróleo. 

 



-Teoria atómica de Dalton 
-Investigar sobre ideas do átomo anteriores a Dalton. Presentar os inconvenientes de 

dita teoría. 

 

- A estrutura interna dos átomos. Descubrimento do electrón. Os raios X e a 

radioactividade. Tipos de emisións radioactivas.   (T) 
- Identificar as partes dun tubo de descarga, utilizando un equipo de laboratorio ou unha 

animación. 

 

- Os primeiros modelos atómicos. O modelo de Thomson. O experimento de 

Rutherford. O modelo de Rutherford. Modelo de Bohr. Modelo actual 
- Relacionar as conclusións do experimento de Rutherford co seu modelo atómico. 

Sinalar as diferencias e analoxías entre os modelos estudiados. 

 

- Caracterización dos átomos. O protón e o neutrón. Número atómico. Número 

másico. Masa dos átomos 
- Calcular o número de protóns e neutróns dun átomo a partir do seu número atómico e 

másico.  

 

-Isótopos. Aplicaciones dos isótopos radiactivos.  (T) 

-Diferenciar isótopos dun elemento químico. Calcular  o nº de partículas subatómicas 

dos isótopos dun elemento. 

 

- A cortiza electrónica. Disposición dos electróns. Formación de ións. 
- Asignar o número de electróns ás diferentes capas da cortiza atómica. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 

 1.1. Coñece as primeiras ideas sobre a constitución da materia e o modelo atómico de 

Dalton. 

 2.1. Coñece as propiedades eléctricas da materia así como os distintos tipos de 

electricidade. 

 3.1. Explica que descubrimentos influíron no coñecemento da estrutura do átomo. 

 4.1. Coñece os modelos atómicos de Thomson e de Rutherford, e sabe explicar as 

diferenzas e semellanzas que existen entre eles. 

 5.1. Coñece os conceptos de número atómico e número másico e, a partir deles, 

caracteriza átomos e isótopos. 

 6.1. Coñece como se dispoñen os electróns no átomo, así como a importancia da capa 

de valencia e explica a formación de ións como un proceso de ganancia ou perda de 

electróns da capa de valencia. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

O alumnado de de ser capaz de: 

 

o Enunciar os postulados de Dalton 

o Diferenciar os modelos atómicos de Thomson, Rutherford e Bohr. 

o Coñecer e diferenciar as partículas subatómicas e súa posición no átomo. 



o Facer exercicios onde se utilicen o nº atómico (Z) e o nº másico(A). 

o Situar os electróns nos diferentes niveisde enerxía. 

o Facer exercicios onde teñan que diferenciar iones e isótopos. 

. 

 

 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

- Coñecer as ideas fundamentais do modelo atómico de Dalton.  

- Coñecer os primeiros modelos atómicos posteriores ao de Dalton, Thomson e 

Rutherford, entendéndoos como un avance no coñecemento do átomo á luz de novos 

feitos ou descubrimentos. 

- Coñecer as partículas que compoñen o átomo así como as súas características. 

- Saber que os electróns se dispoñen no átomo en distintas capas e entender que os ións 

se forman por ganancia ou perda de electróns. 

 

 

 

 

METODOLOXÍA 

 

- 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.  

- A aplicación da metodoloxía farase fixando hábitos de traballo, como resolver as 

actividades do libro, comprender a finalidade dos seus apartados e desenvolver os 

contidos procedementais expostos  anteriormente. 

 

 

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

- Libro do alumno, dicionarios, glosarios.  

- Recursos incluídos na web www.anayadigital.com. 

- Fichas incluídas sobre cada unha das epígrafes da unidade.  

- Contidos e fichas adaptadas en adaptación curricular.  

- Internet, cine, vídeo, diapositivas.  

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

- Fichas de reforzo. 

- Fichas de ampliación. 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DA UNIDADE 3: SUSTANCIAS QUÍMICAS 

 

 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMENTO 

 

Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 

 

- Percibe a importancia que ten na nosa sociedade o coñecemento do tipo de ligazón que 

ten unha substancia para coñecer as propiedades que esta presenta e as súas posibles 

aplicacións. 

- Interpreta os continuos avances científicos e tecnolóxicos como unha necesidade do 

ser humano para coñecer o mundo que o rodea e mellorar a súa calidade de vida. 

 

Competencia matemática 

 

- Interpreta a información que fornece unha táboa ou un gráfico para calcular a 

cantidade (en masa) que existe na Terra ou no universo dun elemento químico dado. 

- Relaciona números e resolve problemas da vida cotiá, como, por exemplo, o cálculo 

da masa dun determinado bioelemento presente nun ser vivo. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

- Utiliza correctamente a linguaxe científica para explicar de forma breve e concisa os 

conceptos básicos estudados na unidade: que é un elemento químico, como se unen, que 

caracteriza a cada tipo de ligazón, etcétera. 

- Valora a importancia de establecer un sistema común de nomenclatura para todas as 

substancias puras coñecidas. 

- Interpreta e comprende, no contexto do Sistema Periódico, o significado dos termos 

grupo e período, e utilízaos correctamente. 

 

Competencia no tratamento da información e competencia dixital 

 

- Busca información en internet sobre as primeiras clasificacións dos elementos 

químicos, con especial relevancia á clasificación realizada por Mendeleiev. 

- Utiliza as novas tecnoloxías para elaborar gráficos de sectores ou diagramas de barras 

sobre a abundancia dos elementos químicos na Terra, no universo ou nun ser vivo. 

 

 Competencia social e cidadá 

 

- É consciente da importancia que ten para a sociedade o coñecemento das propiedades 

dos distintos tipos de substancias a partir da súa ligazón química para poder elaborar 

novos materiais, máis eficientes e respectuosos co medio ambiente. 

- Expresa as ideas propias e escoita as alleas sobre as consecuencias que ten na 

sociedade o descubrimento de novos materiais en aras de lograr un mundo máis xusto e 

equilibrado. 

 

 

 

 



 

Competencia para aprender a aprender 

 

- Organiza a información obtida sobre as agrupacións de átomos e realiza un esquema 

para clasificar os tipos de substancias puras que existen, a ligazón química que 

presentan e as propiedades que as caracterizan. 

- Completa o estudado na clase ou resolve pequenas dúbidas mediante o emprego 

doutras fontes: enciclopedias, internet, etc. 

 

 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal  

 

- Desenvolve un sentimento de confianza nun mesmo que lle permite aplicar os 

coñecementos adquiridos a situacións prácticas, como elixir o tipo de substancia (iónica, 

covalente ou metálica) que utilizaría como illante da corrente eléctrica. 

- Deseña e elabora pequenas experiencias para poder diferenciar unha substancia iónica 

dunha substancia covalente ou unha substancia metálica. 

- Mostra interese por pór en práctica os coñecementos adquiridos na clase para clasificar 

algúns tipos de substancias puras en función da súa ligazón química. 

 

Competencia cultural e artística 

 

- É consciente, non só desde a perspectiva científica, senón tamén artística, de como o 

coñecemento das propiedades das substancias puras permitiu o seu emprego na 

construción de monumentos, o debuxo dun cadro, etc. 

 

 

 

 

OBXECTIVOS 

 

 1. Describir que é un elemento químico e coñecer a primeira clasificación que se fixo 

deles en metais e non metais. 

 2. Describir os fundamentos da clasificación periódica e explicar algunhas propiedades 

dos elementos segundo a súa posición no Sistema Periódico. 

 3. Coñecer cales son os elementos químicos máis abundantes, tanto na codia terrestre 

como nos seres vivos e valorar a importancia que teñen os bioelementos e 

oligoelementos para o ser humano. 

 4. Distinguir os distintos tipos de substancias, atómicas, moleculares e iónicas, e 

coñecer o significado das súas respectivas fórmulas químicas. 

 5. Explicar e entender por que se unen os átomos, coñecer que é a ligazón química e 

asociala a procesos electrónicos. 

 6. Coñecer os diferentes tipos de ligazón química e relacionalas coas propiedades 

físicas das substancias puras. 

7. Aprender a formular compostos químicos. 

 

 

 

 



CONTIDOS CONCEPTUAIS E PROCEDEMENTAIS 

TEMPORALIZADOS 

 

Mes de Novembro e duas semás de Decembro 

 

- Primeiras ideas sobre os elementos químicos. Os elementos químicos coñecidos. 

Símbolo dos elementos químicos. Metais e non metáis. Primeira clasificación dos 

elementos.    (T) 
- Identificación do nome co símbolo químico dalgúns elementos. 

- Elaborar un traballo de busca e procesamento de información dos recursos minerais 

que se utilizan para a obtención dalgúns metais. 

 

- O Sistema Periódico. Clasificación periódica dos elementos. O Sistema Periódico 

actual. 
- Relación da localización dos elementos no Sistema Periódico con conceptos da 

unidade anterior, como son o número de electróns na súa capa de valencia. 

 

- Agrupacións de átomos. Substancias atómicas. Substancias moleculares. 

Substancias iónicas.    (T) 
- Interpretar cómo se unen os átomos para formar moléculas dando lugar a diferentes 

tipos de sustancias. 

 

- Masas atómicas e Masas Moleculares. 

Saber buscar na táboa periódica Masas atómicas e calcular a partir delas Masas 

Moleculares. 

- Calcular Masa atómicas promedio a partir dos isótopos dun átomo dun elemento e a 

súa abundancia relativa na Natureza. 

 

-Sustancias de especial interés    (T) 

- Realizar algún traballo onde teñan que buscar alguna sustancia de interés na sociedade 

actual e as súas aplicacións. Dito traballo o realizarán en grupos e o expondrán na clase 

para o resto dos compañeiros. 

 

- As fórmulas químicas. Fórmula dunha substancia atómica. Fórmula dunha 

substancia molecular. Fórmula dunha substancia iónica. 
- Interpretación do significado dunha fórmula química segundo sexa o tipo de 

substancia. 

 

-Formulación química 

-Iniciarse no estudio da formulación de compostos químicos sinxelos. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 1.1. Describe que é un elemento químico e coñece a primeira clasificación que se fixo 

deles (metais e non metais). 

 2.1. Describir os fundamentos da clasificación periódica e explica algunhas 

propiedades dos elementos segundo a súa posición no Sistema Periódico. 



 3.1. Coñecer cales son os elementos químicos máis abundantes, tanto na codia terrestre 

como nos seres vivos e valora a importancia dos bioelementos e oligoelementos no ser 

humano. 

 4.1. Distinguir substancias atómicas, moleculares e iónicas e coñece o significado das 

súas fórmulas químicas. 

 5.1. Explica por qué se unen os átomos, coñecer que é a ligazón química e asóciaa a 

procesos electrónicos. 

 6.1. Coñecer os diferentes tipos de ligazón química e relaciónaas coas propiedades 

físicas das substancias puras. 

7.1 Coñecer a formulación dos compostos químicos 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

O alumnado de de ser capaz de: 

o Distinguir as características dos metáis e dos non metáis. 

o Coñecer os símbolos dos elementos químicos. 

o Coñecer como se sitúan os elementos na táboa periódica e o seu fundamento. 

o Facer distribucións electrónicas sinxelas. 

o Diferenciar átomos e moléculas. 

o Coñecer os tipos de unións entre os átomos para formar moléculas. 

o Formular compostos químicos binarios (óxidos, hidruros e sales binarias) 

o Formular compostos químicos ternarios (hidróxidos e oxoácidos) 

 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

- Coñecer a primeira clasificación dos elementos en metais e non metais e entender a 

necesidade de clasificalos dunha forma máis rigorosa. 

- Coñecer que criterio se emprega para ordenar os elementos no Sistema Periódico. 

- Coñecer cales son os elementos químicos máis abundantes no universo e algúns 

elementos químicos de especial interese na Terra e nos seres vivos. 

- Entender que os átomos se agrupan formando distintos tipos de substancias puras. 

- Entender o significado dunha fórmula química e formular algúns compostos de 

especial interese na natureza. 

- Coñecer os tipos de ligazón química que existen e relacionalas con algunhas 

propiedades físicas das substancias puras. 

- Formular compostos sinxelos. 

 

 

METODOLOXÍA 

 

- 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.  

- A aplicación da metodoloxía farase fixando hábitos de traballo, como resolver as 

actividades do libro, comprender a finalidade dos seus apartados e desenvolver os 

contidos procedementais expostos na páxina anterior. 

 



 

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

- Libro do alumno, dicionarios, glosarios.  

- Recursos incluídos na web www.anayadigital.com. 

- Fichas de traballo. 

- Material complementario para o desenvolvemento das competencias básicas.  

- Internet, cine, vídeo, diapositivas. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

- Fichas de reforzo. 

- Fichas de ampliación. 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES DA 

1ª AVALIACIÓN 

Pódense facer alguna das seguintes: 

- Convidar a un conferenciante que traballe facendo investigación para que lles explique 

aos alumnos as partes máis relevantes do seu traballo diario, de modo que se acheguen á 

realidade de como é o desenvolvemento científico hoxe en día. 

- Visitar cos alumnos un museo ou algún organismo relacionado coa ciencia da materia. 

 

 

 

 

  FOMENTO DAS TIC NA 1ª AVALIACIÓN 

 
- Visitar webs para buscar información, realizar as actividades propostas nelas, etcétera. 

Entre elas : 

- http://www.educaplus.org/play-104-Balanza-monoplato.htm 

- http://rincones.educarex.es/fyq/ 

- http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/rincon.htm 

- http://www.educaplus.org/play-74-Constructor-de-átomos.html 

- http://www.educaplus.org/play-73-Configuración-electrónica.html 

- Visitar webs para realizar traballos, presentacións, etc.  

- http://ciencianet.com/index.html 

- - http://recursos.cnice.mec.es/quimica/ulloa1/inicio.htm 

- http://www.areaciencias.com/ 

- http://www.deciencias.net/enlaces/index.htm 

- http://www.educasites.net/ciencias.htm 

- http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/index.htm 

 

 

 

 



FOMENTO DA LECTURA NA 1ª AVALIACIÓN 

 

 

Textos recomendados: 

- GÓMEZ, RICARDO: «Una mujer para la historia: Marie Curie». Colección Selección 

de Textos divulgativos 1. Ed. Anaya. 

- GÓMEZ, RICARDO: «La biblioteca de Alejandría». Colección Selección de textos 

divulgativos 3. Ed. Anaya. 

- GÓMEZ, RICARDO: «El origen de la vida» e «El nacimiento del oxígeno terrestre». 

Colección Selección de textos divulgativos 4. Ed. Anaya. 

- ASIMOV, ISAAC: La búsqueda de los elementos. Plaza & Janés, 1999. 

- ROMÁN POLO, PASCUAL: Mendeléiev. El profeta del orden químico. Nivola, Madrid, 

2002. 

 

                           

                

 

 

 

 

 

                  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  2ª AVALIACIÓN 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DA UNIDADE 4:  REACCIÓNS QUÍMICAS 

 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMENTO 

 
 Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 

 

- Interpreta, segundo a ciencia, fenómenos que se dan na natureza, como é o caso das 

reaccións químicas de oxidación ou de corrosión. 

- Coñece o fundamento de fenómenos de contaminación que ocorren no medio natural. 

- Valora a importancia do mantemento dos recursos naturais como fonte de materias 

primas e da súa xestión adecuada. 

- Recoñece a importancia dos ácidos e das bases na nosa vida. 

 

Competencia matemática 

 

- Exercita o cálculo numérico na aplicación da lei da conservación da masa. 

- Interpreta táboas de información nutricional e calcula, a partir delas, a masa necesaria 

para obter a cantidade diaria recomendada de distintas substancias necesarias para o 

organismo. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

- Utiliza de forma correcta a linguaxe científica para explicar que é unha reacción 

química e a súa clasificación segundo sexa o intercambio de calor co medio, utilizando 

para iso a terminoloxía específica que se mostra na unidade. 

- Define termos científicos relacionados coas reaccións químicas, como reactivos, 

produtos, enerxía, oxidación, combustión, corrosión, etc. 

- Describe con precisión os procesos prexudiciais para o medio ambiente e para os seres 

vivos resultado das verteduras contaminantes á atmosfera. 

 

Competencia no tratamento da información e competencia dixital 

 

- Utiliza as novas tecnoloxías para seleccionar información e realiza un informe sobre 

os problemas ambientais e as industrias químicas. 

- Utiliza os recursos ofrecidos na web www.anayadigital.com para afianzar a 

comprensión de determinados conceptos. 

 

Competencia social e cidadá 

 

- Valora a achega da química ao desenvolvemento de produtos de consumo. 

- Valora a necesidade dun desenvolvemento sustentable no relacionado coa implicación 

ambiental do uso de combustibles e CFC. 



- Analiza, a partir dos contidos tratados, o comportamento da sociedade no pasado e a 

influencia das melloras científico-tecnolóxicas no modo de vida da sociedade actual. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

- Utiliza mapas conceptuais e esquemas para repasar os contidos da unidade. 

- Autoavalíase utilizando a proba de autoavaliación e comeza a ser autónomo na busca e 

procesamento de información en internet. 

 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal 
  

- Mostra interese por pór en práctica os coñecementos adquiridos no estudo da unidade 

para comprender algunhas características asociadas co desenvolvemento sustentable e 

como a Química axúdanos a combater os efectos daniños dalgunhas actividades 

humanas. 

 

Competencia cultural e artística 

 

- Valora a conservación do patrimonio artístico a partir do coñecemento dos fenómenos 

químicos derivados da contaminación que o pon en perigo. 

 

 

OBXECTIVOS 

 

 1. Distinguir entre cambio físico e cambio químico. 

 2. Estudiar como se producen as reaccións químicas 

 3. Coñecer a representación das reaccións químicas e o seu axuste. 

 3. Coñecer as leis que rixen as reaccións químicas. 

 4. Estudiar o concepto de Mol e a súa relación coas reaccións. 

 5. Comprender a importancia da química na nosa sociedade e a súa relación co medio 

ambiente. 

 

 

 

CONTIDOS CONCEPTUAIS E PROCEDEMENTAIS 

TEMPORALIZADOS 

 

Mes de Xaneiro e primeira quincena de Febreiro 

 

-Cambios na Natureza.Identificación dos Reactivos e Productos nunha reacción 

química. Características dos cambios químicos.    (T) 
- Visualización do vídeo sobre a oxidación dunha mazá. 

- Identificación de cambios que implican unha reacción química en fenómenos cotiáns. 

- Realizar experiencias sinxelas, pero, ao mesmo tempo, vistosas, como a reacción de 

carbonización do azucre polo ácido sulfúrico, ou a descomposición do dicromato de 

amonio (reacción do volcán), para espertar o interese do alumnado. 

 



- Estudo das reaccións químicas. Teoría atómica das reaccións químicas. 

Velocidade dunha reacción química e factores que influen na velocidade de 

reacción.    (T) 
- Aplicación da lei de conservación da masa e aplicación do modelo da TCM ao estudo 

dos factores que afectan a unha reacción química. 

- Utilización de modelos moleculares para visualizar o proceso de ruptura e formación 

de ligazóns. 

 

- Significado dunha ecuación química  e o seu axuste. 
 Identificación de reactivos e productos de reacción e realización do axuste. 

 

-Leis fundamentais das reacción químicas. Lei de conservación da masa e Lei das 

proporciones definidas. 

- Realizar exercicios onde se poñan de manifiesto ditas leis. 

 

- Relación entre cantidade de sustancia e  reacción química. 

 -Introducción do concepto de MOL, como unidade de cantidade de sustancia. 

 -Relación entre moles e reaccións. 

-Facer cálculos estequiométricos en unidades de masa. 

 

- Ver a influencia das reacción na sociedade actual.    (T) 
- Realizar algún traballo de investigación onde se poda poñer de manifiesto algún 

problema ambiental derivado dalgunha reacción química que teña lugar na industria 

(exemplo: chuvia ácida) 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 1.1. Distinguir entre cambios físicos e cambios químicos. 

 2.1. Coñecer que a masa se conserva nas reaccións químicas e relaciona as reaccións 

químicas coa teoría atómica. 

 3.1. Coñecer os factores que influen na velocidade dunha reacción. 

 4.1. Interpretar as ecuacións químicas e o seu significado en téminos de Moles, 

Moléculas, masa etc. 

 5.1. Saber axustar reaccións sinxelas. 

 6.1  Coñecer as leis fundamentais das reaccións químicas. 

 7.1Coñecer a importancia das reaccións químicas na sociedade. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
o Aprender a distinguir cambios físicos e cambios químicos. 

o Enunciar as características dos cambios químicos. 

o Facer un traballo de investigación sobre un cambio químico.  

o Facer axustes de reaccións químicas. 

o Facer interpretacións das reaccións en términos de moles, moléculas e masa das 

sustancias. 

o Facer cálculos estequiométricos en masa en reacciones sinxelas. 

o Facer cálculos de Masa Moleculares, pasar a moles e a moléculas. 



 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

- Coñecer os cambios que experimenta a materia e distinguir entre cambios físicos e 

cambios químicos. 

- Coñecer a lei de conservación da masa e o efecto da temperatura na velocidade de 

reacción. 

- Coñecer o significado das ecuacións químicas. 

- Coñecer o concepto de Mol e saber calculalo. 

- Coñecer algunhas reaccións de interese e a súa influencia no medio ambiente. 

 

 

 

METODOLOXÍA 

 

- 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.  

- A aplicación da metodoloxía farase fixando hábitos de traballo, como resolver as 

actividades do libro, comprender a finalidade dos seus apartados e desenvolver os 

contidos procedementais expostos na páxina anterior. 

 

 

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
 
- Libro do alumno, dicionarios, glosarios.  

- Recursos incluídos na web www.anayadigital.com. 

- Fichas de traballo .  

- Contidos e fichas adaptadas.  

- Material complementario para o desenvolvemento das competencias básicas.  

- Internet, cine, vídeo, diapositivas. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

- Fichas de reforzo. 

- Fichas de ampliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DA UNIDADE 5 : ELECTRICIDADE E 

MAGNETISMO 

 

 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMENTO  
 

Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 

 

- Explica o fundamento dos fenómenos de electrificación e, dun modo máis concreto, da 

natureza e propagación dos raios. 

- Aplica a lei de Coulomb para describir como é a forza que actúa sobre partículas 

cargadas. 

- Asimila a clasificación dos materiais en función da facilidade con que permiten o libre 

movemento das cargas eléctricas no seu interior, entendendo que a cualificación dun 

material como illante significa, en realidade, que conduce moi mal a electricidade. 

- Toma conciencia da importancia de protexer os equipos electrónicos das perturbacións 

eléctricas mediante dispositivos como a gaiola de Faraday. 

- Interpreta os continuos avances científicos e tecnolóxicos como unha necesidade do 

ser humano para coñecer o mundo que o rodea e mellorar a súa calidade de vida. 

 

Competencia matemática 

 

- Determina a carga dun corpo que cedeu ou gañou un determinado número de 

electróns. 

- Realiza os cálculos matemáticos que requiren a aplicación da lei de Coulomb á 

interacción de dúas cargas, ben para calcular a forza, ben a carga ou ben a distancia. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

- Utiliza de forma correcta a linguaxe científica para explicar os fenómenos de 

electrificación, utilizando para iso a terminoloxía específica que se mostra na unidade. 

- Define termos científicos relacionados coa electricidade, como fretamento, contacto, 

indución, condutor, illante e semiconductor. 

 

Competencia no tratamento da información e competencia dixital 

 

- Utiliza programas de elaboración de gráficos e tratamento de datos. 

- Constrúe un diagrama de barras cos datos dos raios caídos nunha rexión durante 

sucesivos períodos e relaciónao co tempo atmosférico desa rexión neses períodos. 

 

Competencia social e cidadá 

 

- Valora a achegua da física ao desenvolvemento da tecnoloxía relacionada coas 

propiedades dos semiconductores e tamén en relación coa prevención de accidentes por 

alcance de raios. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 



- Extrae conclusións dos experimentos realizados con péndulos eléctricos sobre a 

existencia de distintos tipos de electricidade. 

- Utiliza mapas conceptuais e esquemas para repasar os contidos da unidade. 

 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal  

 

- Enuncia unha lei que defina de forma conxunta a conservación da masa, da enerxía e 

da carga eléctrica. 

- Mostra interese por pór en práctica os coñecementos adquiridos no estudo da unidade 

para a construción dun electrómetro. 

 

Competencia cultural e artística 

 

- Recoñece que son os materiais semiconductores os que están detrás das aplicacións 

que caracterizan a cultura da información e a comunicación, característica dos nosos 

tempos. 

 

 

 

 

OBXECTIVOS 

 

 1. Describir os diferentes procesos de electrización da materia e coñecer a unidade de 

carga no SI. 

 2. Coñecer a lei de Coulomb e aplicala en casos sinxelos. 

 3. Clasificar os materiais segundo a súa condutividade eléctrica. 

 4. Coñecer algúns fenómenos eléctricos usuais. 

 

 

 

CONTIDOS CONCEPTUAIS E PROCEDEMENTAIS 

TEMPORALIZADOS 

 

Segunda quincena de Febreiro e primeira quincena do mes de Marzo   
 

-Propiedades eléctricas da materia. Electrización da materia e formas de 

electrización.  Conservación da carga eléctrica.   (T) 
- Electrización de corpos polos métodos estudados no texto. 

- Realizar experiencias sinxelas para describir cualitativamente os fenómenos de 

atracción e repulsión entre corpos cargados eléctricamente. 

 

- A carga eléctrica. De onde procede a carga eléctrica? Interaccións entre carga 

eléctrica. Unidades de carga eléctrica.   (T) 
- Realización de informes sobre a historia da electricidade. 

- Construción e manexo dun electroscopio. 

 

- Interacción entre cargas eléctricas. Forza entre cargas eléctricas. Lei de 

Coulomb.     (T) 
- Representar unha forza e describila mediante o seu módulo, dirección, sentido e punto 

de aplicación. 



- Resolución de exercicios numéricos de aplicación da lei de Coulomb.  

 

- Illantes e condutores. Materiais illantes. Materiais condutores. Materiais 

semiconductores.        (T) 
- Realizar experiencias sinxelas para comprobar se un material é ou non condutor da 

corrente eléctrica. 

 

- A electricidade na nosa vida. Os raios. Illamento eléctrico. Gaiola de Faraday.    

(T) 
- Elaborar informes sobre os efectos dos raios e o fundamento físico dos pararraios. 

 

-Magnetismo e imanes      (T) 

- Explicar os imanes e os distintos tipos deles. 

 

-Electromagnetismo. Efectos magnéticos da corriente eléctrica                (T) 
-Realizar alguna experiencia que poña de manifiesto a relación entre electricidade e 

magnetismo. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 1.1. Coñece e diferencia os distintos tipos de electrización das substancias materiais. 

 1.2. Coñece a unidade no SI da carga eléctrica e relaciona a carga eléctrica dun obxecto 

coas súas partículas elementais. 

 2.1. Coñece a lei de Coulomb e sabe aplicala a casos elementais. 

 3.1. Distingue entre materiais illantes e condutores. 

 4.1. Coñece e describe algúns fenómenos eléctricos usuais. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

o Poñer exemplos dos distintos tipos de electrización da materia (frotamiento, 

contacto, inducción) 

o Buscar información sobre a xaula de Faraday. 

o Coñecer a unidade de carga eléctrica: Culombio 

o Facer cálculos coa Ley de Coulomb. 

o Explicar a formación dos raios de modo gráfico e razoado. 

o Explicar o funcionamento do pararaios. 

o Coñecer os dos polos dun imán. 

o Poñer un exemplo dun material ferromagnético, outro paramagnético e outro 

diamagnético. 
 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

- Coñecer o concepto de carga eléctrica así como a unidade do SI en que se mide. 

- Explicar o comportamento eléctrico da materia e o porqué dos fenómenos de 

electrización. 



- Coñecer a lei de Coulomb e explicar de que factores depende a interacción entre 

cargas eléctricas. 

- Realizar cálculos numéricos moi sinxelos de aplicación da lei de Coulomb. 

- Clasificar os materiais en función da súa condutividade eléctrica. 

- Coñecer o fenómeno do magnetismo e a sua relación coa electricidade. 

 

 

 

METODOLOXÍA 

 

- 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.  

- A aplicación da metodoloxía farase fixando hábitos de traballo, como resolver as 

actividades do libro, comprender a finalidade dos seus apartados e desenvolver os 

contidos procedementais expostos na páxina anterior. 

 

 

 

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

- Libro do alumno, dicionarios, glosarios.  

- Recursos incluídos na web www.anayadigital.com. 

- Fichas de traballo.  

- Contidos e fichas adaptadas . 

- Material complementario para o desenvolvemento das competencias básicas.  

- Internet, cine, vídeo, diapositivas. 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

- Fichas de reforzo. 

- Fichas de ampliación. 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES DA 

2ª AVALIACIÓN 

 
Poderíanse facer alguna das seguintes actividades: 

- Realizar unha saída de campo para verificar os efectos da corrosión (sobre todo en 

lugares con costa). 

- Visitar unha estación de medida de parámetros de contaminación, en grandes cidades. 

- Visita a webs de fabricantes de elementos de seguridade relacionados coa unidade, 

como o calzado electrostático. 

 



 

FOMENTO DAS TIC NA 2ª AVALIACIÓN 

 

- Realizar as actividades que se atopan en www.anayadigital.com.. 

- Visitar webs para realizar traballos, presentacións, etc. , propomos: 

- http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_fyq3/tema7/tema7.html 

- http://www.fisicanet.com.ar/fisica/electrodinamica/ap10_electricidad.php 

- http://fisicayquimicaenflash.es/eso/3eso/electricidad/electricidad02.html 

- http://fisicayquimicaenflash.es/eso/3eso/electricidad/electricidad00.html 

- http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/index.htm 

 

 

 

 

FOMENTO DA LECTURA NA 2ª AVALIACIÓN 

 

- Textos recomendados: 

- GÓMEZ, RICARDO: «¿Cómo se fabrica una momia?». Colección Selección de textos 

divulgativos 1. Ed. Anaya. 

- VINAGRE ARIAS, FRANCISCO; MULERO CARRASCAL, MARÍA REMEDIOS, y GUERRA 

BERMEJO, JUAN FRANCISCO: Cuestiones curiosas de química. Alianza Editorial, 

Madrid, 1998. 

- GRAF, RUDOLF F.: Juegos y experimentos eléctricos. Labor Bolsillo Juvenil, 1991. 

- BODANIS, D.: El universo eléctrico: la verdadera y sorprendente historia de la 

electricidad. Editorial Planeta, Barcelona 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 3ª AVALIACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DA UNIDADE 6 : CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

 

 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMENTO 

 

Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 

 

- Interioriza a función que desempeña un xerador eléctrico ao observar a similitude cun 

sistema de bombeo entre dous depósitos de auga a diferente nivel. 

- Comprende os dous tipos de corrente eléctrica. 

- Coñece os elementos de que consta un circuíto eléctrico e sabe describir a función de 

cada un deles. 

- Toma conciencia das transformacións de enerxía que teñen lugar entre os distintos 

elementos dun circuíto e das aplicacións que diso se obteñen. 

- Valora a necesidade de dispor de fontes de enerxía limpas, renovables e eficaces, que 

preserven a capacidade de dispor de enerxía no futuro e diminúan a dependencia do 

petróleo como fonte de enerxía. 

- Coñece os elementos que compoñen a instalación eléctrica dunha vivenda, e as normas 

de seguridade que hai que adoptar para protexernos dos riscos derivados do uso da 

electricidade. 

 

Competencia matemática 

 

- Aplica as definicións das magnitudes eléctricas (intensidade, diferenza de potencial, 

resistencia, potencia e enerxía), a lei de Ohm e o efecto Joule á resolución de exercicios 

sobre casos sinxelos. 

- Determina a cantidade de portadores de carga eléctrica que atravesan a sección dun 

condutor nun determinado tempo. 

- Calcula o custo de manter acendido un electrodoméstico conectado á rede eléctrica 

durante un determinado tempo. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

- Utiliza a linguaxe tecnolóxica para a descrición de circuítos eléctricos e centrais de 

produción de electricidade. 

- Manexa con soltura os novos termos que se introducen nesta unidade. 

 

Competencia no tratamento da información e competencia dixital 

 

- Utiliza unha folla de cálculo para verificar en diversos exemplos o cumprimento da lei 

de Ohm. 

 

Competencia social e cidadá 

 



- Comproba a necesidade de levar un estilo de vida que non malgaste electricidade, polo 

custo ambiental que representa esta forma de aproveitamento da enerxía. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

- Constrúe de forma autónoma un circuíto eléctrico elemental e utiliza un polímetro para 

realizar medidas das diferentes magnitudes eléctricas, verificando que se cumpre a lei 

de Ohm. 

- Esquematiza a información da unidade utilizando mapas conceptuais como medio para 

facilitar a comprensión e o estudo da materia. 

 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal  

 

- Propón medidas de aforro enerxético en casa que sexan eficaces e sabe comprobar esa 

eficacia mediante a interpretación da factura de electricidade. 

 

- Competencia cultural e artística 

 

- Valora a importancia dun estilo claro, de boa estética, na representación gráfica de 

circuítos. 

- Recoñece a importancia da enerxía eléctrica na difusión da cultura e a información. 

 

 

OBXECTIVOS 

 

 1. Coñecer e diferenciar a corrente eléctrica e os xeradores de corrente eléctrica. 

 2. Coñecer os elementos dun circuíto eléctrico elemental. 

 3. Coñecer as magnitudes eléctricas máis importantes, así como as unidades do SI nas 

que se expresan. 

 4. Coñecer a lei de Ohm e saber aplicala en casos sinxelos. 

 5. Coñecer os conceptos de potencia e enerxía da corrente eléctrica, así como as 

unidades en que se expresan. 

 6. Coñecer como se produce a enerxía eléctrica e o seu emprego na vivenda. 

 

 

 

CONTIDOS CONCEPTUAIS E PROCEDEMENTAIS 

TEMPORALIZADOS 

 

Última semana de Marzo e tres semanas de  de Abril. 
 

- Corrente eléctrica. Corriente eléctrica continua e alterna.Diferencia entre 

conductores , aislantes e semiconductores.      (T) 
- Explicar as diferencias entre a corrente alterna e a continua. 

 

-Os generadores de corriente eléctrica. Forza electromotriz dun xenerador.  (T) 

 - Buscar información sobre distintos tipos de xeneradores. 

 



- O circuíto eléctrico. O circuíto eléctrico elemental. Sentido da corrente. (T)- 

Distinguir os elementos básicos dun circuito eléctrico e saber representalos. 

 

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

Resistencia eléctrica   
- Resolución numérica de exercicios de aplicación das magnitudes eléctricas. 

- Montaxe dun voltímetro e dun amperímetro nun circuíto sinxelo. 

 

- Medida de magnitudes eléctricas             (T) 
- Utilización do amperímatro e voltímetro para medir Intensidad  y d.d.p  

- Medida de resistencias . 

 

- Lei de Ohm.      
- Resolver numericamente problemas de aplicación directa da lei de Ohm. 

 

-Asociación de elementos dun circuito.    (T) 

- Manexar os elementos que constitúen un circuíto, resistencias, fíos condutores, 

lámpadas, etc 

- Montaxe, por parte dos alumnos, dun circuíto eléctrico sinxelo. 

 

-Estudio de circuitos eléctricos.      (T) 

-Asociar resistencias e xeneradores nun circuito. 

-Reducir un circuito hasta o circuito elemental. 

 

- Componentes eléctricos: O Diodo    (T) 
-Explicar o funcionamento dun diodo. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
o Distinguir a corriente eléctrica continua da alterna. 

o Facer un traballo sobre conductores e aislantes. 

o Por exemplos de xeneradores de diferentes tipos. Explicar o funcionamento. 

o Dibuxar circuitos eléctricos sinxelos e distinguir os seus elementos. 

o Dibuxar os símbolos dos elementos dun circuito. 

o Facer exercicios de Intensidade eléctrica. 

o Facer exercicios con resistencias eléctricas. 

o Facer exercicios coa Ley de Ohm. 

o Resolver circuitos sinxelos. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 1.1. Coñece e diferencia os distintos tipos de corrente eléctrica e de xeradores de 

corrente eléctrica. 

 2.1. Coñece e sabe cal é a utilidade dos elementos dun circuíto eléctrico elemental. 

 3.1. Coñece a definición e o significado da intensidade de corrente, resistencia dun 

condutor e diferenza de potencial, así como as súas unidades no SI. 

 4.1. Coñece a lei de Ohm e sabe aplicala a casos elementais. 

  



 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

- Coñecer algúns tipos de xeradores de corrente eléctrica. 

- Describir e debuxar circuítos eléctricos sinxelos. 

- Coñecer as magnitudes eléctricas que describen un circuíto, así como as unidades do 

SI en que se expresan. 

- Realizar cálculos numéricos sinxelos para calcular a resistencia eléctrica dun fío 

condutor. 

- Coñecer e saber aplicar a lei de Ohm. 

 

 

METODOLOXÍA 

 
 

- 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.  

- A aplicación da metodoloxía farase fixando hábitos de traballo, como resolver as 

actividades do libro, comprender a finalidade dos seus apartados e desenvolver os 

contidos procedementais expostos na páxina anterior. 

 

 

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

- Libro do alumno, dicionarios, glosarios.  

- Recursos incluídos na web www.anayadigital.com. 

- Fichas de traballo.  

- Contidos e fichas adaptadas.  

- Material complementario para o desenvolvemento das competencias básicas.  

- Internet, cine, vídeo, diapositivas. 

 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

- Fichas de reforzo. 

- Fichas de ampliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DA UNIDADE 7: A ENERXÍA 

 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMENTO 

 
 

 Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 

 

- Idear novas formas de aforro enerxético. 

- Toma conciencia da importancia de  utilización racional da enerxía. 

- Interpreta os continuos avances científicos como unha necesidade do ser humano para 

coñecer o mundo que o rodea e mellorar a súa calidade de vida. 

 

Competencia matemática 

 

- Aplicar o coñecido para calcula enerxía e potencia eléctrica.. 

- Interpretar as gráficas de consumo de enerxía eléctrica nos fogares. 

- Realiza cálculos de pérdidas de enerxía (efecto Joule). 

- Calcular o consumo eléctricode electrodomésticos 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

- Xustifica a necesidade de utilizar unha determinada linguaxe para referirnos a 

consumos de enerxía. 

- Utilizar de forma correcta os términos de enerxía eléctrica e potencia eléctrica 

- Hablar con coñecemento das enerxías renovables e non renovables. 

 

Competencia no tratamento da información e competencia dixital 

 

- Utiliza as aplicacións propostas para coñecer o funcionamento das centrales 

nucleares.. 

- Utiliza as novas tecnoloxías para buscar en internet información sobre centrales 

eléctricas. 

 

Competencia social e cidadá 

 

- Cuestiona certas accións relacionadas coa sociedade de consumo e os recursos do de 

enerxía do planeta. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

- Utiliza mapas conceptuais e esquemas para repasar os contidos da unidade. 

- Autoavalíase utilizando a proba de autoavaliación, e comeza a ser autónomo na busca 

e procesamento de información en internet. 

 

 

 

 

 



 Competencia en autonomía e iniciativa persoal  

 

- Mostra interese por pór en práctica os coñecementos adquiridos no estudo da unidade 

para comprender e saber explicar com se distibue a enerxía eléctrica aos fogares e as 

industrias. 

 

Competencia cultural e artística 

 

-Toma conciencia de todos os tipos de enerxía renovables e a súa posible utilización 

para contribuir a sostenibilidad do planeta. 

 

 

OBXECTIVOS 

 

 1. Coñecer o concepto de enerxía e as suas fontes. 

 2. Coñecer os problemas derivados do uso irracional da enerxía 

 3. Plantear posibles solucións para un futuro sostenible. 

 4. Coñecer como funcionan as centrais eléctricas. 

 5. Coñecer o consumo de enerxía nos fogares. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 1.1. Coñece as fontes de enerxía. 

 1.2. Coñece o consumo de enerxía e os problemas derivados. 

 2.1. Entender a importancia do uso racional dos recursos enerxéticos. 

 3.1. Coñecer o funcionamento das centrais eléctricas. 

 4.1. Realiza cálculos numéricos de enerxía e potencia eléctricas 

 5.1 Entender os consumos de enerxcía nos fogares. 

 6.1. Saber interpretar a factura da luz. 

 

 

CONTIDOS CONCEPTUAIS E PROCEDEMENTAIS 

TEMPORALIZADOS 

 

Última semana de Abril e Mes de Maio (incluindo 3 días de Xuño) 

  

- O uso racional da enerxía.     (T) 
- Coñecer as enerxías renovables e non renovables. 

- Consumo de enerxía e problemas derivados.. 

 

- As centráis eléctricas e as fontes de enerxía primarias.   (T) 
- Distinguir entre as fontes primarias : centrales térmicas, centrales nucleares, centrales 

hidraúlicas,eólicas, solares….. 

- Realizar diversos exercicios numéricos referidos a enerxía e potencia eléctrica. 

 

-Enerxía e Potencia Eléctrica    
-Realizar cálculos en exercicios onde aparezan os términos de enerxía e potencia.. 

 



 

- Transpote e distribución de Enerxía    (T) 
- Examinar como chega a electricidade as nosas casa. 

-Entender a disipación de enerxía en calor. 

 

- Usos da enerxía eléctrica na vivenda.   (T) 
- Entender como se usa a enerxía nos fogares e intentar entender a factura da luz. 

 

- Consumo de enerxía nos distintos electrodomésticos    (T) 
- Resolución de diversos exercicios sinxelos que supoñan efectuar cálculos numéricos 

de consumo eléctrico. 

 

-Aparellos electrónicos. O circuito integrado.   (T) 

-Distinguir os elementos dun circuito integrado: diodos, transistores 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 1.1. Coñece as fontes de enerxía. 

 1.2. Coñece o consumo de enerxía e os problemas derivados. 

 2.1. Entender a importancia do uso racional dos recursos enerxéticos. 

 3.1. Coñecer o funcionamento das centrais eléctricas. 

 4.1. Realiza cálculos numéricos de enerxía e potencia eléctricas 

 5.1 Entender os consumos de enerxcía nos fogares. 

 6.1. Saber interpretar a factura da luz. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

o Facer un traballo en grupo sobre as fontes de enerxía renovables (uns grupos) e 

as fontes de enerxía non renovables (outros grupos). 

o Analizar as ventaxas das enerxías renovables. 

o Facer grupos de traballo para traballar e explicar na clase o funcionamento 

dunha central térmica , nuclear, hidráulica, solar, eólica, térmica de biomasa , 

marina e xeotérmica. 

o Facer exercicios de enerxía e potencia eléctrica. 

o Investigar os diferentes usos da enerxía eléctrica. 

 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

- Coñecer as fontes de enerxía: enerxías renovables e non renovables. 

- Coñecer os problemas derivados do consumo de enerxía. 

-Coñecer o funcionamento dunha central eléctrica. 

-Distinguir entre enerxía e potencia eléctrica. 

- Enterder a factura da luz. 

 

 



 

METODOLOXÍA 

 

- 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.  

- A aplicación da metodoloxía farase fixando hábitos de traballo, como resolver as 

actividades do libro, comprender a finalidade dos seus apartados e desenvolver os 

contidos procedementais expostos na páxina anterior. 

 

 

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

- Libro do alumno, dicionarios, glosarios.  

- Recursos incluídos na web www.anayadigital.com. 

- Fichas de traballo.  

- Contidos e fichas adaptadas.  

- Material complementario para o desenvolvemento das competencias básicas.  

- Internet, cine, vídeo, diapositivas. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

- Fichas de reforzo. 

- Fichas de ampliación. 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES DA 

3ª AVALIACIÓN 

 
- Visitar cos alumnos un museo ou algún organismo relacionado coa ciencia da materia. 

 -Analizar os electrodomésticos e aparellos eláctrico da casa e interpretalos en términos 

de potencia e enerxía 

 

FOMENTO DAS TIC NA 3ª AVALIACIÓN 

 

- Realizar as actividades que se atopan en www.anayadigital.com. 

- Visitar webs para realizar traballos, presentacións, etc. As web propostas son: 

- http://www.endesaeduca.com 

- http://www.ree.es 

- http://www.unesa.es 

- http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/bachillerato/fisica/ 

corriente_continua/circuitos2/principal.htm 

- http://www.rinconeducativo.org/index.jsp 

 

 



FOMENTO DA LECTURA NA 3ª AVALIACIÓN 

 

- Textos incluídos no noso plan lector básico: 

- GÓMEZ, RICARDO: «Superordenadores». Colección Selección de textos divulgativos 

3. Ed. Anaya. 

- Outros textos recomendados: 

- LÉVY-LEBLOND, J.M., y BUTOLI, A.: La Física en preguntas. Electricidad y 

magnetismo. Alianza Editorial, Madrid, 1988. 

- GRAF, RUDOLF F.: Juegos y experimentos eléctricos. Labor Bolsillo Juvenil, 1991. 

- ARDLEY, N.: 101 grandes experimentos. La ciencia paso a paso. Ediciones B, S.A., 

Barcelona, 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.PLAN DE REFORZO PARA ALUMNOS REPETIDORES 

3º ESO FÍSICA E QUÍMICA 

 
Os alumnos repetidores de 3º ESO serán reforzados na asignatura de Física e 

Química coa entrega de boletíns de exercicios e problemas . 

As dúbidas que se lles presenten na resolución dos mesmos serán solucionadas 

polo correspondente profesor de asinatura. 

 

 

5.PLAN DE RECUPERACIÓN  DAS  AVALIACIÓNS 
 
- Ficha de repaso do programa de recuperación e aplicación das fichas de traballo 

propostas no tratamento da diversidade e na adaptación curricular, en función do plan de 

traballo individualizado que requira cada estudante. 

 

 

6.ELEMENTOS TRANSVERSAIS  DA PROGRAMACIÓN 
 
   Os elementos transversais (T), como a comprensión lectora, a expresión oral e 

escrita, a educación para a saúde, a educación para a paz, a educación ambiental, a 

comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o 

emprendemento e a educación cívica e constitucional, traballaranse , posibilitando e 

fomentando que o proceso de ensinanza-aprendizaxe do alumnado sexa o máis 

completo posible.  

 

 

 

 

7.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

 
Para cada Avaliación farase o seguinte: 

 

- Proba de avaliación da unidade.   

- Avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, 

ademais da actitude e interese demostrados na aula. 

- Revisión do caderno de clase, do caderno de laboratorio e de distintas actividades 

encargadas como traballo persoal do alumno. 

 

 

 
8.CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
Para cada avaliación realizaranse duas probas: 

-Unha na metade da avaliación e outra ao final da mesma.  

-No segundo exame de cada avaliación entrará toda a materia dada ata ese momento 



-O primeiro exame contará o 40% e o segundo o 60% 

-As notas de cada avaliación calcularanse da seguinte maneira: 

 

 

1ª Avaliación (N1) 
 

N1= 0,4 .E1 + 0,6.E2 

 

2ª Avaliación (N2) 

 

N2= 0,4 E3 + 0,6E4 

 

3ª Avaliación (N3) 

 

N3= 0,4E5 + 0,6 E6 

 

Deste modo tense en conta o peso de cada exame no cálculo da nota da avaliación 

A nota final farase tendo en conta un 17% a da primeira avaliacion , un 33% a da 

segunda e un 50% a terceira 

 

Nota final = 0,17.N1 + 0,33.N2 + 0,5.N3 

 

Para poder lograr o aprobado na asignatura establécese a condición de que a media das 

notas da primeira e segunda avaliación , para o cálculo da nota final, ten que ser coma 

mínimo un tres:       

                                 0,5 E1 + 0,5 E2 > ó = 3 

 

 

 

 


