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  2.  Obxectivos xerais para a Física e Química. 
  3.  Secuenciaciónpor Avaliacións 
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  5.  Estratexias didácticas 
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convivencia do centro. 
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1.  OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO 
 

 

No marco da LOMCE, o Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, 

madureza intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lles permitan desenvolver 

funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, 

capacitará o alumnado para acceder á educación superior. 

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. 

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. 

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 minusvalidez. 

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

aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, no seu caso, a lingua 

cooficial da súa comunidade autónoma. 

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

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

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 na mellora do seu contorno social. 

i ) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

j ) 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. 
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k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

l ) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural. 

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
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2.  OBXECTIVOS XERAIS PARA  A  MATERIA DE FÍSICA E QUÍMICA 
 
 

En primeiro de Bacharelato, a materia de Física e Química ten un carácter esencial-
mente formal, e está enfocada a dotar o alumnado de capacidades específicas asocia-
dás a esta disciplina. A base dos contidos aprendida en cuarto de ESO permitirá un 
enfoque máis académico neste curso. 

 

En 1.º de Bacharelato, o estudo da Química secuenciouse en catro bloques: aspectos 

cuantitativos de química, reaccións químicas, transformacións enerxéticas e espontaneidade 

das reaccións, e química do carbono. Este último adquire especial importancia pola súa 

relación con outras disciplinas que tamén son obxecto de estudo en Bacharelato. O estudo da 

Física consolida o enfoque secuencial (cinemática, dinámica, enerxía) esbozado no segundo 

ciclo de ESO. O aparato matemático da Física cobra, á súa vez, unha maior relevancia neste 

nivel polo que convén comezar o estudo polos bloques de Química, co fin de que o alumnado 

poida adquirir as ferramentas necesarias proporcionadas pola materia de Matemáticas. 

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. 

Por último, a elaboración e defensa de traballos de investigación sobre temas propostos ou de 

libre elección ten como obxectivo desenvolver a aprendizaxe autónoma dos alumnos e das 

alumnas, afondar e ampliar contidos relacionados co currículo e mellorar as súas destrezas 

tecnolóxicas e comunicativas. 
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3.SECUENCIACIÓN POR AVALIACIÓNS 

 

                           1ª AVALIACIÓN 

UNIDADE INICIAL:     A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

OBXETIVOS 

 Recoñecer a importancia do método Científico e saber que é o único mecanismo 

fiable   para coñecer a natureza. 

 Definir o concepto de magnitude física 

 Asimilar o concepto de medida e coñecer a forma de realizalas: directa e 

indirectamente. 

 Coñecer os errores nas medidas  e saber a qué son debidos  

 Diferenciar as ecuacións físicas das químicas. 

 Comprender , usar e adaptar as Tecnoloxías de Información e Comunicación ao 

estudio dos fenómenos físicos e químicos. 

 

CONTIDOS 

-  O método científico. 

-  Magnitudes físicas. Sistema Internacional de Unidades. 

-  Análise dimensional.  

-  Medida de magnitudes.  

-  Erros na medida.  

-  Significado das ecuacións en Física e Química.  

-  Estratexias de resolución de problemas. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Para esta unidade emplearanse 4 sesións (1 semana) 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
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 Apreciar a importancia do método científico  e entender qué é o único 

mecanismo fiable de entender a Natureza. 

 Saber explicar o concepto de magnitude física  

 Comprender o concepto de medida e coñecer as formas de realizala. 

 Interpretar os errores nas medidas a que son debidos e de que tipo se poden 

presentar. 

 Entender o significado das ecuacións físicas e químicas e as relación entre as 

súas magnitudes. 

 Utilizar e aplicar as TICS no estudio dos fenómenos físicos e químicos. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

O alumnado debe de ser capaz de: 

 Coñecer o método científico e as súas etapas 

 Definir o concepto de magnitude física e saber diferencias as fundamentais das 

derivadas. 

 Coñecer o Sistema Internacional de Unidades. 

 Saber diferenciar entre os errores sistemáticoa e accidentais. 

 Saber diferenciar o error absoluto do relativo. 

 Saber calcular errores absolutos e relativos  dunha serie de medidas. 

 Saber utilizar programas informáticos para a resolución de problemas. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

1-Utilizar correctamente o S.I. de Unidades e os factores de conversión. 

2- Entender o significado das ecuacións en Física e Química e realizar gráficos entendendo 

o seu significado. 

3-Calcular errores absolutos e relativos dunha serie de medidas. 

 

METODOLOXÍA 

Os aspectos metodolóxicos  fixanse de maneira xeral no apartado METODOLOXÍA 

 

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro do alumno 
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 Cuaderno do alumno: en él realizaranse as actividades propostas polo profesorado e 

tomarán os apuntes na aula e no laboratorio. 

 Solucionario das actividades propostas na unidade. 

 Fichas con exerc icios  dadas polo profesor. 

  Consulta na aula virtual das anotación postas polo profesor. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

- Fichas de reforzo. 

- Fichas de ampliación. 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMENTO 

Competencia matemática 

o Coñecer e utilizar elementos matemáticos básicos: magnitudes, porcentajes, 

proporciones, criterios de medición… 

o Expresarse con propiedad na linguaxe matemática. 

o Comprender a información dada nas gráficas. 

o Coñecer o significado das ecuacións físicas e químicas. 

o Saber calcular os errores nas medidas. 

Competencia en comunicación lingüística 

o Comprender o sentido dos textos orais e escritos. 

o Expresarse oralmente con corrección e coherencia. 

o Adquirir nuevo vocabulario científico 

Competencia no tratamento da información e competencia dixital 

o Emplear distintas fuentes para búsqueda de información. 

o Manejar herramientas digitales. 

Competencia sociales e cívicas 

o Desenvolve un pensamento crítico cara aos avances científicos e a súa achega á 

sociedade. 

o Recoñecer riqueza na diversidade de opinións. 
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o Respetas as opinión dos compañeiros. 

 

Competencia para aprender a aprender 

o Desarrollar estratexias que favorezan a comprensión dos contidos. 

o Aprender novas estratexias para resolver os problemas. 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal  

o Aplicar las etapas del método científico para explicar hechos de la vida cotidiana. 

 

Competencia cultural e artística 

o Destacar os valores culturales do patrimonio natural e da evolución do pensamiento 

científico. 

o A preciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de creatividad 

en el ámbito cotidiano y en el laboratorio. 

 

 

 

UNIDADE  1:   NATURALEZA DE LA MATERIA 

 

OBXETIVOS 

 Interpretar correctamente  as leis ponderales e a dos volúmenes de combinación  e 

saber aplicalas. 

 Comprender a teoría atómica de Dalton  

 Entender  e dominar as diferentes maneiras de medir cantidades en Química. 

 Distinguir os tipos de fórmulas que existen  

 Considerar a importancia das técnicas espectroscópicas para o análise de sustancias . 

 Diferenciar sustancia pura e mezcla. 

 

CONTIDOS 

 

-  Clasificación da materia.  

-  Estudo das reaccións químicas. Leis ponderais.  
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-  Teoría atómica de Dalton.  

-  Lei dos volumes de combinación.  

-  Medida de cantidades en Química.  

-  Fórmulas químicas.  

-  Determinación de fórmulas químicas.  

-  Técnicas espectrométricas de análise química. 

-  Estratexias de resolución de problemas 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Para esta unidade emplearanse 3 semanas (12 sesións) 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 Aplicar as leis ponderales e a lei dos volúmenes de combinación e saber 

interpretalas. 

 Coñecer a teoría atómica de Dalton así coma as leis básicas asociadas a su 

establecimiento. 

 Coñecer e comprender as distintas maneiras de medir cantidades en Química. 

 Saber diferenciar os distintos tipos de fórmulas e o seu significado.. 

 Recoñecer a importancia das técnicas espectroscópicas que permiten o análise 

de sustancias  e as suas aplicación para a detección das mesmas en cantidades 

de mostra moi pequenas. 

 Recordar o significado de sustancia pura e mezcla. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

O alumnado debe de ser capaz de: 

 Comprender as leis ponderales e saber realizar exercicios  e problemas. 

 Saber realizar problemas coa lei dos volúmenes de combinación. 

 Saber resolver problemas sobre as distintas formas de medir cantidades en Química.. 

 Saber diferenciar os distintos tipos de fórmulas en Química: Empíricas e Moleculares.. 

 Resolver problemas sobre determinación de fórmulas químicas. 

 Describir as posibles aplicaciónsda espectroscopía.. 

 Repasar os métodos físicos de separación de mezclas. 
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MÍNIMOS ESIXIBLES 

1-Saber formular compostos químicos binarios e ternarios. 

2-Distinguir fórmula empíricas e moleculares e saber determinalas. 

3-Utilizar correctamente os conceptos de Mol, Masa molecular, Nº de Avogadro e facer 

cuestións onde estén relacionados ditos conceptos. 

4-Resolver exercicios sinxelos coa utilización das leis ponderais. 

 

METODOLOXÍA 

Os aspectos metodolóxicos  fixanse de maneira xeral no apartado METODOLOXÍA 

 

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro do alumno 

 Cuaderno do alumno: en él realizaranse as actividades propostas polo profesorado e 

tomarán os apuntes na aula e no laboratorio. 

 Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web,revistas…que utilizaranse como 

material de apoio e ampliación. 

 Material de laboratorio necesario para a realización das prácticas de laboratorio 

relacionadas cos contidos da unidade didáctica. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

- Fichas de reforzo. 

- Fichas de ampliación. 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMENTO 

Competencia matemática 

o Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias de maneira adecuada. 

o Expresarse con propiedad na linguaxe matemática. 

o Comprender a información dada nas gráficas. 

o Realizar exercicios onde se comprobé o cumplimiento das leis ponderais. 
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o Determinar a composición centesimal dun composto a partir da sua fórmula química e 

viceversa. 

o Calcula a masa molar de compostos químicos  e determinación do número de moles e 

moléculas que contén una determinada cantidade de composto. 

Competencia en comunicación lingüística 

o Comprender o sentido dos textos orais e escritos. 

o Definir  os términos relacionados coa unidade: masa molecular, mol , sustancia pura… 

o Efectuar lectura comprensiva de textos propostos na unidade. 

Competencia no tratamento da información e competencia dixital 

o Emplear distintas fuentes para búsqueda de información. 

o Manejar herramientas digitales. 

Competencia sociales e cívicas 

o Tomar conciencia de la importancia da capacidade tecnolóxica para separar mezcla co 

fin de obter sustancias puras. 

Competencia para aprender a aprender 

o Desarrollar estratexias que favorezan a comprensión dos contidos. 

o Realizar na casa  as actividades propostas polo profesor . 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal  

o Opinar de maneira crítica acerca dos acontecementos científicos relacionados coa 

existencia do átomo.. 

Competencia cultural e artística 

o Elaborar traballos e presentación. 

o Realizar gráficos a partir de datos tabulados  e comparalos coa realidade. 
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UNIDADE  2:   ESTADOS DE LA MATERIA 

 

OBXETIVOS 

 

 Recoñecer distintos estados de agregación nos que se presenta a materia , así coma as 

características máis importantes deles. 

 Definir e aplicar adecuadamente as leis dos gases. 

 Establecer relación entre  Presión , Volume e Temperatura , utilizando a ecuación dos 

gases ideais. 

 Calcular Masas Moleculares e determinar fórmulas moleculares utilizando a ecuación 

dos gases ideais. 

 Saber diferenciar os gases reais dos ideais. 

 Asimilar a teoría cinético molecular dos gases e saber aplicala a líquidos, sólidos e 

gases. 

 Analizar as disolucións e o seu comportamento. 

 Ejecutar as operacións necesarias para preparación de disolucións  dunha 

concentración dada e expresala en calquera das formas establecidas. 

 Exponer a variación das propiedades coligativas entre a disolución e o disolvente puro. 

 

CONTIDOS 

-  Os estados de agregación da materia.  

-  Leis dos gases. 

-  Ecuación de estado dun gas ideal. 

-  Os gases reais. 

-  A teoría cinético-molecular (TCM).  

-  Disolucións.  

-  Concentración dunha disolución.  

-  Preparación de disolucións.  

-  Propiedades coligativas das disolucións.  

-  Estratexias de resolución de problemas.  
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TEMPORALIZACIÓN 

Utilizaranse duas semáns e media  ( 10 sesións) que poden impartirse entre a 2ª e 

terceira semán de Outubro e  parte da cuarta. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 Identificar os distintos estados de agregación da materia e algunas das súas 

características máis importantes. 

 Coñecer , comprender e exponer as leis dos gases. 

 Utilizar a ecuación dos gases ideais para a relación entre  Presión, Volume e 

Temperatura. 

 Aplicar a ecuación dos gases ideais para calcular Masas Moleculares e determinar as 

fórmulas Moleculares. 

 Diferenciar o comportmento dun gas real  frente a un gas ideal. 

 Coñecer a TCM e sabela aplicar a sólidos, líquidos e gases. 

 Estudiar as disolucións e as súas características. 

 Estudiar as formas de expresar a concentración dunha disolución e realizar os cálculos 

necesariops para preparar as disolucións dunha concentración dada. 

 Explicar as propiedades coligativas e a variación entre as do disolvente puro e a 

disolución. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

O alumnado debe de ser capaz de: 

 Saber clasificar a materia en sus estados de agregación. 

 Saber interpretar un diagrama de fases. 

 Saber resolver problemas nos que se aplican as leis dos gases. 

 Saber aplicar a ecuación de estado dun gas para calcular as magnitudes que definen o 

estado do gas. 
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 Saber aplicar a lei de Dalton para mezclas de gases, utilizando a presión parcial e a 

presión total da mezcla. 

 Saber relacionar a composición centesimal dun composto coa súa fórmula empírica e 

molecular, aplicando a ecuación de estado dos gases ideais. 

 Saber diferenciar o comportamento dun gas ideal frente a un gas real. 

 Saber aplicar a TCM a os gases para explicar as súas propiedades e as leis que rixen o 

seu comportamento. 

 Saber explicar o proceso de disolución. 

 Saber utilizar as expresións de concentración dunha disolución: % masa, %volume, 

Molaridad, molalidad, fracción molar. 

 Saber os pasos a seguir no laboratorio para poder preparar disolucións dunha 

determinada concentración. 

 Saber interpretar a variación das Temperaturas de fusión e ebullición dun líquido 

cando se le añade un soluto. 

 Saber relacionar os conceptos de Presión de vapor e Presión osmótica coas 

correspondientes leis. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

1-Coñecer as leis que rixen o estado gaseoso e realizar problemas con elas. 

2-Coñecer a ecuación de estado dun gas ideal e saber utilizala para calcular Masas 

Moleculares. 

3-Calcular Fórmulas Moleculares a partir do cálculo da Masa Molecular del gas. 

4-Calcular Presión Parciales nunha mezcla de gases. 

5- Entender ás formas de expresar a concentración dunha disolución e os problemas 

derivados das expresións. 

6-Coñecer as propiedades coligativas das disolucións e facer cálculos con elas.  

 

METODOLOXÍA 

Os aspectos metodolóxicos  fixanse de maneira xeral no apartado METODOLOXÍA 

 

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro do alumno 

 Cuaderno do alumno: en él realizaranse as actividades propostas polo profesorado e 

tomarán os apuntes na aula e no laboratorio. 
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 Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web,revistas…que utilizaranse como 

material de apoio e ampliación. 

 Material de laboratorio necesario para a realización das prácticas de laboratorio 

relacionadas cos contidos da unidade didáctica. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

- Fichas de reforzo. 

- Fichas de ampliación. 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMENTO 

Competencia matemática 

o Resolver exercicios nos que é necesario aplicar ecuacións dos gases (leis dos gases). 

o Calcular a concentración dunha disolución de diferentes formas. 

o Interpretar diagramas de fases. 

Competencia en comunicación lingüística 

o Justificar as propiedades dos gases a partir da TCM 

o Comprender novos conceptos: propiedades coligativas, presión osmótica, prsión de 

vapor, constantes ebulloscópica e crioscópica... 

o Adquirir nuevo vocabulario científico 

o Interpretar correctamente textos científicos relacionados cos estados de agragación e 

as disolucións. 

Competencia no tratamento da información e competencia dixital 

o Emplear distintas fuentes para búsqueda de información. 

o Buscar información acerca da ósmosis nos seres vivos. 

o Buscar información da aplicación da Ley de Raoult nos climas fríos. 

Competencia sociales e cívicas 

o Realizar prácticas no laboratorio e saber comportarse. 

o Realizar as actividades propostas no libro e as que mande o profesor. 
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Competencia para aprender a aprender 

o Valorar os coñecementos realizando preguntas acerca deles. 

o Relacionar os contidos da unidade anterior con os desta unidade  para afianzar o 

aprendido. 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal  

o Valorar a pulcritud e o rigor no traballo tanto no laboratorio coma no teórico. 

o Tomar conciencia da importancia dos sistemas gaseosos. 

 

Competencia cultural e artística 

o Evaluar de maneira crítica a utilización da ciencia por parte da sociedade , tendo en conta 

os beneficios que pode aportar o bon uso dos coñecementos  científicos , así como os 

graves perjuicios ao medio ambiente si estes coñecementos se utilizan  de forma indebida.  

 

 

 

 

 

UNIDADE  3:   REACCIÓNS QUÍMICAS E SOCIEDADE 

 

OBXETIVOS 

 

 Determinar correctamente as sustancias que interveñen nunha reacción química dada 

e axustala estequiométricamente. 

 Comprender o significado das reaccións químicas. 

 Resolver problemas nos que interveñan reactivos limitantes, reactivos impuros e onde 

o rendimento non sexa do 100%. 

 Identificar os tipos de reacción química que existen según os reactivos que interveñen 

e o mecanismo que segue. 

 Recoñecer as reaccións químicas implicadas na obtención de distintos compostos 

inogánicos e nos procesos de siderurgia. 

 Destacar a importancia do desarrollo de novos materiais que melloren a calidade de 

vida. 
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CONTIDOS 

 

-  Ecuacións químicas.  

-  Estequiometría das reaccións químicas.  

-  Cálculos estequiométricos.  

-  Rendemento dunha reacción.  

-  Reaccións consecutivas.  

-  Reactivo común nunha mestura.  

-  Reaccións en disolución acuosa.  

-  Procesos industriais e substancias de interese.  

-  Procesos metalúrxicos.  

-  Reaccións químicas e novos materiais.  

-  Estratexias de resolución de problemas 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Utilizaranse duas semáns  (8 sesións)que poden impartirse entre  4ª semán de outubro 

primeira de Novembro e mitade da segunda de Novembro. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 Formular, nombrar e axustar correctamente as sustancias que interveñen nunha 

reacción química 

 Interpretar as reaccións químicas e resolver os problemas nos que interveñan reactivos 

limitantes, reactivos impuros e cuio rendimiento non sexa completo. 

 Diferenciar os distintos tipos de reaccións químicas existentes. 

 Identificar as reaccións implicadas nos procesos industriais, tales coma a siderurxia. 

 Valorar a importancia do desarrollo de novos materiais que melloren a calidade de 

vida. 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

O alumnado debe de ser capaz de: 

 Saber escribir e axustar reaccións químicas sinxelas. 



 

19 
 

 Saber interpretar a reacción en términos de moles, gramos, volúmenes.. para poder 

realizar cálculos estequiométricos nelas. 

 Saber efectuar cálculos nas reaccións nas que os compostos que interveñan nelas  

estean en estado sólido, líquido gasoso o en disolución acuosa. 

 Saber efectuar cálculos co reactivo limitante. 

 Saber traballar con rendimientos inferiores ao 100%. 

 Saber diferenciar os distintos tipos de reaccións cualitativamente. 

 Saber calcular as presións totais e parciais dos gases nunha mezcla e relacionala coa 

fracción molar e a ecuación de estado dos gases ideais. 

 Saber describir os procesos de obtención de algúns productos inorgánicos na industria. 

 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

1-Traballar coas reacción químicas e co seu axuste  

2-Realizar cálculos estequiométricos con reactivos sólidos, en disolución acuosa e en 

estado gaseoso. 

3- Realizar cálculos con reactivo limitante. 

4-Entender o cálculo do rendimiento dunha reacción. 

5-  Citar algún procedemento industrial. 

 

 

 

METODOLOXÍA 

Os aspectos metodolóxicos  fixanse de maneira xeral no apartado METODOLOXÍA 

 

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro do alumno 

 Cuaderno do alumno: en él realizaranse as actividades propostas polo profesorado e 

tomarán os apuntes na aula e no laboratorio. 

 Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web,revistas…que utilizaranse como 

material de apoio e ampliación. 
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 Material de laboratorio necesario para a realización das prácticas de laboratorio 

relacionadas cos contidos da unidade didáctica. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

- Fichas de reforzo. 

- Fichas de ampliación. 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMENTO 

Competencia matemática 

o Resolve problemas nos que haxa que determinar as masas das sustancias que 

interveñen na reacción (ou volúmenes de gases). 

o Soluciona exercicios onde os reactivos se presenten en disolución o bien mezclados 

con impurezas inertes. 

o Propón reaccións químicas e de obtención de materiais e procesos industriais 

Competencia en comunicación lingüística 

o Define e analiza os termos utilizados na unidade: reactivo limitante, estequiometría, 

rendimiento dunha reacción… 

o Expresa de forma escrita y oral os coñecementos adquiridos nesta unidade. 

o Interpreta correctamente textos relacionados coas reaccións químicas 

o Aprende novas expresións relacionadas coa tecnoloxía e os procedementos para 

extraer compostos desde minerais como alto horno, siderurgia… 

o Describe diferentes tipos de reaccións químicas. 

Competencia no tratamento da información e competencia dixital 

o Busca información sobre a obtención de materiais a través de reaccións químicas 

o Elabora informes utilizando as TIC  

Competencia sociales e cívicas 

o Valora a capacidade humana de transformar unas sustancias en outras  e os beneficios 

que eso supuxo para a mellora da vida das persoas. 

o Es consciente da importancia do rigor no traballo tanto no teórico coma no 

laboratorio. 



 

21 
 

Competencia para aprender a aprender 

o Realiza actividades do libro de texto. 

o Relaciona os contidos desta unidade coa anterior e afianza o aprendido hasta agora. 

o Desarrolla prácticas de laboratorio e as relaciona coa teoría aprendida. . 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal  

o Realiza prácticas no laboratorio e elabora un informe de traballo. 

Competencia cultural e artística 

o Elaborar traballos e presentación. 

o Evalúa críticamente a utilización que fai a sociedade da ciencia. 

 

 

 

 

 

UNIDADE  4:   TERMODINÁMICA. CALOR E TEMPERATURA. 

 

OBXETIVOS 

 

 Saber distinguir os conceptos de calor e temperatura e repasar as escalas de 

medida da temperatura . 

 Asimilar o Primeiro Principio da Termodinámica  como o Principio de Conservación 

da enerxía en sistemas termodinámicos, nos que hai un intercambio entre calor e 

traballo. 

 Relacionar a unidade de calor no Sistema Internacional con su equivalente 

mecánico. 

 Responder cuestiones conceptuales sinxelas sobre o Segundo Principio da 

Termodinámica en relación cos procesos espontáneos. 

 Saber distinguir entre os procesos reversibles e irreversibles e a súa relación coa 

entropía e o segundo principio de Termodinámica. 
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CONTIDOS 

-  Enerxía térmica, calor e temperatura.  

-  Termodinámica.  

-  Primeiro principio da termodinámica.  

-  Enerxía interna e os cambios que experimenta.  

-  Relación entre U e H.  

-  Segundo principio da termodinámica.  

-  Estratexias de resolución de problemas.  

 

TEMPORALIZACIÓN 

Utilizaranse duas semáns  e media (10 sesións)que poden impartirse entre parte da   2º 

semán de Novembro e a terceira e cuarta semán do mesmo mes. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Diferenciar os conceptos de calor e temperatura . 

 Repasar as escalas de temperatura e a forma de pasar una temperatura dunha escala a 

outra. 

 Interpretar  O Primeriro Principio da Termodinámica como o de conservación da 

Enerxía nos sistemas nos que hai un intercambio de calor e traballo. 

 Recoñecer a unidade de calor no S.I. e o seu equivalente mecánico. 

  Determinar os tipos de Sistemas Termodinámicos. 

 Responder a cuestiones sinxelas por aplicación do segundo Principio da 

Termodinámica en relación cos procesos espontáneos. 

 Coñecer a función da entropía en base ao segundo Principio da Termodinámica. 

 Relaciona  a entropía cos procesos reversibles e irreversibles. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

O alumnado debe de ser capaz de: 

 Diferenciar os términos de calor e temperatura. 

 Saber pasar dunha escala a outra. 
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 Saber relacionar o calor absorbido ou desprendido nun sistema coa Presión e o 

volumen. 

 Saber interpretar o equivalente mecánico do calor en función da experiencia de Joule. 

 Saber predecir a variación de entropía nunha reacción química dependendo do estado 

físico dos compostos que interveñen e da molecularidade. 

 Relacionar o concepto de entropía coa espontaneidade dun proceso- 

 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

1-Definir un Sistema Termodinámico.  

2- Relacionar os conceptos de traballo, calor e enerxía interna no primar Principio da 

Termodinámica. 

3-Definir o Segundo Principio da Termodinámica e o concepto de entropía. 

4- Resolver exercicios sinxelos por aplicación do Primeiro Principio da Termodinámica. 

5- Resolver exercicios sinxelos onde interveña a función da entropía. 

 

METODOLOXÍA 

Os aspectos metodolóxicos  fixanse de maneira xeral no apartado METODOLOXÍA 

 

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro do alumno 

 Cuaderno do alumno: en él realizaranse as actividades propostas polo profesorado e 

tomarán os apuntes na aula e no laboratorio. 

 Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web,revistas…que utilizaranse como 

material de apoio e ampliación. 

 Material de laboratorio necesario para a realización das prácticas de laboratorio 

relacionadas cos contidos da unidade didáctica. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
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- Fichas de reforzo. 

- Fichas de ampliación. 

 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMENTO 

Competencia matemática 

o Resolve exercicios nos que é necesario comprobar a absorción o producción de 

traballo por parte dun Sistema tendo en conta si se producen a volumen constante ou 

Prsión constante. 

o Calcula a entalpía e a enerxía interna dun sistema Termodinámico . 

o Realiza exercicios onde se aplica o Primeiro e o Segundo Principios. 

Competencia en comunicación lingüística 

o Define e utiliza correctamente os términos relacionados co tema : Sistemma 

Termodinámico, entalpçia, entropía, función de estado.. 

o Expresa de forma oral e escrita os coñecementos adquiridos nesta unidade. 

o Interpreta de maneira correcta os textos relacionados co primeiro e o segundo 

principio da Termodinámica. 

Competencia no tratamento da información e competencia dixital 

o Busca información sobre os ciclos Termodinámicos e sobre o cero absoluto de 

temperatura. 

o Realiza actividades interactivas da unidade.. 

Competencia sociales e cívicas 

o Realiza prácticas de laboratorio relacionadas coa calorimetría. 

o Elabora informes cos resultados obtidos. 

Competencia para aprender a aprender 

o Realiza as actividades propostas no libro e intenta facelas razoando as respostas 

obtidas 

o Relacionar os contidos da unidade anterior con os desta unidade  para afianzar o 

aprendido. 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal  
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o Valorar a pulcritud e o rigor no traballo tanto no laboratorio coma no teórico. 

o Deduce, a partir de gráficos e táboas o comportamento dun Sistema Termodinámico-. 

 

Competencia cultural e artística 

o Mostra a súa opinión de maneira crítica acerca dos acontecementos científicos  

relacionados coas escalas de temperatura . 

o Investiga acerca do desenrolo tecnolóxico dos motores. 

  

 

 

 

UNIDADE  5:  ASPECTOS ENERXÉTICOS E ESPONTANEIDADE 

DAS REACCIÓNS QUÍMICAS  

 

OBXETIVOS 

 Analizar as ecuaciós termoquímicas e diferenciar entre procesos endotérmicos e 

exotérmicos. 

 Calcular de distintas maneiras a entalpía dunha reacción. 

 Indicar a espontaneidade dunha reacción en determinadas condicións a partir da 

enerxía de Gibbs. 

 Ser consciente da influenza das reaccións de combustión a nivel social, 

medioambiental e industrial e as súas aplicación. 

 

 

CONTIDOS 

-  A enerxía nas reaccións químicas.  

-  Calor e entalpía de reacción.  

-  Medida da entalpía de reacción. Lei de Hess.  

-  Entalpías de formación e entalpía de reacción.  

-  Enerxía de enlace e entalpía de reacción.  

-  Espontaneidade das reaccións químicas.  

-  Reaccións de combustión.  

-  Combustibles fósiles e ambiente.  
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-  O papel do CO2 na atmosfera.  

-  Estratexias de resolución de problemas.  

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Utilizaranse duas semáns  e media (8 sesións)que poden impartirse nas dúas primeiras 

semáns de Decembro. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Interpretar ecuaciones termoquímicas e distinguir as reaccións endotérmicas e 

exotérmicas. 

 Coñecer as posibles formas de calcular as entalpías de una reacción química. 

 Predecir a espontaneidade dun proceso químico, cualitativa e 

cuantitativamente en determinadas condicións, a partir da enerxía de Gibbs. 

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

medioambiental, e as súas aplicacións. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

O alumnado debe de ser capaz de: 

 Saber expresar as reaccións mediante ecuacións termoquímicas- 

 Saber interpretar diagramas entálpicos, 

 Saber calcular a variación de entalpía dunha reacción química de distintas formas: 

aplicando a Ley de Hess, a partir dos valores das entalpías de formación o dos valores 

das enerxías de enlace.. 

 Saber identificar a enerxía libre de Gibbs como a magnitude que informa sobre a 

espontaneidade dun proceso químico. 

 Saber relacionar a enerxía libre de Gibbs cos factores entálpicos e entrópicos e coa 

temperatura. 

 Saber analizar as consecuencias do uso de combustibles fósiles e as emisións de CO2 

coa calidade de vida, o efecto invernadoiro, calentamiento global… 
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MÍNIMOS ESIXIBLES 

1- Relacionar o concepto de enerxía coas  reaccións químicas.  

2- Diferenciar as reaccións Endotérmicas e as Exotérmicas. 

3-Resolver problemas con datos de entalpías de formación e entalpías de reacción. 

4-Diferenciar as reaccións espontáneas das no espontáneas. 

5- Resolver problemas sinxelos nos que apareza a enerxía libre de Gibbs. 

6-Relacionar a espontaneidade coa enerxía libre de Gibbs e cos valores de variacións de 

entalpía, entropías e coa Temperatura. 

 

METODOLOXÍA 

Os aspectos metodolóxicos  fixanse de maneira xeral no apartado METODOLOXÍA 

 

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro do alumno 

 Cuaderno do alumno: en él realizaranse as actividades propostas polo profesorado e 

tomarán os apuntes na aula e no laboratorio. 

 Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web,revistas…que utilizaranse como 

material de apoio e ampliación. 

 Material de laboratorio necesario para a realización das prácticas de laboratorio 

relacionadas cos contidos da unidade didáctica. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

- Fichas de reforzo. 

- Fichas de ampliación. 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMENTO 

Competencia matemática 
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o Resolve exercicios nos que se aplique a Ley de Hess , entalpías de enlace e de 

reacción,a enerxía libre de Gibbs.. 

o Calcula a espontaneidade dunha reacción ao calcular a enerxía libre de Gibbs. 

o Interpreta diagramas entálpicos . 

Competencia en comunicación lingüística 

o Define e utiliza correctamente os términos relacionados co tema : entalpía, 

espontaneidade, combustibles fósiles… 

o Expresa de forma oral e escrita os coñecementos adquiridos nesta unidade. 

o Efectúa a lectura comprensiva dos textos do libro correspondentes a esta unidade e fai 

un resume deles.. 

Competencia no tratamento da información e competencia dixital 

o Busca información sobre reaccións endotérmicas e exotérmicas, espontaneidade  de 

reaccións e toxicidad dalgúns compostos químicos. 

o Realiza actividades interactivas da unidade.. 

Competencia sociales e cívicas 

o Realiza prácticas de laboratorio relacionadas coa calorimetría. 

o Elabora informes cos resultados obtidos. 

o Comparte as conclusións co resto do grupo. 

Competencia para aprender a aprender 

o Realiza as actividades propostas no libro e intenta facelas razoando as respostas 

obtidas 

o Relacionar os contidos da unidade anterior con os desta unidade  para afianzar o 

aprendido. 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal  

o Valorar a pulcritud e o rigor no traballo tanto no laboratorio coma no teórico. 

o Toma conciencia da importancia dos intercambios de enerxía durante o transcurso  

dunha reacción química e o realaciona co aprendido na unidade anterior. 

Competencia cultural e artística 

o Aprecia as imaxes do libro e as fotografías que intentan aclarar os conceptos desta 

unidade. 
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                                         2ª AVALIACIÓN 

 

 UNIDADE  6:  A QUÍMICA DO CARBONO  

 

OBXETIVOS 

 Determinar a estructura do átomo de carbono e describir os enlaces que pode 

formar. 

 Diferenciar entre hidrocarburos saturados, insaturados e aromáticos 

relacionándolos con compostos de interés biolóxico e industrial. 

 Difernciar os tipos de isomería. 

 Expoñer os fundamentos químicos relacionados coa industria do petróleo e do gas 

natural. 

 Recoñecer os compostos orgánicos que conteñan  función osixenadas, nitroxenadas 

e haloxenadas e coñecer as súas propiedades. 

 Coñecer as formas alotrópicas do carbono. 

 Comprender o papel da química do carbono nas nosa vidas  e ser conscientes da 

necesidade de adoptar actitudes e medias medioambientales sostenibles. 

 

CONTIDOS 

 

 -Clasificación das substancias con carbono.  

-  O átomo de carbono.  

-  Grupos funcionais e series homólogas.  

-  Regras xerais de formulación e nomenclatura. 

-  Hidrocarburos.  

-  O petróleo e os seus derivados.  

-  O gas natural.  

-  Outros compostos do carbono.  

-  Isomería.  

-  Formas alotrópicas do carbono.  

-  Reaccións de interese no nivel biolóxico.  

-  TIC: Visualización de moléculas.  

            -  Estratexias de resolución de problemas 
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TEMPORALIZACIÓN 

Utilizaranse duas semáns  e media (10 sesións)que poden impartirse na segunda , 

terceira  e parte da cuarta semán de Xaneiro. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Coñecer a estructura do átomo de carbone e saber que enlaces pode formar. 

 Recoñecer hidrocarburos saturados, insaturados e aromáticos e relacionalos 

con compostos de interés biolóxico e industrial. 

 Representar os distintos isómeros que poden formar. 

 Explicar os fundamentos químicos relacionados coa industria do petróleo e o 

gas natural. 

 Identificar compostos químicos que teñan función osixenadas, nitroxenadas e 

haloxenadas. 

 Diferenciar as estructuras do carbono nas súas formas alotrópicas, 

relacionándoas cos súas aplicacións. 

 Valorar o papel da química do carbono nas nosa vidas e recoñecer  necesidade 

de adoptar actitudes e medias medioambientales sostenibles. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

O alumnado debe de ser capaz de: 

 Recoñecer a configuración do átomo de carbono e sabe que pode formar enlaces 

sinxelos, dobres e triples e cadenas abertas e cerradas. 

 Formular e nomear según a IUPAC  os compostos de cadea aberta e cerrada e os 

derivados aromáticos e determina as súas propiedades e os métodos de obtención. 

 Representar os distintos isómeros dos compostos do carbono. 

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

industrial. 

 Saber formular compostos orgánicos sinxelos cos distintos grupos funcionais . 

 Saber identificar as formas alotrópicas do carbono e relacionalas  coas súas 

propiedades físico-químicas e as aplicación correspondentes. 

 Saber relacionar reaccións de condensación e combustión con procesos que teñen 

lugar a nivel biolóxico. 
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MÍNIMOS ESIXIBLES 

1- Saber distinguir compostos orgánicos según o seu grupo funcional. 

2- Formular compostos orgánicos sinxelos. 

3-Representar os isómeros dun composto orgánico. 

4-Recoñecer as formas alotrópicas do carbono. 

 

METODOLOXÍA 

Os aspectos metodolóxicos  fixanse de maneira xeral no apartado METODOLOXÍA 

 

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro do alumno 

 Cuaderno do alumno: en él realizaranse as actividades propostas polo profesorado e 

tomarán os apuntes na aula e no laboratorio. 

 Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web,revistas…que utilizaranse como 

material de apoio e ampliación. 

 Material de laboratorio necesario para a realización das prácticas de laboratorio 

relacionadas cos contidos da unidade didáctica. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

- Fichas de reforzo. 

- Fichas de ampliación. 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMENTO 

Competencia matemática 

o Resolve exercicios nos que aparecen moléculas orgánicas según su estructura e grupos 

funcionais. 

o Resolve exercicios onde teñen que calcular a composición centesimal dun composto 

orgánico ou ben obter a súa fórmula molecular a partir da composición centesimal. 
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Competencia en comunicación lingüística 

o Define e utiliza correctamente os términos relacionados co tema : alcano,alqueno, 

alquino, isómero,grupo funcional… 

o Expresa de forma oral e escrita os coñecementos adquiridos nesta unidade. 

o Interpreta correctamente os textos relacionados co cracking do petróleo. 

Competencia no tratamento da información e competencia dixital 

o Busca información sobre polímeros sintéticos, aplicación dos materiais dos alótropos 

do carbono, yacimientos de gas natural... 

o Realiza actividades interactivas da unidade.. 

Competencia sociales e cívicas 

o Analiza de forma crítica o desenrolo da industria petrolífera na nosa sociedade: as 

ventaxas e inconvenientes dela. 

o Reflexiona sobre o poder asociado ao dominio das fontes de hidrocarburos. 

o Evalúa de maneira crítica, a utilización que fai a sociedade dos coñecementos 

científicos, sendo consciente dos beneficios asociados a un bo uso e os prexuizos do 

mal uso deles. 

Competencia para aprender a aprender 

o Realiza as actividades propostas no libro e intenta facelas razoando as respostas 

obtidas. 

o Aprende a formular e nomear compostos orgánicos según as normas da IUPAC. 

o Relacionar os contidos da unidade anterior con os desta unidade  para afianzar o 

aprendido. 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal  

o Valorar a pulcritud e o rigor no traballo tanto no laboratorio coma no teórico. 

o Realiza exercicios , de maneira autónoma e grupal, de moléculas en 3D ben con 

simulacións ou ben con axuda de modelos moleculares. 

Competencia cultural e artística 

o Aprecia as imaxes do libro e as fotografías que intentan aclarar os conceptos desta 

unidade. 
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UNIDADE  7:  CINEMÁTICA.MOVEMENTOS RECTILÍNEOS E A 

SÚA COMPOSICIÓN  

 

OBXETIVOS 

 Diferenciar  entre os sistemas de referencia inerciais e os non inerciais. 

 Representar gráficamente , con corrección, as magnitudes vectoriais  que describen o 

movemento. 

 Identificar,  emplear  e interpretar gráficamente as ecuacións do Movemento 

Rectilíneo e Uniforme (M.R.U.) e as do  Movemento Rectilíneo  Uniformemente 

Acelerado (M.R.U.A.) 

 Calcular velocidade,aceleraciones con valores medios e instantáneos, a partir da 

expresión do vector de posición en función do tempo. 

 Recoñecer o movemento dun móvil nun plano como a composición de dous 

movementos: uno M.R.U e outro M.R.U.A.. 

 

CONTIDOS 

          -  Relatividade do movemento.  

-  Posición e desprazamento.  

-  Traxectoria e espazo percorrido.  

-  Cambios de posición: velocidade.  

-  Cambios de velocidade: aceleración.  

-  Contribucións de Galileo ao estudo do movemento.  

-  Movementos rectilíneos.  

-  Composición de movementos rectilíneos.  

-  TIC: patróns de ecuacións.  

-  Estratexias de resolución de problemas  

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Utilizaranse duas semáns   e media (10 sesións)que poden impartirse  dúas delas na 4ª 

semán de Xaneiro e as restantes na primeira e segunda de Febreiro. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 Distinguir entre Sistemas de Referencia Inerciais e non Inerciais. 

 Representar gráficamente as magnitudes vecctoriais que describen o 

movemento. 

 Recoñecer as ecuacións  do M.R.U.  e as do M.R.U.A. e interpretar as gráficas 

do movemento- 

 Determinar velocidades, aceleracións e os seus valores medios e instantáneos a 

partir da expresión do vector de posición. 

 Identificar os movementos compostos como resultado da composición dun 

M.R.U. e un M.R.U.A. 

 

         ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

O alumnado debe de ser capaz de: 

 Saber diferenciar entre os Sistemas de referencia inerciais e non inerciais. 

 Saber razoar si un corpo se encontra en reposo o en movemento con velocidade 

constante. 

 Saber obter as ecuación do Movemento dun corpo da velocidade e aceleración a partir 

da ecuación do vector de posición. 

 Saber resolver exercicios prácticos e interpretar os gráficos. 

 Saber identificar os tipos de movementos plantexados e aplicar correctamente as 

ecuacións da cinemática. 

 Saber recoñecer os movementos compostos e establecer as ecuación que os describen  

 Saber resolver problemas relativos a este tipo de movementos compostos. 

 Saber calcular magnitudes como o alcance e  a altura máxima. 

        

MÍNIMOS ESIXIBLES 

1-Diferenciar os conceptos característicos do movemento: Sistema de Referencia, vector 

de posición, traxectoria, desplazamento, espacio percorrido. 

2- Entender o concepto de vectores aplicados as manitudes velocidade e aceleración. 

3- Ter o concepto de velocidade e aceleración aplicándoo na clasificación de movementos. 

4- Saber e aplicar correctamente as ecuacións do movemento Rectilíneo Uniforme, 

Rectilíneo Uniformemente Acelerado. 
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5- Representar e interpretar gráficas correspondentes os movementos anteriores. 

6- Entender o movemento parabólico  

 

METODOLOXÍA 

Os aspectos metodolóxicos  fixanse de maneira xeral no apartado METODOLOXÍA 

 

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro do alumno 

 Cuaderno do alumno: en él realizaranse as actividades propostas polo profesorado e 

tomarán os apuntes na aula e no laboratorio. 

 Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web,revistas…que utilizaranse como 

material de apoio e ampliación. 

 Material de laboratorio necesario para a realización das prácticas de laboratorio 

relacionadas cos contidos da unidade didáctica. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

- Fichas de reforzo. 

- Fichas de ampliación. 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMENTO 

 

Competencia matemática 

o Resolve exercicios nos que se determinan diferentes magnitudes cinemáticas de 

movementos rectilíneos e parabólicos. 

o Resolve e interpreta as gráficas dos distintos tipos de movementos, rectilíneos e 

parabólicos. 

o Relaciona o cálculo vectorial coas ecuacións do movemento. 

Competencia en comunicación lingüística 
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o Define e utiliza correctamente os términos relacionados co tema : velocidade, 

celeridade, aceleración, traxectoria…. 

o Expresa de forma oral e escrita os coñecementos adquiridos nesta unidade. 

o Interpreta correctamente os textos relacionados movemento de asteroides, 

xeolocalización  e a relatividade do movemento. 

Competencia no tratamento da información e competencia dixital 

o Busca información sistemas de referencia, os GPS… 

o Realiza actividades interactivas da unidade.. 

Competencia sociales e cívicas 

o Valora a  pulcritude no traballo e o rigor tanto no teórico coma no laboratorio 

Competencia para aprender a aprender 

o Realiza as actividades propostas no libro e intenta facelas razoando as respostas 

obtidas. 

o Relacionar os contidos da unidade anterior con os desta unidade  para afianzar o 

aprendido. 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal  

o Usa novos métodos matemáticos para a resolución de exercicios, tales coma a función 

derivada e os intervalos de tempo infinitesimais. 

Competencia cultural e artística 

o Elabora un informe sobre a maneira na que opera O GPS e sobre o proxecto Galileo da 

ESA. 

 

 

 

 

UNIDADE  8:  CINEMÁTICA.MOVEMENTOS CIRCULARES E 

OSCILATORIOS  

 

OBXETIVOS 

 Reproducir as ecuacións dos movementos circulares  e utilizalas en situación 

concretas. 
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 Comprender as representacións gráficas dos movementos circulares. 

 Definir o Movemento Circular Uniformemente Acelerado  e explicar a aceleración 

en función das súas componentes intrínsecas. 

 Relacionar as magnitudes angulares e as lineales nun movemento circular. 

 Saber cal é o significado físico dos parámetros que describen un movemento 

armónico simple (m.a.s) e relacionalos co movemento dun corpo que oscile 

armónicamente. 

 

 

CONTIDOS 

-  Magnitudes cinemáticas angulares.  

-  Movemento circular uniforme, m.c.u.  

-  Movemento circular uniformemente acelerado, m.c.u.a.  

-  Movemento harmónico simple.  

-  TIC: Mapas conceptuais.  

-  Estratexias de resolución de problemas.  

 

TEMPORALIZACIÓN 

Utilizaranse tres semáns   e media (12 sesións)que poden impartirse  dúas delas na 3ª e 

4ª semán de  Febreiro e na 1ª de Marzo. 

 

 

      CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Obter as ecuacións dun movemento circular e aplicalas a situación concretas. 

 Obter as ecuacións que relacionan as magnitudes angulares coas lineales. 

 Interpretar as representacións gráficas dos movementos circulares. 

 Describir o movemento circular uniformemente acelerado e expresar a aceleración en 

función das componentes intrínsecas. 

 Coñecer o significado físico dos parámetros que describen o movemento armónico 

simple (m.a.s.) e asócialo co movemento dun corpo que oscile armónicamente. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

O alumnado debe de ser capaz de: 

 Saber aplicar as ecuación do M.C.U. a exercicios concretos. 

 Saber interpretar gráficas  referentes a corpos que describen un M.C.U. 
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 Saber identificar as compoñentes intrínsecas do vector aceleración  e aplicar as 

ecuacións que permiten calcular o seu valor. 

 Saber relacionar magnitudes angulares e lineales e aplicalas al caso dun móvil que 

describe un M.C.U. 

 Saber interpretar o significado físico dos parámetros que aparecen na ecuación dun 

m.a.s. 

 Saber predecir a posición dun oscilador armónico simple coñecendo a amplitude, 

frecuencia , período e fase inicial. 

 Saber obter a posición, velocidad e aceleración dun m.a.s. aplicando as ecuacións que 

o describen.. 

 Saber analizar o comportamento da velocidade e aceleración dun m.a.s.en función da 

elongación. 

 Saber representar gráficamente a posición, velocidade e aceleración dun m.a.s. en 

función do tempo, comprobando a súa periodicidade.  

        

MÍNIMOS ESIXIBLES 

1-Utilizar as magnitudes angulares no estudio do Movemento Circular Uniforme e Circular 

Uniformemente Acelerado. 

2-Definir as magnitudes e ecuacións do Movemento Armónico Simple. 

3- Resolver problemas tipo de un móvil que describa un M.C.U. 

4- - Resolver problemas tipo de un móvil que describa un M.C.U.A. 

5-Resolver exercicios de móviles que describan un m.a.s. utilizando as ecuacións 

correspondentes. 

 

METODOLOXÍA 

Os aspectos metodolóxicos  fixanse de maneira xeral no apartado METODOLOXÍA 

 

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro do alumno 

 Cuaderno do alumno: en él realizaranse as actividades propostas polo profesorado e 

tomarán os apuntes na aula e no laboratorio. 
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 Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web,revistas…que utilizaranse como 

material de apoio e ampliación. 

 Material de laboratorio necesario para a realización das prácticas de laboratorio 

relacionadas cos contidos da unidade didáctica. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

- Fichas de reforzo. 

- Fichas de ampliación. 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMENTO 

 

Competencia matemática 

o Resolve exercicios nos que se apliquen as ecuacións do M.C.U., do M.C.U.A.  e do m.a.s.. 

o Calcular as magnitudes angulares e lineales dos movementos  circulares  e das constantes 

do m.a.s.. 

o Realiza e interpreta gráficas , esquemas e táboas  relacionados cos movementos circulares 

e armónico simple. 

Competencia en comunicación lingüística 

o Adquire e comprende novos conceptos coma: velocidade angular, período, frecuencia, 

amplitud, elongación… 

o Justifica o m.a.s. como proxección do M.C.U. 

Competencia no tratamento da información e competencia dixital 

o Busca información sobre planetas descubiertos polo mátodo de tránsito. 

o Realiza actividades interactivas da unidade. 

Competencia sociales e cívicas 

o Aprecia os movementos circulares e armónicos de Natureza  e os percibe na vida 

cotidiana. 

Competencia para aprender a aprender 

o Realiza as actividades propostas no libro e intenta facelas razoando as respostas 

obtidas. 
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o Relacionar os contidos da unidade anterior con os desta unidade  para afianzar o 

aprendido. 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal  

o Mostra interés por complementar o estudio dos contidos da unidade utilizando 

diferentes recursos. 

Competencia cultural e artística 

o Aprecia as imaxes e as fotografías do libro que presentan de forma clara o aprendido nesta 

unidade 

o Representa de forma clara o gráfico dos movementos circulares da vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

                                         3ª AVALIACIÓN 

 

 

UNIDADE  9:  DINÁMICA. AS FORZAS E OS SEUS EFECTOS   

 

OBXETIVOS 

 Recoñecer todas as forzas que actúan sobre un corpo. 

 Resolver situación, dende un punto de vista dinámico, nas que aparezan planos 

inclinados y/o poleas. 

 Identificar forzas elásticas  en situación cotidianas e describir os seus efectos. 

 Aplicar o principio de conservación do momento lineal a sistemas de dous corpos e 

calcular o seu movemento a partir das condicións iniciais. 

 Demostrar a necesidade de que existan forzas para que se produza un movemento 

circular. 
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CONTIDOS 

-  As forzas como medida das interaccións.  

-  Principios da dinámica.  

-  Cantidade de movemento ou momento lineal.  

-  Dinámica dalgúns movementos.  

-  Estudo dinámico de situacións cotiás.  

-  TIC: Laboratorios virtuais: Física.  

-  Estratexias de resolución de problemas.  

 

     TEMPORALIZACIÓN 

Utilizaranse tres semáns   (12 sesións)que poden impartirse  nas semáns  segunda, 

terceira e quinta de Marzo (Semana Santa é a cuarta) 

 

 

      CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Identificar todas as forzas que actúan sobre un corpo. 

 Resolver situaciós dende un punto de vista dinámico nas que aparecen planos 

inclinados e poleas. 

 Recoñecer as forzas elásticas  en situación cotidianas e describir os seus efectos. 

 Aplicar o principio de conservación do momento lineal a sistemas de dous corpos e 

predecir o seu movemento. 

 Justificar a necesidade de que existan forzas  para que se produza un movemento 

circular. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

O alumnado debe de ser capaz de: 

 Saber representar as forzas e actúan sobre un corpo e obter a forza resultante. 

 Saber dibuxar  o diagrama de forzas dun corpo situado no interior dun ascensor en 

diferentes situación de movemento e calcular a súa aceleración a partir das leis da 

dinámica. 

 Saber calcular o módulo da forza en casos sinxelos. 

 Saber resolver supostos nos que aparezan forzas de rozamento, planos horizontais e 

planos inclinados aplicando as leis de Newton. 
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 Saber relacionar o movemento de varios corpos unidos por poleas e cordas cas forzas 

actuantes sobre cada un dos corpos. 

 Saber calcular a constante elástica dun resorte por aplicación da lei de Hooke. 

 Saber demostrar que a aceleración dun m.a.s. é proporcional ao desprazamento 

utilizando a ecuación fundamental da dinámica. 

 Saber relacionar o impulso mecánico co momento lineal. 

 Saber aplicar o principio de conservación do momento lineal  a problemas de colisións  

e propulsións. 

 Saber aplicar o concepto de forza centrípeta  para resolver problemas de móviles en 

curvas e traxectorias circulares. 

        

MÍNIMOS ESIXIBLES 

1-Coñecer o concepto de Forza.e a  súa relación co movemento dos corpos. 

2- Dar significado as leis de Newton en sistemas de referencia inerciais. 

3-Definir  e relacionar a cantidade de movemento co impulso mecánico. 

4- Realizar problemas de descomposición de forzas en corpos situados en planos 

inclinados e unidos por cordas. 

 

METODOLOXÍA 

Os aspectos metodolóxicos  fixanse de maneira xeral no apartado METODOLOXÍA 

 

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro do alumno 

 Cuaderno do alumno: en él realizaranse as actividades propostas polo profesorado e 

tomarán os apuntes na aula e no laboratorio. 

 Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web,revistas…que utilizaranse como 

material de apoio e ampliación. 

 Material de laboratorio necesario para a realización das prácticas de laboratorio 

relacionadas cos contidos da unidade didáctica. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

- Fichas de reforzo. 

- Fichas de ampliación. 

 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMENTO 

 

Competencia matemática 

o Valora a importancia da sleis de Newton e das interacciones fundamentais para a 

comprensión da Natureza... 

o Resolve problemas coas ecuacións  que representas os distintos tipos de forza que existen 

na Natureza. 

o Diseña esquemas de forzas en calquer tipo de corpo  e recoñece as gráficas das forzas 

rectilíneas, circulares e oscilatorias.. 

Competencia en comunicación lingüística 

o Adquire e comprende novos conceptos coma: forza, interacción , plano 

horizontal,plano inclinado, momento lineal… 

Competencia no tratamento da información e competencia dixital 

o Busca información sobre a teoría de cordas, sistemas de referencia e máquinas 

simples. 

o Realiza actividades interactivas da unidade. 

Competencia sociales e cívicas 

o Recoñece a dificultade da teoría de cordas para o universo e respeta as opinión dos 

demáis ao debatir sobre ela.. 

Competencia para aprender a aprender 

o Realiza as actividades propostas no libro e intenta facelas razoando as respostas 

obtidas. 

o Relacionar os contidos da unidade anterior con os desta unidade  para afianzar o 

aprendido. 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal  

o Mostra interés e iniciativa no traballo grupal  realizado no laboratorio. 
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Competencia cultural e artística 

o Aprecia as imaxes e as fotografías do libro que presentan de forma clara o aprendido nesta 

unidade 

o Realiza una presentación sobre máquinas simples e elexe ou diseña as imaxes que mellor 

representan a realidade. 

 

 

 

 

UNIDADE  10: TRABALLO E ENERXÍA  

 

OBXETIVOS 

 Identificar os conceptos de traballo e enerxía. 

 Distinguir os tipos de enrxía que existen e resaltar a importancia da enerxía cinética e 

potencial. 

 Deducir a ley de  conservación da enerxía  mecánica e aplicala na resolución de casos 

prácticos. 

 Definir sistemas conservativos e non conservativos e determinar o seu uso na práctica. 

 

 

CONTIDOS 

-  Traballo mecánico.  

-  Enerxía cinética.  

-  Enerxía potencial.  

-  Conservación da enerxía.  

            -  Estratexias de resolución de problemas 

 

     TEMPORALIZACIÓN 

Utilizaranse tres semáns   (12 sesións)que poden impartirse  nas  semáns primeira, 

segunda e terceira  do mes de Abril. 

 

      CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Entender os conceptos de traballo e enerxía. 
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 Distinguir os tipos de enerxía existente resaltando a importancia da enerxía cinética e 

potencial- 

 Establecer a lei de conservación da enerxía mecánica e aplicala a casos concretos. 

 Describir sistemas conservativos e non conservativos a explicar o seu uso en casos 

prácticos. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

O alumnado debe de ser capaz de: 

 Saber definir os termos de enerxía e traballo . 

 Saber determinar os tipos de enerxía e traballo que existen nos distintos tipos de 

sistemas. 

 Saber resolver problemas nos que apareza a enerxía cinética. 

 Saber explicar os tipos de enerxía potencial  máis representativos. 

 Saber relacionar a enerxía potencial co traballo e explicar as forzas conservativas. 

 Saber resolver problemas aplicando o principio de conservación da enerxía. 

 Saber determinar valores de velocidade e posición por aplicación do principio de 

conservación. 

 Saber determinar a presencia de forzas conservativas e non conservativas nun sistema  

 Saber resolver problemas sinxelos nos que aparezan este tipo de forzas. 

 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

1- Entender o concepto de traballo e enerxía, relacionando estas magnitudes. 

2-Relacionar o traballo dunha forza conservativa coa variación da enerxía potencial. 

3- Relacionar o traballo dunha forza coa variación da enerxía cinética. 

4- Aplicar o Principio de conservación da enerxía en problemas sinxelos. 

 

METODOLOXÍA 

Os aspectos metodolóxicos  fixanse de maneira xeral no apartado METODOLOXÍA 

 

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro do alumno 
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 Cuaderno do alumno: en él realizaranse as actividades propostas polo profesorado e 

tomarán os apuntes na aula e no laboratorio. 

 Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web,revistas…que utilizaranse como 

material de apoio e ampliación. 

 Material de laboratorio necesario para a realización das prácticas de laboratorio 

relacionadas cos contidos da unidade didáctica. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

- Fichas de reforzo. 

- Fichas de ampliación. 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMENTO 

 

Competencia matemática 

o Resolve problemas prácticos e cuestiós teóricas e razoadas sobre a enerxía e o traballo. 

o Comenta esquemas e gráficos sobre enerxías e forzas.. 

Competencia en comunicación lingüística 

o Define e utiliza correctamente os términos relacionados coa unidade: traballo, enerxía, 

conservación da enerxía, enerxía mecánica… 

o Relaciona os textos do libro cos conceptos aprendidos na unidade. 

Competencia no tratamento da información e competencia dixital 

o Busca información sobre o traballo realizado por un corpo, choques inelásticos nos 

coches, enerxía eólic a… 

o Realiza actividades interactivas da unidade. 

Competencia sociales e cívicas 

o Realiza actividades grupales onde se poñen de acordó os distintos membros do grupo 

a través do diálogo. 

Competencia para aprender a aprender 

o Realiza as actividades propostas no libro e intenta facelas razoando as respostas 

obtidas. 

o Relacionar os contidos da unidade anterior con os desta unidade  para afianzar o 

aprendido. 
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Competencia en autonomía e iniciativa persoal  

o Realiza exercicios relacionados cos contidos e intenta razoalos. 

Competencia cultural e artística 

o Aprecia as imaxes e as fotografías do libro que presentan de forma clara o aprendido nesta 

unidade 

 

 

 

 

UNIDADE  11:A LEI DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL  

 

 

OBXETIVOS 

 Contextualizar os diferentes modelos astrónomicos polos que pasou a Física ao longo 

do tempo. 

 Relacionar as leis de Kepler co estudio do universo. 

 Vincular o movemento orbital ca actuación de forzas centrais e a conservación do 

momento angular. 

 Aplicar a lei de gravitación universal para estimar o peso dos corpos e a interacción 

entre corpos celestes, tendo en conta o seu carácter vectorial. 

 

CONTIDOS 

-  De Platón a Newton.  

-  As leis de Kepler do movemento planetario.  

-  Lei da gravitación universal.  

-  Carácter central da forza gravitacional.  

-  Aplicación da lei da gravitación universal.  

-  TIC: Simuladores astronómicos.  

-  Estratexias de resolución de problemas.  
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   TEMPORALIZACIÓN 

Utilizaranse tres semáns   (12 sesións)que poden impartirse  nas semáns: última do mes 

de Abril e a 1ª e 2ª do mes de Maio. 

 

      CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Relacionar os diferentes modelos astronómicos aparecidos ao longo da historia. 

 Contextualizar as leis de Kepler no estudio do movemento. 

 Asociar o movemento orbital coa existencia de forzas centrais e coa conservación do 

momento angular. 

 Aplicar a lei de Gravitación Universal para estimar o peso dos corpos. 

 Aplicar a lei de Gravitación Universal para coñecer a interacción entre os corpos 

celestes. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

O alumnado debe de ser capaz de: 

 Saber relacionar a historia da astronomía coa evolución das teorías físicas sobre a 

posición da terra no universo 

 Saber utilizar as leis de Kepler e comprobalas con datos astronómicos correspondientes 

ao movemento dalgúns planetas. 

 Saber describir o movemento orbital dos planetas do sistema solar aplicando as leis de 

Kepler e extrer conclusións acerca do seu período orbital. 

 Saber aplicar a lei de conservación do momento angular ao movemento elíptico dos 

planetas e realacionar valores do radio e  a velocidade en diferentes puntos da órbita.. 

 Saber utilizar as lei fundamental da dinámica para explicar o movemento orbital dos 

distintos corpos como planetas, satélites e galaxias. 

 Saber expresar a forza de atracción gravitatoria entre dous corpos calesquera, 

coñecidas as variables das que depende. 

 Saber comparar o valor da forza de atracción gravitatoria sobre un corpo na súa 

superficie coa acción dos corpos lexanos sobre o mesmo corpo. 

 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

1-Enunciar as leis de Kepler. 

2- Enunciar a lei de Gravitación Universal 

3- Entender o concepto de Forzas centrais e da Forza gravitatoria como forza central. 

4-Aplicar a lei de Gravitación e endender a variación da gravidade coa altura. 
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METODOLOXÍA 

Os aspectos metodolóxicos  fixanse de maneira xeral no apartado METODOLOXÍA 

 

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro do alumno 

 Cuaderno do alumno: en él realizaranse as actividades propostas polo profesorado e 

tomarán os apuntes na aula e no laboratorio. 

 Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web,revistas…que utilizaranse como 

material de apoio e ampliación. 

 Material de laboratorio necesario para a realización das prácticas de laboratorio 

relacionadas cos contidos da unidade didáctica. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

- Fichas de reforzo. 

- Fichas de ampliación. 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMENTO 

 

Competencia matemática 

o Resolve problemas prácticos e cuestiós teóricas e razoadas sobre a Lei de Gravitación 

Universal. 

o Calcula a velocidade, enerxía na órbita e momento angular dun planeta e demostra a súa 

conservación. 

o Realiza e interpreta esquemas vectoriales que representas as distintas magnitudes que 

poden aplicarse ao movemento dun planeta. 

Competencia en comunicación lingüística 

o Define e utiliza correctamente os términos relacionados coa unidade: geocentrismo, 

heliocentrismo, órbitas elípticas, lei de Gravitación Universal… 

o Relaciona os textos do libro cos conceptos aprendidos na unidade. 
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o Efectúa lectura comprensiva de textos sobre simuladores astronómicos e extrae as 

ideas principais. 

Competencia no tratamento da información e competencia dixital 

o Busca información sobre a gravimetría, Domingo de Soto e a lei da caída de graves. 

o Realiza actividades interactivas da unidade. 

Competencia sociales e cívicas 

o Realiza actividades grupales onde se poñen de acordó os distintos membros do grupo 

a través do diálogo. 

Competencia para aprender a aprender 

o Realiza as actividades propostas no libro e intenta facelas razoando as respostas 

obtidas. 

o Relacionar os contidos da unidade anterior con os desta unidade  para afianzar o 

aprendido. 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal  

o Valora a importancia do cálculo vectorial e da simetría dos corpos tridimensionais para 

calcular magnitudes físicas.. 

Competencia cultural e artística 

o Aprecia as imaxes e as fotografías do libro que presentan de forma clara o aprendido nesta 

unidade. 

o Resalta a importancia a evolución do pensamento científico dende a antiguedade ata os 

nosos días. 

 

 

 

 

 

UNIDADE  12: A LEI DE COULOMB  

 

OBXETIVOS 

 Exponer o desarrollo histórico dos fenómenos eléctricos e enumerar a s características 

básicas da electricidade. 
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 Identificar a lei de Coulomb e describir a interacción entre dúas cargas eléctricas 

puntuais. 

 Relacionar a diferencia de potencial  eléctrica co traballo necesario para levar unha 

carga entre dous puntos dun campo eléctrico e establecer a súa unidade no S.I. 

 Demostrar a natureza eléctrica da materia e vinculala coa estructura electrónica do 

átomo. 

 Señalar semexanzas e diferenzas entre as interaccións eléctricas e gravitatorias. 

 

 

CONTIDOS 

-  Fenómenos eléctricos.  

-  Forza eléctrica entre corpos cargados.  

-  Carácter vectorial da forza eléctrica.  

-  Traballo, enerxía e potencial eléctricos.  

-  Natureza eléctrica da materia.  

-  Forza eléctrica e forza gravitatoria.  

-  Estratexias de resolución de problemas.  

 

     TEMPORALIZACIÓN 

Utilizaranse tres semáns   (12 sesións)que poden impartirse  nas semáns: terceira e 

cuarta de Maio e primeira de Xuño. 

 

 

     CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Coñecer o desenrolo histórico dos fenómenos eléctricos  e entender as características 

básicas da electricidade. 

 Coñecer a Lei de Coulomb  e caracterizar a interacción entre as cargas eléctricas 

puntuais. 

 Relacionar a d.d.p. eléctrica co traballo necesario para transportar unha carga entre 

dous puntos dun campo eléctrico. 

 Explicar a natureza eléctrica da materia e relacionala coa estructura electrónica do 

átomo. 

 Establecer semellanzas e diferenzas entre a interacción eléctrica e gravitatoria. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

O alumnado debe de ser capaz de: 

 Saber establecer el desenrolo da electricidade de forma cronolóxica. 

 Saber utilizar a lei de Coulomb para calcular a forza neta que exerce un conxunto de 

cargas sobre outra carga de problema. 

 Saber determinar o traballo eláctrico entre dous puntos dun campo eléctrico entre os 

que existe unha d.d.p. 

 Saber describir a importancia do descubrimiento dos electróns e dos protóns para 

caracterizar un átomo. 

 Saber establecer semellanzas e diferenzas entre a lei de gravitación universal de 

Newton e a ley de Coulomb.. 

 Saber determinar forzas eléctricas e gravitatorias entre dúas partículas de carga e masa 

coñecidas e compara os valores obtidos, extrapolando os resultados ao núcleo do 

átomo. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

1-Coñecer as Forzas eléctricas e a lei de Coulomb. 

2-Traballar cos conceptos de campo eléctrico, d.d.p. eléctrica, traballo eléctrico e enerxía 

potencial eléctrica. 

3-Comparar os valores obtidos para as forzas electrostáticas e as forzas fravitatorias no caso de 

partículas con carga eléctrica e masa. 

 

METODOLOXÍA 

Os aspectos metodolóxicos  fixanse de maneira xeral no apartado METODOLOXÍA 

 

MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro do alumno 

 Cuaderno do alumno: en él realizaranse as actividades propostas polo profesorado e 

tomarán os apuntes na aula e no laboratorio. 

 Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web,revistas…que utilizaranse como 

material de apoio e ampliación. 
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 Material de laboratorio necesario para a realización das prácticas de laboratorio 

relacionadas cos contidos da unidade didáctica. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

- Fichas de reforzo. 

- Fichas de ampliación. 

 

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMENTO 

 

Competencia matemática 

o Resolve exercicios facendo uso da Lei de Coulomb. 

o Calcula o traballo e a d.d.p.eléctrica coas ecuacións correspondentes. 

o Realiza e interpreta gráficas nas que se representan as forzas que exercen unas partículas 

sobre outras.. 

Competencia en comunicación lingüística 

o Define e utiliza correctamente os términos relacionados coa unidade: carga eléctrica, 

campo eléctrico,  potencial eléctrico…. 

o Relaciona os textos do libro cos conceptos aprendidos na unidade. 

o Explica o que é unha balanza de torsión e explica a súa importancia na experiencia de 

Cavendish e na de Coulomb. 

Competencia no tratamento da información e competencia dixital 

o Busca información sobre condensadores e a súa capacidade, superficies 

equipotenciales e balanzas de torsión. 

o Realiza actividades interactivas da unidade. 

Competencia sociales e cívicas 

o Recoñece a contribución das ideas de diferentes científicos para poder chegar a 

elaborar teorías que expliquen os resultados experimentais.. 

Competencia para aprender a aprender 

o Realiza as actividades propostas no libro e intenta facelas razoando as respostas 

obtidas. 
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o Relacionar os contidos da unidade anterior con os desta unidade  para afianzar o 

aprendido. 

o Explica a interacción atómica dende un punto de vista eléctrico e o relaciona co 

aprendido en unidades anteriores. 

Competencia en autonomía e iniciativa persoal  

o Contrasta a forza eléctrica coa gravitatoria e señala as semellanzas e diferenzas  para 

aplicalas a casos concretos. 

Competencia cultural e artística 

o Aprecia as imaxes e as fotografías do libro que presentan de forma clara o aprendido nesta 

unidade. 

o Resalta a importancia do desenrolo histórico da electricidade e da evolución do 

pensamento científico desde a antiguedade ata os nosos días. 

 

 

4.METODOLOXÍA 

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, e tamén debe subliñar a relación dos aspectos teóricos das materias coas súas  

CRITERIOS METODOLÓXICOS 

- Adaptación ás características do alumnado de Bacharelato, ofrecendo actividades 

diversificadas de acordo coas capacidades intelectuais propias da etapa. 

- Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo. 

- Actividade: fomentar a participación do alumnado na dinámica xeral da aula, combinando 

estratexias que propicien a individualización con outras que fomenten a socialización. 

- Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle 

propón. 

- Integración e interdisciplinariedade: presentar os contidos cunha estrutura clara, 

formulando as interrelacións entre os propios da Física e a Química e os doutras 

disciplinas doutras áreas. 

- Rigor científico e desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, 

explicativas e interpretativas). 

- Funcionalidade: fomentar a proxección práctica dos contidos e a súa aplicación ao 

contorno, co fin de asegurar a funcionalidade das aprendizaxes en dous sentidos: o 
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desenvolvemento de capacidades para ulteriores adquisicións e a súa aplicación na vida 

cotiá. 

- Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi 

diversas. 

 

 

5.ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS 

Resulta conveniente utilizar estratexias didácticas variadas, que combinen as estratexias 

expositivas, acompañadas de actividades de aplicación e as estratexias de indagación. 

 

As estratexias expositivas 

Presentan ao alumnado, oralmente ou mediante textos, un coñecemento xa elaborado 

que debe asimilar. Resultan axeitadas para as formulacións introdutorias e panorámicas 

e para ensinar feitos e conceptos; especialmente aqueles máis abstractos e teóricos, que 

dificilmente o alumnado pode alcanzar só con axudas indirectas. 

Non obstante, resulta moi conveniente que esta estratexia se acompañe da realización 

polo alumnado de actividades ou traballos complementarios de aplicación ou 

indagación, que posibiliten o engarzamento dos novos coñecementos cos que xa posúe.  

As estratexias de indagación 

Trátase de enfrontar ao alumnado a situacións problemáticas nas que debe poñer en 

práctica, e utilizar reflexivamente, conceptos, procedementos e actitudes, para así 

adquirilos de forma consistente. 

As técnicas didácticas en que poden traducirse estas estratexias son moi diversas. Entre 

elas destacamos, polo seu interese, as seguintes: 

- As tarefas sen unha solución clara e pechada, nas que as distintas opcións son 

igualmente posibles e válidas 

- Os proxectos de investigación, estudos ou traballos. Ademais, facilítanlle unha 

experiencia valiosa sobre o traballo dos especialistas na materia e o coñecemento 

científico. 

- As prácticas de laboratorio e as actividades TIC..  

 

       6.ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

As actividades levaranse a cabo por Avaliacións e serán as seguintes: 
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1ª AVALIACIÓN 

 Exposición dun traballo realizado en grupo sobre a Resonancia Magnética Nuclear 

(RMN) 

 Construcción dun espectroscopio con  un CD. 

 Prácticas de laboratorio:  

1-Técnicas de separación de mezclas: precipitación e filtración, destilación 

2- Preparación de disoluciones: HCl y NaOH. 

3- Obtención d Hidróxeno nunha reacción. 

4- Manexo dun calorímetro. 

5- Acidez e basicidad de distintas disolucións. Comprobación. 

 

2ª AVALIACIÓN 

 Realización dun traballo en grupo e exposición do mesmo sobre o tema: polímeros  e 

plásticos. Usos. 

 Prácticas de laboratorio: 

1-Obtención de xabón. 

2-Estudio do M.R.U. 

3-O tiro horizontal 

4-Oscilador armónico. 

5-Lei de Hooke. 

 

3ª AVALIACIÓN 

 Realización dun traballo en grupo e exposición do mesmo sobre o tema: Galieo y la 

ciencia. 

 Utilización de simuladores astronómicos: http://www.stellarium.org/es/ 

 http://celestia.es/ 

 Prácticas de laboratorio: 

1-Determinación do coeficiente de rozamento. 

http://www.stellarium.org/


 

57 
 

2-Conservación da enerxía. 

3-Propiedades do péndulo. 

 

Actividades extraescolares 

 

Dentro das actividades extraescolares prográmase unha visita ao MUNCYT , 
coincidindo coa semana da Ciencia. Esta visita  farémola xunto co Departamento 
de Tecnoloxía. 

 

 

7.RECURSOS DIDÁCTICOS 

Suxerimos a utilización dos materiais seguintes, de forma xeral na programación: 

 Libro de texto:  

              TÍTULO:  

                 BACHILLERATO FÍSICA Y QUÍMICA 1 

            ANAYA Edicións 

 

         AUTORES 

     S.ZUBIAURRE CORTÉS, J.M. VÍLCHEZ GONZÁLEZ, J.Mª       

ARSUAGA FERRERAS 

ISBN: 978-84-678-2717-0 

Web do alumnado:  

anayaeducacion.es  

para 1.º de Física e Química de Bacharelato esta web inclúe:  

- Recursos xerais que poden utilizarse ao longo do curso: glosario, conversor de unidades, 

táboa periódica interactiva, programa de axuste de ecuacións químicas, etc.  

- Recursos para cada unidade, con contidos de repaso, actividades, proxectos de traballo, 

vídeos, animacións e presentacións, autoavaliacións, comentarios de textos científicos, 

problemas guiados, autoavaliacións inicial e final, resumos e enlaces a programas para 

xerar contidos.  
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8.RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

-Se entregaran regularmente boletins con problemas e cuestions das materias 

correspondentes 

-Para a recuperación de alumnos con materias pendentes faranse dúas probas escritas, 

das cales daranse oportunamente as datas de realización. 

* Os alumnos que aproben o primer examen liberarán esa parte da materia e se 

presentarán ó segundo examen cos temas correspondentes a dito examen. 

* Os alumnos que non superasen a primeira proba se presentarán a segunda proba con 

todos os temas. 

Para aprobar la asignatura tendrán que aprobar os dous exámenes,no primeiro caso 

ou ben o segundo examen global no caso de presentarse con toda a materia. 

O departamento atenderá as dúbidas dos alumnos que o precisen nas horas de clase 

correspondente. 

 

PLAN DE REFORZO PARA ALUMNOS REPETIDORES 

Os alumnos repetidores de 1º BAC 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. 

 

9.CONTRIBUCIÓN DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA EQUÍMICA OS 

PLANS DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNE 

AO PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO E AO PLAN LECTOR 

 

Os membros do Departamento de Física e Química propoñen as seguintes 

actuacións para a contribución os distintos proxectos : 
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PROXECTO LECTOR 

 

*Leerán algún texto na clase e logo faranse preguntas relativas os contidos do texto 

co propósito de saber si son capaces de comprender o que leen. 

*Farase incidencia na lectura dos enunciados dos problemas e na súa comprensión, 

dada a dificultade atopada no entendemento destes enunciados para a correcta 

resolución dos problemas. 

 

PROXECTO DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E 

COMUNICACIÓN 

Poderase propoñer a búsqueda en Internet de información relativa algún contido do 

programa. 

Poderase utilizar a web da editorial Anaya para visualizar algún video proposto 

referente a algún dos temas do curso. 

Pódese propoñer a realización de algunha práctica obtida en Internet o utilizando 

algún programa específico de Física ou Química interactivo. 

 

 

PLAN DE CONVIVENCIA NO CENTRO 

A contribución do Departamento de Física e Química a dito plan será a de fomentar o 

bo ambiente na clase , a non competitividade nin a rivalidade entre compañeiros, así 

como o respeto mutuo nas relacións (e nas opinións) tanto entre profesor- alumno como 

entre alumno-alumno e profesor-profesor. 
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10.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 

    A nota obtida nos exames en cada evaluación contará un80%. O tutro 20% corresponderá a 

nota obtida nos traballos e exposicións orais na clase. 
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