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1.ASPECTOS DIDÁCTICOS E METODOLÓGICOS 
 
A Educación Secundaria Obligatoria a de ter como finalidade básica o desenvolvemento das 
capacidades necesarias para que os alumnos poidan desenvolverse no futuro como cidadáns 
con plenos dereitos e deberes, cun xuízo crítico que lles permita adoptar actitudes e 
comportamentos baseados en valores racionais e libremente asumidos. 
A sociedade comeza a tomar conciencia da importancia das Ciencias, en concreto da Física e 
da Química, e da súa influencia en asuntos como a saúde, a alimentación, a enerxía, o 
transporte, os medios de comunicación, o medio ambiente, etcétera. 
Como empezamos a facer no curso anterior, hai que ahondar no feito de axudar ao alumnado a 
entender o razonamiento científico como unha parte importantísima do desenvolvemento 
humano. Os contidos que se traballen en Física e Química en 4.º ISO han de pretender, aparte 
de proporcionar unha visión racional e global da nosa contorna, que se estableza o método 
científico como unha ferramenta máis de traballo incluída no seu proceso de coñecer o mundo 
que lles rodea. 
Os alumnos e as alumnas que se atopen neste curso xa deben valorar a Física e a Química 
como dúas ramas da ciencia independentes doutras (como a Biología, a Xeología ou as 
Matemáticas), pero que se interrelacionan con elas para estructurar a súa razoamento e para 
explicar a complexidad e ao mesmo tempo sencillez do Universo. Teñen que «gozar» ao poder 
explicar e entender por que unha mazá cae, como se pode mover un moble ou por que 
pesamos menos dentro do auga, ao mesmo tempo que entender por que se desprende gas ao 
engadir un ácido sobre o mármore ou o por que da contaminación do medio ambiente, e 
desexar entender as explicacións que a Ciencia dá a eses fenómenos. 
Neste curso hai que «captar» a súa atención facéndolles que queiran coñecer máis de ambas 
Ciencias. Ao mesmo tempo hai que dotarlles dos recursos (metodología, etc.) que lles permitan 
ao final do curso dar o salto necesario para empezar o Bachillerato sen o temor que, 
habitualmente, teñen a estas asignaturas. 
O currículo desta disciplina está máis centrado na asignatura de Física, a diferenza do curso 
anterior, onde a Química era máis relevante. Isto é debido a que xa adquiriron maior 
desenvolvemento da aparatología matemática necesaria para poder aproveitar os 
coñecementos de Física. 
Temos que aproveitar que no curso anterior xa descubriron o método científico, aínda que de 
forma moi somera, para espertar neles o interese por desenvolver, na medida das súas 
posibilidades, hipóteses que lles permitan explicar o mundo que lles rodea. 
É necesario crear neles o interese por atopar unha explicación aos fenómenos que suceden ao 
seu ao redor, en concreto, enfocándolos cara ao mundo físico ou químico. 
Hai que ter en conta que aínda non alcanzaron unha madurez que lles permita utilizar 
habitualmente un razoamento complexo, pero non por iso hai que renunciar a que sexan 
críticos ante as explicacións que se lles deu do Universo; deben aprender a formular hipótese 
para explicar as cousas. 
Isto podémolo desenvolver facéndolles ver que, ao longo da Historia, os científicos foron 



elaborando teorías e leis para explicar a Natureza, que foron abandonadas e melloradas a 
medida que se ían demostrando erróneas. Deben xa que logo aprender as leis e teorías 
vigentes desde as cales poden desenvolver o seu coñecemento, quen sabe se para un día 
melloralas e descubrir outras novas. 
Tampouco é necesario centrar o curso no coñecemento destas teorías e leis, aínda que sexa 
importante, senón en que a asignatura sexalles atractiva. 
Do mesmo xeito que xa se fixo para o curso anterior, dentro de cada unha das Unidades 
didácticas desenvolveranse, sempre que sexa posible, os seguintes pasos: 
· Sondeo das ideas previas, asegurándose de que dominan os coñecementos previos para o 
desenvolvemento da Unidade. 
· Relación dos contidos coas ideas previas (prestando especial atención en desterrar as que 
sexan erróneas) ou produción dun cambio conceptual, segundo os casos. 
· Actividades en casa, que resulten atractivas e motivadoras para o alumnado. Tamén resulta 
provechoso incluír diferentes situacións puntuales de especial transcendencia científica, así 
como o perfil científico dalgúns personaxes cruciales para o desenvolvemento da Ciencia, no 
referente ao tema de que se trate. 
· Actividades diversas de dificultade gradual (para repasar ou para reforzar), relacionadas coas 
Unidades didácticas: prácticas, exercicios individuais, traballos en equipo, etcétera. 
· Avaliación da consecución dos obxectivos. 
· Actividades de repaso para quen o requieran. 
· Actividades de ampliación que permitan desenvolver as capacidades dos alumnos e as 
alumnas máis aventaxados. 
É importante facer unha presentación previa da Unidade a tratar para que os alumnos e 
alumnas teñan unha idea clara de que é o que se vai a explicar, e facer ao final unha síntese e 
recopilación dos conceptos apresos, para desenvolver no alumnado a visión global do 
ensinado. 
Tendo en conta a maduración psicolóxica xeneral dos alumnos e as alumnas que cursan 4.º 
diso, e atendendo á súa media de idade, intentarase non prestar excesiva atención aos 
aspectos formais do tratado. Máis ben, hai que tender a cuestionarse a existencia dun Universo 
que suscita unha serie de dúbidas, que o ser humano pode ir contestando e desenvolvendo 
mediante unhas teorías e leis das que deben empezar a ter coñecemento. A memorización, xa 
que logo, das fórmulas e leis non é o prioritario, senón o ver que a Física e a Química son 
capaces de explicar o que sucede, e desexar coñecer o que nos ensinan estas asignaturas. 
 

 
2.OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA 
 
O ensino das Ciencias da Natureza nesta etapa terá como obxectivo o desenvolvemento das 
seguintes capacidades: 
· Comprender e utilizar as estratexias e conceptos básicos das ciencias da natureza para 
interpretar os fenómenos naturais, así como para analizar e valorar as repercusiones das 
aplicacións e desenvolvementos tecnocientíficos. 
· Aplicar, na resolución de problemas, estratexias coherentes cos procedementos das ciencias, 
tales como a discusión do interese dos problemas suscitados, a formulación de hipótese, a 
elaboración de estratexias de resolución e de deseños experimentais, a análise de resultados, 
a consideración de aplicacións e repercusiones do estudo realizado e a procura de coherencia 
global. 
· Comprender e expresar mensaxes con contido científico utilizando a linguaxe oral e escrito 
con propiedade, así como comunicar a outros argumentaciones e explicacións no ámbito da 
ciencia. 
· Obter información sobre temas científicos utilizando, entre outros medios, as tecnoloxías da 
información e a comunicación. Ademais, empregar esa información, valorando o seu contido, 
para fundamentar e orientar os traballos sobre temas científicos. 
· Adoptar actitudes críticas fundamentadas no coñecemento para analizar, individualmente ou 
en grupo, cuestións científicas e tecnolóxicas. 
· Desenvolver hábitos favorables á promoción da saúde persoal e comunitaria, facilitando 
estratexias que permitan facer fronte aos riscos da sociedade actual en aspectos relacionados 
coa alimentación, o consumo, a drogodependencia e a sexualidade. 



· Comprender a importancia de utilizar os coñecementos provenientes das ciencias da natureza 
para satisfacer as necesidades humanas e participar na necesaria toma de decisións en torno 
a problemas locais e globais aos que nos enfrontamos. 
· Coñecer e valorar as interaccións da ciencia e a tecnoloxía coa sociedade e o medio 
ambiente, con atención particular aos problemas aos que se enfronta hoxe a humanidade, e á 
necesidade de procura e aplicación de solucións, suxeitas ao principio de precaución, para 
avanzar cara ao logro dun futuro sostenible. 
· Valorar o carácter tentativo e creativo das ciencias da natureza así como as súas achegas ao 
pensamento humano ao longo da historia, apreciando os grandes debates superadores de 
dogmatismos irracionales e as revolucións científicas que marcaron a evolución cultural da 
humanidade e as súas condicións de vida. 
 
 

3.OBXECTIVOS XERAIS DE CUARTO CURSO 

 
Con relación aos obxectivos xerais do área das Ciencias da Natureza, os obxectivos de 4.º 
curso diso que suscitamos son os seguintes: 
· Comprender e expresar mensaxes científicas utilizando a linguaxe oral e escrito con 
propiedade, así como outros sistemas de notación e de representación cando sexa necesario. 
· Desenvolver a capacidade de observación da Natureza co fin de establecer hipótese que 
expliquen os fenómenos que ocorren nela, analizándoas para establecer o seu validez ou 
falsedad.- 
· Elaborar criterios persoais e razoados sobre cuestións científicas e tecnolóxicas básicas da 
nosa época mediante o contraste e avaliación de informacións obtidas en distintas fontes. 
· Analizar leis e teorías sinxelas expresadas por científicos, descubrindo que simplifican o 
traballo científico ao ser un punto de partida desde o que se pode aumentar o coñecemento do 
mundo que nos rodea. 
· Aplicar estratexias persoais, coherentes cos procedementos da Ciencia, na resolución de 
problemas: identificación do problema, formulación de hipótese, planificación e realización de 
actividades para contrastalas, sistematización e análises dos resultados e comunicación dos 
mesmos. 
· Participar na planificación e realización en equipo de actividades científicas, valorando as 
achegas propias e alleas en función dos obxectivos establecidos, mostrando unha actitude 
flexible e de colaboración e asumindo responsabilidades no desenvolvemento das tarefas. 
· Utilizar os conceptos básicos das Ciencias da Natureza para elaborar unha interpretación 
científica dos principais fenómenos naturais, así como analizar e valorar algúns 
desenvolvementos e aplicacións tecnolóxicas de especial relevancia. 
· Utilizar os seus coñecementos sobre os elementos físicos e os seres vivos para gozar do 
medio natural, así como propoñer, valorar e, no seu caso, participar en iniciativas encamiñadas 
a conservalo e melloralo. 
· Recoñecer e valorar as achegas da Ciencia para mellóraa das condicións de existencia dos 
seres humanos, apreciar a importancia da formación científica, utilizar nas actividades cotiás os 
valores e actitudes propios do pensamento científico, e adoptar unha actitude crítica e 
fundamentada ante os grandes problemas que hoxe suscitan as relacións entre Ciencia e 
Sociedade. 
· Valorar o coñecemento científico como un proceso de construción ligado ás características e 
necesidades da sociedade en cada momento histórico e sometido a evolución e revisión 
continua. 
· Ser crítico cos avances da Ciencia que serviron para mellorar o desenvolvemento humano ao 
mesmo tempo que para degradar o medio ambiente que nos rodea, aproveitando as vantaxes 
que nos ofrecen e poñendo coto ás desventajas e erros. 
· Utilizar o método científico como ferramenta que, mediante a experimentación, permítenos 
discriminar as hipóteses válidas das que non o son. 
· E, en xeral, todas as achegas da Ciencia que favorecen o desenvolvemento persoal e 
intelectual do individuo, valorando especialmente o non utilizar como argumentos aquelas 
premisas que non foron comprobadas previamente, e desenvolvendo, de forma exhaustiva, a 
argumentación seria, documentada e extensa das nosas opinións. 
Contidos comúns a todos os bloques 
· Actuación de acordo co proceso de traballo científico: formulación de problemas e discusión 



do seu interese, formulación de hipótese, estratexias e deseños experimentais, análises e 
interpretación dos datos, e comunicación dos resultados. 
· Procura e selección de información de carácter científico utilizando as tecnoloxías da 
información e comunicación e outras fontes. 
· Interpretación de información de carácter científico e utilización de devandita información para 
formarse unha opinión propia, expresarse con precisión e tomar decisións sobre problemas 
relacionados coas ciencias da natureza. 
· Recoñecemento das relacións da física e a química coa tecnoloxía, a sociedade e o medio 
ambiente, considerando as posibles aplicacións do estudo realizado e os seus repercusiones. 
· Utilización correcta dos materiais, sustancias e instrumentos básicos dun laboratorio e 
respecto polas normas de seguridade no mesmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.SECUENCIACIÓN POR AVALIACIÓNS 
 
 
 
 

                          1ªAVALIACIÓN 

 
 
Unidade 1: O movemento dos corpos 
 
OBXECTIVOS 

 

.Observar as distintas magnitudes físicas que se poñen de manifesto no movemento rectilíneo 
uniforme (MRU) e no movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 
· Diferenciar dunha forma clara e precisa o MRU, o MRUA e o circular uniforme, coñecendo as 
variables físicas que rexen cada un deles. 
· Diferenciar claramente a velocidade, espazo, tempo e aceleración no MRU e o MRUA. 
· No movemento circular establecer a relación entre a velocidade lineal e a velocidade angular 
dunha forma clara. 
· Coñecer e distinguir un determinado tipo de movemento sen máis que observar unha 
representación gráfica das súas variables físicas máis significativas, fronte ao tempo. 
 

COÑECEMENTOS PREVIOS  

 
O alumno deberá coñecer e saber representar a ecuación dunha recta da forma y = a x  e         
y =ax + b e despexar sen problemas unha variable dunha ecuación de primeiro grado. 
 

CONTIDOS 

 
· Sistemas de referencia. 
· Diferenza entre traxectoria e posición. 
· Diferentes tipos de movementos. 
· Distinción entre espazo percorrido e desprazamento nun sistema de referencia. 
· Concepto de velocidade. 
· Concepto de aceleración. 
· Movemento Rectilíneo Uniforme. 
· Movemento Rectilíneo Uniformemente Acelerado. 
· Movemento circular uniforme. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Competencia en comunicación lingüística:  

 
Inclúense algunhas lecturas e curiosidades que  permiten desenvolver esta competencia ao 
longo da Unidade. Convén tamén aconsellar aos alumnos que expresen, mediante frases 
completas, os razonamientos que sigan na resolución dos problemas. 
 

 Competencia matemática: 

 
 Esta Unidade suscita un reto interesante en canto a esta competencia, que é o da 
interpretación dos esquemas e gráficas. Débese dedicar especial atención a este 
desenvolvemento. 
 



Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

 desenvólvese de forma principal ao buscar a interpretación dos movementos da contorna, que 
deben entender que son os que se producen no mundo que lles rodea. 
 
 

 Tratamento da información e competencia digital:  
 Utilización de Internet na procura de información. Uso de páxinas web para interpretar mellor o 
apreso. 
 

Competencia para aprender a aprender: 

Utilización de fórmulas aprendidas para uns movementos e a súa transformación noutras que 
lle permiten entender outros movementos. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
· Deseño e realización de experiencias para a análise dos distintos tipos de movementos 
sinxelos. 
· Facer análise e interpretación de gráficas e táboas. 
· Estudo de fenómenos de inducción cos datos tabulados para a obtención da lei de carácter 
universal sempre que sexa posible. 
·Facer observación e análise de movementos que se producen na vida cotiá. 
· Utilizar o método científico en todas as observacións que realicemos. 
.Facer traballo individual e en equipo 
 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
Para o desenvolvemento desta Unidade bastan 10 horas repartidas da seguinte forma: 
· Contidos conceptuais: 5 horas. 
· Desenvolvemento de actividades: 4 horas. 
· Actividades experimentais: 1 hora. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
· Definir claramente o que é un sistema de referencia. 
· Diferenciar entre espazo percorrido e desprazamento, posición e traxectoria. 
· Coñecer as principais ecuaciones do movemento rectilíneo uniforme (MRU) e do movemento 
rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 
· Distinguir as unidades de velocidade e aceleración. Saber converter km/h en m/s. 
· Coñecer os conceptos de velocidade e aceleración. 
· Representar correctamente unha gráfica a través dunha táboa de datos en calquera 
movemento. 
· Realizar as experiencias cotiás e de laboratorio que se propuxeron. 
· Coñecer a diferenza fundamental entre o MRU e o MRUA. 
· Resolver exercicios numéricos de móbiles na mesma dirección e en dirección oposta. 
· Interpretar calquera tipo de gráfica que se lle propoña. 
· Relacionar a velocidade lineal coa angular no movemento circular uniforme e utilizar as 
unidades do Sistema Internacional sen maiores problemas, convertendo radianes en grados e 
en voltas e viceversa con facilidade. 
· Relacionar, definir e aplicar correctamente os conceptos de periodo e frecuencia. 
 

 
MÍNIMOS ESIXIBLES 

  Coñecer os Sistemas de Referencia e a sús utilidade.

Diferenciar traxectoria e posición.

Diferenciar osdiferentes tipos de movementos.



Distinguir entre espacio percorrido e desprazamento nun sistema de referencia.

Concepto de velocidade.

Concepto de aceleración.

Movemento rectilíneo uniforme.

Movemento rectilíneo uniformemente acelerado. 
   Movemento circular uniforme 
 
 
Unidade 2: As forzas 

 

 

OBXECTIVOS 

 
· Coñecer o concepto de forza como resultado de interaccións entre corpos. 
· Distinguir os diferentes tipos de forzas. 
· Saber representar forzas gráficamente e medilas con axuda dun dinamómetro. 
· Saber aplicar a Lei de Hooke de xeito teórico e práctica. 
· Saber diferenciar entre magnitudes escalares e vectoriales, e coñecer os elementos que 
caracterizan as forzas. 
· Saber compoñer forzas gráfica e numéricamente a fin de calcular a resultante en diversas 
situacións. 
· Saber descompoñer forzas gráfica e numéricamente, e obter a compoñente útil. 
· Saber aplicar o concepto de equilibrio de forzas. 
 

COÑECEMENTOS PREVIOS 

 
Os únicos coñecementos previos que deben ter os alumnos nesta Unidade son os relativos ás 

funcións trigonométricas básicas que deberán utilizar tanto nos procedementos de composición 
como nos de descomposición de forzas. 
 

CONTIDOS 

 
 · Interaccións entre corpos. Tipos de forzas. 
· Medida das forzas. 
· Forzas e deformaciones. Lei de Hooke. 
· Carácter vectorial das forzas. 
· Composición e descomposición de forzas. 
· Compoñente útil. 
· Equilibrio de forzas. 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

· Competencia en comunicación lingüística  

inclúense algunhas lecturas que permiten desenvolver esta competencia ao longo da Unidade. 
· 
Competencia matemática: 

 
: a suma de vectores permite moita maior variación na forma de resolver problemas 
matemáticos, xa que os suscita desde tres versións distintas ao podelos resolver 
analíticamente, gráficamente e mediante medidas. Son situacións moi similares ás que 
se suscitan no mundo habitual, onde os problemas relacionados coa ubicación en planos, 
mapas ou superficies tamén se resolven destes tres xeitos. 
Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

o concepto de forza, moi intuitivo desde o punto de vista físico, pode servir para abrirlles moitas 
posibilidades á hora de entender o mundo que lles rodea. 
 



 Tratamento da información e competencia digital:  
a procura en Internet dos aspectos relacionados co nacemento da Cinemática permítenos 
desenvolver esta competencia. 
Ademais, pódense elaborar arquivos Excel que permitan facer os cálculos de suma e resta de 
vectores mediante follas de cálculo. 
 
 
 

 Competencia para aprender a aprender: 

: o proceso polo cal os científicos desenvolveron a Cinemática partindo da nada pode ser un 
magnífico exemplo de como se pode desenvolver unha aprendizaxe partindo da nada, 
moitísimo esforzo e non menos capacidade de observación. 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
· Medir as forzas. 
· Comprobar o carácter vectorial das forzas. 
· Compoñer e descompoñer forzas. 
· Determinar a compoñente útil dunha forza. 
· Comprobar como se poden equilibrar varias forzas. 
. Mostrar unha actitude de colaboración e interese nos experimentos que se leven a cabo. 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 
Para o desenvolvemento desta Unidade bastan 7 horas repartidas da seguinte forma: 
· Contidos conceptuais: 3 horas. 
· Desenvolvemento de actividades: 3 horas. 
· Actividades experimentais: 1 hora. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
· Coñecer os diferentes tipos de forzas e explicar a súa orixe. 
· Coñecer a Lei de Hooke e sabela aplicar a casos concretos. 
· Coñecer os elementos dunha forza. 
· Saber calcular a forza resultante en diferentes situacións, tanto de forma numérica como 
gráfica. 
· Saber descompoñer forzas e obter a compoñente útil. 
· Saber calcular forzas equilibrantes. 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

 Entender o concepto de forza 

 Practicar exercicios coa Ley de Hooke. 

 Carácter vectorial das forzas. 

 Composición e descomposición de forzas.

 Equilibrio de forzas. 

 
 

 
Unidade 3: As forzas e o movemento 



 

 
OBXECTIVOS 

 
· Comprender que o movemento dun corpo é o resultado das interaccións que existen entre el 
e os corpos que lle rodean. 
· Recoñecer que cando un corpo móvese, ademais das forzas aplicadas, actúan tamén forzas 
de rozamiento. 
· Recoñecer a importancia da forza de rozamiento na vida real. 
· Comprender os conceptos de inercia e de corpo libre e comprobar a relación que existe entre 
eles. 
· Identificar as forzas que actúan sobre un corpo, xeren ou non movemento, e explicar as leis 
da Dinámica ás que obedecen. 
· Determinar os axentes das distintas forzas que interveñen nun problema concreto. 
· Distinguir nun sistema material as forzas externas ao sistema das forzas internas a el e 
indicar as posibles interaccións do sistema en relación con outros corpos. 
· Aplicar a Lei da Inercia a situacións concretas. 
· Aplicar a Segunda Lei de Newton á resolución de exercicios numéricos empregando 
correctamente as unidades correspondentes do Sistema Internacional. 
· Comprender que para un corpo determinado, a forza e a aceleración teñen a mesma 
dirección e sentido. 
· Distinguir as forzas de acción e reacción en situacións concretas. 
· Representar, mediante diagramas vectoriales, todas as forzas, incluída a forza de rozamiento, 
que interveñen no movemento dun corpo dado, xustificando a orixe de cada unha. 
 

COÑECEMENTOS PREVIOS  

· A noción de forza e a súa representación vectorial. 
· A noción de aceleración. 
· As ecuaciones dos movementos elementais. 
 

CONCEPTOS  

 
· Introdución: Ideas de Aristóteles e de Galileo sobre o movemento dos corpos. 
· Conceptos previos. 
· Unha interacción especial: o rozamiento. 
· Sistema libre. Diagrama vectorial. 
· Leis do movemento ou Leis de Newton: 
- Primeira Lei: noción de inercia. 
- Segunda Lei: unidade de forza. 
- Terceira Lei: acción e reacción. 
 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

· Competencia en comunicación lingüística 

   Lecturas e debates. 
 

 Competencia matemática: 
. 
resolución de problemas. 
 

· Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

 
·  
 Tratamento da información e competencia digital:  
Internet e táboas en Excel. 
 

· Competencia para aprender a aprender: 



desenvolvemento histórico do proceso ata chegar ás Leis de Newton, pódese ver a capacidade 
do ser humano para suscitarse un problema e chegar a resolvelo. Eles deben facer o mesmo. 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
· Comprobación do cumprimento das leis físicas nos corpos que nos rodean, tratando de 
explicar os seus movementos sinxelos. 
· Formulación de modelos ou hipóteses que describan ou expliquen un movemento concreto. 
· Deseño e realización de experiencias que permitan comprobar unha hipótese determinada. 
· Resolución de actividades e exercicios numéricos. 
· Representación de gráficas, de diagramas vectoriales, etc., e interpretación de táboas de 
valores tratando de establecer relacións genéricas. 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

 
 Para o desenvolvemento desta Unidade bastan 9 horas repartidas da seguinte forma: 
· Contidos conceptuais: 4 horas. 
· Desenvolvemento de actividades: 4 horas. 
· Actividades experimentais: 1 hora. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
· Dado un corpo en repouso ou en movemento debuxar, nun diagrama, todas as forzas que 
actúan sobre el; xustificar a orixe ou axente de cada forza e indicar as posibles interaccións do 
corpo en cuestión con outros corpos. 
· Coñecendo a resultante das forzas que actúan sobre un corpo, indicar o tipo de movemento 
que terá ese corpo. 
· Dada unha lista de corpos, en repouso e en movemento, indicar cales poden estar illados e 
cales non. 
· Aplicar correctamente a Lei da Inercia explicando situacións reais, por exemplo, o freado ou o 
arranque de vehículos. 
· Resolver exercicios numéricos sinxelos utilizando correctamente as unidades. 
· Dadas unha serie de forzas aplicadas sobre un corpo, clasificalas en forzas de contacto, de 
acción a distancia, externas, internas, de rozamiento, etc., e indicar o axente que orixina cada 
unha. 
 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

Introducción: Ideas de Aristóteles e de Galileo sobre o movemento dos corpos.

Unha interacción especial: o rozamento.

Sistema libre. Diagrama vectorial.

Leis do movemento ou leis de Newton: Primeira Lei: Noción de inercia. Segunda Lei: Unidade de 
forza.   Terceira Lei: Acción e reacción 
 
 
 
 
Unidade 4: Estática de fluídos 
 
OBXECTIVOS 

 
· Coñecer o concepto de presión e cales son as magnitudes das que depende. Tamén, saber 
cales son as unidades de presión máis frecuentemente utilizadas e a relación entre elas. 



· A través da ecuación anterior, establecer cal debe ser a presión no interior dun líquido en 
función da altura á que estea mergullado un obxecto. 
· Coñecer as variables que inflúen no valor da presión no interior dun líquido. 
· Coñecer o principio da presión hidrostática, así como as súas aplicacións e consecuencias 
como son: as presas e os vasos comunicantes. 
· Como consecuencia do anterior entender o Principio de Pascal e as súas aplicacións. 
· O concepto de empuxe e a súa aplicación máis importante: Principio de Arquímedes. 
 

 

COÑECEMENTOS PREVIOS 

 Para esta Unidade, o que o alumno debe coñecer é o mecanismo para despexar unha variable 
dunha ecuación de primeiro grado 
 

 

CONCEPTOS  

· Concepto de densidad e presión. 
· Concepto de presión hidrostática. 
· Vasos comunicantes. 
· Principio de Pascal e as súas aplicacións. 
· Principio de Arquímedes. Empuxe e peso aparente. 
· Presión atmosférica. 
 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

· Competencia en comunicación lingüística  

na parte final, Ciencia e Sociedade, inclúense varias lecturas interesantes que permiten 
desenvolver esta competencia ao acabar a Unidade. 
· 

 Competencia matemática: 

 
a Unidade presenta multitude de problemas que desenvolven esta competencia, ao aplicar 
conceptos moi diferentes. 
 

· Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

a medida da altura mediante a presión, a valoración dos efectos da presión no interior do auga 
permítennos desenvolver ben esta competencia. 
 
·  
 Tratamento da información e competencia digital:  
   procura en Internet. 
 
· Competencia cultural e artística: pódese utilizar o apartado do submarino para desenvolver a 
identificación co desenvolvemento cultural que para España suscita o ter científicos autóctonos. 
 

· Competencia para aprender a aprender: 

: pódese utilizar a lectura de Arquímedes para facerlles ver como buscaba a forma de resolver 
os problemas que se lle suscitaban. Hai que fomentar o que eles mesmos intentar explicar 
como poden resolver os problemas que se lle suscitaban. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
· Deseñar e realizar experiencias con emisión de hipótese e control de variables, para 
determinar os factores de que dependen determinadas magnitudes como a presión, a forza do 
empuxe debida aos fluídos, etcétera. 
· Identificar forzas que interveñen en diferentes situacións da vida cotiá. 



.Resolver problemas onde interveñan as magnitudes presión, forza, empuxe.. 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 
Para o desenvolvemento desta Unidade bastan 10 horas repartidas da seguinte forma: 
· Contidos conceptuais: 5 horas. 
· Desenvolvemento de actividades: 4 horas. 
· Actividades experimentais: 1 hora. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
· Entender o concepto de presión e as variables das que depende. 
· Diferenciar entre a presión exercida sobre un sólido e a que se produce no interior dun fluído. 
· Coñecer as unidades da presión no Sistema Internacional de Unidades. 
· Entender o concepto de densidad. 
· Coñecer o que é a presión hidrostática e as súas aplicacións máis importantes. 
· Como consecuencia do anterior, establecer dunha forma sinxela e natural o Principio de 
Pascal e a súa aplicación fundamental, a prensa hidráulica. 
· Entender con claridade que é o concepto de empuxe no interior dun fluído. 
· Calcular a densidad dun sólido e dun líquido. 
· Comprender o concepto de presión atmosférica e as súas aplicacións. 
 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES

Concepto de densidade e presión.

Concepto de presión hidrostática.

Vasos comunicantes.

Principio de Pascal e as súas aplicación: a prensa hidraúlica 

Principio de Arquímedes. Empuxe e peso aparente.

Presión atmosférica. 
 
 
 

                                       

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                     2ªAVALIACIÓN 

 
 
Unidade 5: Forzas gravitacionales 

 

OBXECTIVOS 

 
· Coñecer a evolución histórica desta ciencia en base aos principais eventos e personalidades 
asociados a eles que ao longo dos anos permitiron o avance nos coñecementos astronómicos 
ata a actualidade. 
· Coñecer como comezou o noso Universo, como foi evolucionando ata a actualidade e como o 
fará a partir de agora ata os seus posibles finais. 
· Coñecer como se organiza o Universo, desde as grandes estruturas afastadas de nós ata as 
proximidades do Sistema Solar. 
· Coñecer os diferentes obxectos que poboan o noso Universo. 
· Comprender que todos os corpos con masas atráense uns a outros seguindo a Lei de 
Gravitación Universal. 
· Saber porqué os corpos pesan e aprender a realizar cálculos que permitan pescudar os seus 
pesos en dependencia do valor da gravidade. 
 

COÑECEMENTOS PREVIOS 

 Nesta Unidade os alumnos non necesitan de coñecementos previos específicos, excepto ter 
unha certa facilidade operativa con números exponenciales posto que os van a empregar 
abundantemente ao longo dela. 
 

CONTIDOS 
 
· Visión histórica da Astronomía. 
· Orixe e estrutura do Universo. 
· Lei de Gravitación Universal. 
· Peso dos corpos. 
 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 inclúense algunhas lecturas e textos sobre as vidasdalgúns científicos que permiten 
desenvolver esta competencia ao longo da Unidade. Doutra banda, o interese especial que 
teñen os alumnos nestes temas permítennos poder debater con eles de forma que melloren a 
súa expresión oral, forzándolles a que intenten explicar os conceptos que aprenderon e o que 
viron en documentales e lido con propiedade, para favorecer o que profundicen na expresión 
oral. 
Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

ao ser a Astronomía e os temas relacionados co Universo especialmente interesantes para 
eles, debemos aproveitar para que interpreten correctamente o mundo no que viven e o 
Universo que lles rodea. A magnitude do Universo pódenos permitir que comprendan as 



enormes diferenzas de tamaño que suscitan os distintos obxectos que existen no noso 
Universo. 
 
·  
 Tratamento da información e competencia digital:  
a procura de imaxes e de recreaciones de sucesos e obxectos do Universos son especialmente 
atractivas, polo que podemos aproveitar para desenvolver esta competencia suscitando aos 
alumnos procuras para que obteñan información sobre galaxias, buracos negros, planetas, 
vehículos espaciais, etcétera. 
 

· Competencia cultural e artística: 
 os aspectos relacionados coa relación que houbo entre as distintas culturas humanas e o 
espazo estelar pode servirnos para que os alumnos desenvolvan o coñecemento de aspectos 
importantes de épocas anteriores da historia da Humanidade e as culturas ancestrales que 
houbo no pasado. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
· Describir os principais compoñentes cosmológicos do Universo. 
· Calcular distancias entre obxectos estelares. 
· Calcular forzas de atracción entre corpos. 
· Calcular o peso dos corpos segundo o planeta en que se atopen. 
· Calcular os distintos tipos de g na Terra. 
 

 

TEMPORALIZACIÓN  

 
Para o desenvolvemento desta Unidade bastan 7 horas repartidas da seguinte forma: 
· Contidos conceptuais: 4 horas. 
· Desenvolvemento de actividades: 2 horas. 
· Actividades experimentais: 1 hora. 
 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
· Coñecer as diferentes etapas históricas da Astronomía, así como os principais científicos de 
cada unha e as súas achegas. 
· Coñecer as teorías existentes achega da orixe e o fin do Universo. 
· Coñecer as características das galaxias, en especial da Vía Láctea. 
· Saber describir a orixe, evolución e fin da vida das estrelas. 
· Efectuar cálculos utilizando conceptos como velocidade da luz e ano-luz. 
· Coñecer as características xerais dos planetas. 
· Coñecer a Lei de Gravitación Universal e saber aplicala en casos concretos. 
· Saber calcular o peso dos corpos en diferentes planetas, así como o valor da gravidade. 
 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

-Lei de Gravitación Universal 
-Peso dos corpos 
 -Calculos de “g” 
 
 
 



 
 
 
 
Unidade 6: Traballo, potencia e enerxía 
 

OBXECTIVOS 

 
· Valorar a importancia da enerxía en xeral e da enerxía mecánica en particular. 
· Comprender que a enerxía é unha capacidade que posúen os corpos para exercer 
interaccións coa contorna. 
· Distinguir entre traballo mecánico e esforzo muscular. 
· Recoñecer que o traballo consiste na transmisión de enerxía dun corpo a outro mediante 
unha forza. 
· Entender que o home utiliza as máquinas para transmitir enerxía empregando a mínima forza. 
· Explicar a utilidade das ferramentas máis correntes na realización do traballo. 
· Entender que unha forza transmite enerxía soamente cando existe un desprazamento. 
· Explicar o concepto de potencia mecánica e comprender a importancia que ten esta 
magnitude na industria. 
· Recoñecer corpos ou sistemas de corpos que posúen algún tipo de enerxía mecánica 
(cinética, gravitatoria, elástica). 
· Relacionar a variación da enerxía mecánica que tivo lugar nun proceso co traballo que se 
realizou en devandito proceso. 
· Resolver e explicar situacións nas que se conserva a enerxía mecánica. 
· Resolver exercicios numéricos sinxelos sobre enerxía mecánica, traballo e potencia. 
 

COÑECEMENTOS PREVIOS  

Para estudar os contidos desta Unidade basta que os alumnos vexan en Unidades anteriores 
os conceptos de forza, desprazamento, velocidade, posición, etcétera. 
 

CONTIDOS 
 
· Outra alternativa para estudar o movemento. 
· Enerxía e traballo. 
· Traballo mecánico. 
· Potencia mecánica. 
· Enerxía mecánica. 
· Principio de conservación da enerxía mecánica. 
 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

· Competencia en comunicación lingüística: 

 inclúense algunhas lecturas que permiten desenvolver esta competencia ao longo da Unidade. 
 

· Competencia matemática: 
resolución de problemas e exercicios. 
 

· Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

: desenvólvese dunha forma moi interesante tendo en conta que se explica o funcionamento 
das máquinas simples, que se atopan habitualmente en todos os aspectos da vida cotiá. 
 

· Competencia para aprender a aprender: 
pódese desenvolver dun xeito moi interesante baseándonos na evolución que podemos 
suscitar das máquinas simples. Tamén o desenvolvemento da enerxía como outro xeito de 
resolver os problemas que suscita a Dinámica. 



 

· Autonomía e iniciativa persoal:  
pódese suscitar a través de deixar aos alumnos que investiguen outros tipos de palancas e que 
razoen que tipo de máquinas simples, e con que modificacións que eles introducisen, poderían 
valerlles para resolver os problemas que se lles suscitan na súa vida cotiá. 
 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
· Obtención da información mediante a observación natural. 
· Identificar e analizar situacións relacionadas coa enerxía e o traballo. 
· Identificación de fenómenos da contorna nos que se produzan transformacións de enerxía, 
sobre todo de potencial en cinética e viceversa. 
· Utilizar o Principio de Conservación da Enerxía aplicándoo a aparellos e máquinas de 
uso cotián, identificando as enerxías transformadas e comparando consumos e rendementos. 
· Resolver  exercicios e actividades relacionados cos conceptos de traballo, potencia e 
conservación da enerxía. 
· Análise dalgunhas máquinas simples e a súa aplicación ao corpo humano. 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 
Para o desenvolvemento desta Unidade bastan 6 horas repartidas da seguinte forma: 
· Contidos conceptuais: 3 horas. 
· Desenvolvemento de actividades: 3 horas. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
· Poñen exemplos que destacan a importancia da enerxía no mundo actual. 
· Dada unha lista de situacións da vida cotiá, distinguen en que casos realízase traballo e en 
cales non. 
· Identifican a transferencia de enerxía mediante unha forza en procesos da Natureza ou en 
situacións da vida diaria. 
· Dada unha lista de corpos, distinguen cales teñen algún tipo de enerxía mecánica e cales 
non. 
· Calculan o traballo e a potencia en problemas numéricos sinxelos. 
· Definen con rigor conceptos como traballo, potencia e enerxía cinética. 
· Resolven exercicios sinxelos aplicando o Principio da Conservación da Enerxía. 
· Dada unha serie de máquinas distinguen cales son palancas e cales non. E distinguen os tres 
tipos de palancas. 
 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES

Enerxía e traballo.

Traballo mecánico.

Potencia mecánica.

Enerxía mecánica. Principio de conservación da enerxía mecánica. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Unidade 7: Intercambios de enerxía 
 
 

OBXECTIVOS 

 
· Comprender que a calor e o traballo son formas distintas de medir a transferencia de enerxía 
entre dous corpos. 
· Aplicar a teoría cinético-molecular para explicar os efectos producidos pola calor sobre os 
corpos e outras propiedades como a temperatura ou a presión exercida por un gas. 
· Coñecer as escalas termométricas máis comúns e destacar a importancia da escala absoluta 
de temperaturas. 
· Coñecer o equilibrio térmico. 
· Realizar cálculos numéricos sinxelos aplicando a equivalencia entre xullos e calorías, e sobre 
a calor transferido en intervalos e en cambios de estado. 
· Relacionar a dilatación dos corpos coa teoría cinético-molecular e coñecer a dilatación 
anómala do auga. 
· Aplicar o Principio de Conservación da Enerxía para explicar transformacións energéticas 
relacionadas coa vida real. 
· Describir o funcionamento das máquinas térmicas e o seu rendemento. 
· Coñecer as implicaciones da denominada crise energética. 
· Propoñer medidas que propicien o aforro individual e colectivo de enerxía e a conservación do 
medio ambiente. 
 

COÑECEMENTOS PREVIOS 

· Os conceptos de enerxía e traballo. 
· A interpretación de gráficos. 
· As distintas fontes de enerxía e o medio ambiente. 
· As operacións con números reais. 
 

 

CONTIDOS  

 
· Calor e transferencia de enerxía. 
· Temperatura. 
· Teoría cinético-molecular. 
· Escalas termométricas. 
· Equilibrio térmico. 
· Equivalente mecánico da calor. 
· Cantidade de calor transferido en intervalos térmicos. 
· Cantidade de calor transferido en cambios de estado. 
· Outro efecto da calor sobre os corpos: a dilatación. 
· Transformacións da enerxía. Conservación e degradación. 
· Máquinas térmicas. 
· Crise energética. 
 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

· Competencia en comunicación lingüística 

: inclúense algunhas lecturas que permiten desenvolver esta competencia ao longo da 
Unidade. Desenvólvese tamén a importancia da utilización correcta da linguaxe ao facerlles ver 
as dificultades inherentes a definir un concepto teóricamente tan básico, pero tan complexo de 
definir. 
 

· Competencia matemática: 



utilízanse problemas moi sinxelos de cambio de unidades que ao extrapolarse a situacións da 
vida cotiá pódenlles resultar moi útiles. 
 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

aprenden a utilizar o concepto de calor como enerxía en transmisión, fundamental para 
entender parte dos procesos que ocorren no día a día. 
 
·  
 Tratamento da información e competencia digital:  
digital: pódese utilizar Internet para cambiar unidades dunha magnitude como a temperatura, e 
resulta moi útil que atopen información sobre as máquinas térmicas por exemplo os motores 
que lles resultan moi atractivos. 
 

· Autonomía e iniciativa persoal  
a través da práctica de laboratorio pódese fomentar a seguridade nun mesmo e a capacidade 
de afrontar retos. 
 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
· Análalizar situacións reais nas que se producen transformacións e intercambios de enerxía. 
· Realización de pequenas investigacións. 
· Interpretación de gráficas, esquemas e modelos científicos. 
· Resolución de exercicios numéricos coa utilización de unidades do Sistema Internacional. 
· Recoller, seleccionar e utilizar  información a partir de diferentes fontes, incluíndo as 
novas tecnoloxías da información e a comunicación: xornais, revistas científicas, navegadores 
e portais en Internet, etcétera. 
· Elaboración de conclusións, realización de debates, traballos en grupo, etcétera. 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 
Para o desenvolvemento desta Unidade necesítanse 7 horas repartidas da seguinte forma: 
· Contidos conceptuais: 3 horas. 
· Desenvolvemento de actividades: 3 horas. 
· Actividades experimentais: 1 hora. 
 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
· Entender que a calor non é unha forma de enerxía, senón unha transferencia de enerxía na 
que interveñen un número moi grande de partículas. 
· Comprender o modelo cinético-molecular da materia e aplicalo para explicar o efecto da calor 
sobre os corpos e o concepto de temperatura. 
· Indicar a temperatura dos corpos nas principais escalas termométricas. 
· Comprender o concepto de equilibrio térmico. 
· Realizar cálculos numéricos sinxelos baseándose na equivalencia entre xullo e caloría. 
· Calcular a calor transferido en intervalos térmicos e en cambios de estado. 
· Explicar a dilatación dos corpos e o comportamento anómalo do auga. 
· Aplicar o Principio de Conservación da Enerxía a transformacións energéticas relacionadas 
coa vida real. 
· Interpretar o significado da degradación da enerxía. 
· Describir o funcionamento teórico dunha máquina térmica e calcular o seu rendemento. 
· Coñecer as distintas fontes de enerxía, as súas vantaxes e inconvenientes. 
· Propoñer medidas que contribúan ao aforro individual e colectivo de enerxía, e aportar 



criterios científicos en defensa do medio ambiente. 
 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

Calor e transferencia de enerxía.

Temperatura.

Teoría cinético-molecular.

Escalas termométricas.

Equilibrio térmico.

Equivalente mecánico da calor.

Cantidade de calor transferida en intervalos térmicos.

Cantidade de calor transferida en cambios de estado. 
Outro efecto da calor sobre os corpos: a dilatación 
Transformacións da enerxía. Conservación e degradación. 
 
 
 
 
Unidade 8: A enerxía das ondas: luz e son 
 

 

OBXECTIVOS 

 
· Relacionar a formación dunha onda coa propagación dunha perturbación dun lugar a outro. 
· Comprobar a existencia de ondas longitudinales e ondas transversales e enumerar exemplos 
de ambos tipos de ondas. 
· Realizar cálculos sinxelos que permitan determinar as magnitudes características dunha 
onda. 
· Distinguir as condicións necesarias para que se produzan o eco e a reverberación. 
· Distinguir sons audibles dos que non o son. 
· Coñecer as características dos ultrasonidos e as súas aplicacións. 
· Relacionar a propagación rectilínea da luz cos eclipses de Sol e de Lúa e coa formación de 
sombras. 
· Explicar a formación de imaxes en espellos planos e no auga. 
· Coñecer a aplicación das lentes para corrixir algúns defectos do ollo como aparello óptico. 
· Describir a composición da luz branca e fenómenos relacionados con este feito, como a visión 
da cor. 
· Propoñer medidas que contribúan a diminuír a contaminación acústica e a lumínica. 
 

 

 

COÑECEMENTOS PREVIOS · 

 O concepto de velocidade. 
· Os fenómenos eléctricos e os fenómenos magnéticos. 
· As operacións con números reais. 
 

CONTIDOS 

 
· Concepto de onda. 
· Tipos de ondas. 
· Características das ondas. 
· Natureza e propagación do son. 
· Velocidade de propagación das ondas sonoras. 
· Reflexión das ondas sonoras. 
· Calidades do son. 



· Natureza e propagación da luz. 
· Reflexión da luz. 
· Refracción da luz. 
· Lentes. 
· Dispersión da luz. Espectro lumínico. 
· A visión da cor. 
 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

· 

 Competencia en comunicación lingüística  

 inclúense algunhas lecturas que permiten desenvolver esta competencia ao longo da Unidade. 
Tamén se pode fomentar a procura do significado real de palabras relacionadas coas ondas 
como transversal, longitudinal, reflexión, refracción, etc., e que eles mesmos explíquenllas ao 
resto de compañeiros. Fomentamos con este proceso a utilización da linguaxe verbal. 
 

· Competencia matemática: 
hai problemas de distintos niveis que poden servir para desenvolver esta competencia. 
 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

a interpretación das ondas como unha transmisión de enerxía pódelles resultar moi útil á hora 
de interpretar o mundo que lles rodea. 
 
·  
 Tratamento da información e competencia digital:  
a través do uso de Internet. Pódese aproveitar o debuxo da reflexión ou a refracción para 
pedirlles que debuxen, usando o software adecuado, unha imaxe onde se representen as 
traxectorias dos raios. 
 

· Competencia social e cidadá: 
pódese desenvolver a través da lectura da contaminación acústica e lumínica, facendo que 
eles asuman a necesidade de non molestar ao resto dos individuos da súa contorna. 
 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
· Identificación de fenómenos de propagación da luz e do son. 
· Resolver exercicios numéricos coa utilización de unidades do Sistema Internacional. 
· Aplicación dos coñecementos adquiridos na resolución de diferentes situacións cotiás. 
· Realización de experiencias que necesiten da montaxe de dispositivos experimentais, a partir 
dun guión ou dun deseño previamente elaborado. 
· Recoller, seleccinar e utilizar información a partir de diferentes fontes, incluíndo as 
novas tecnoloxías da información e da comunicación. 
· Valorar a importancia dos fenómenos ondulatorios nas actividades humanas e o interese das 
súas aplicacións 
TEMPORALIZACIÓN  

 
Para o desenvolvemento desta Unidade bastan 6 horas repartidas da seguinte forma: 
· Contidos conceptuais: 3 horas. 
· Desenvolvemento de actividades: 2 horas. 
· Actividades experimentais: 1 hora. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
· Coñecer as características fundamentais dos movementos ondulatorios. 



· Relacionar a formación dunha onda coa propagación da perturbación que a orixina. 
· Distinguir as ondas mecánicas das electromagnéticas e as ondas longitudinales das 
transversales. 
· Realizar cálculos numéricos nos que interveñen o período, a frecuencia e a lonxitude de 
ondas sonoras e electromagnéticas. 
· Explicar o eco e a reverberación. 
· Comprender as calidades que deben ter os sons para que sexan audibles. 
· Coñecer as características dos ultrasonidos e as súas aplicacións. 
· Explicar a formación de sombras, e os eclipses de Sol e de Lúa, mediante a propagación 
rectilínea da luz. 
· Explicar a formación de imaxes en espellos planos e no auga mediante fenómenos de 
reflexión e refracción da luz. 
· Xustificar o uso de determinadas lentes para corrixir defectos ópticos do ollo humano. 
· Explicar a dispersión da luz e as características do espectro lumínico. 
· Explicar as cores dos corpos en función da luz que os ilumina e a natureza da súa superficie. 
 
 
 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

Concepto de onda.

Tipos de ondas. Características das ondas.

Natureza e propagación do son.

Velocidade de propagación das ondas sonoras.

Reflexión das ondas sonoras.

Calidades do son.

Natureza e propagación da luz.

Reflexión da luz..-Refracción da luz..-Lentes

Dispersión da luz. Espectro luminoso.

A visión da cor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

             

 

 

 

 

 

 



                    3ªAVALIACIÓN 
 
 
 
Unidade 9: O enlace químico 
 

OBXECTIVOS 

 
· Coñecer as características principais que diferencian as sustancias metálicas das non 
metálicas. 
· Coñecer as características principais dos elementos representativos agrupados por familias. 
· Coñecer os parámetros polos que os elementos pódense ordenar no Sistema Periódico. 
· Saber que os electróns de valencia son os responsables das unións entre os átomos. 
· Coñecer as características básicas do enlace iónico, así como dos compostos deste tipo. 
· Coñecer as características básicas do enlace covalente, así como dos compostos deste tipo. 
· Coñecer as características básicas do enlace metálico, así como dos compostos deste tipo. 
 

 

COÑECEMENTOS PREVIOS  

Os alumnos deben coñecer as diferenzas entre metais e non metais, os grupos representativos 
e o significado da ordenación periódica a trazos xerais. Aínda que estes conceptos 
desenvolveranse ao longo da Unidade, é conveniente que partan cunha certa base para a súa 
mellor comprensión. 
 

 

CONTIDOS 

 
· Elementos químicos: características. Metais e non metais. 
· Ordenación dos elementos: Sistema Periódico. 
· Os elementos e o seu enlace. 
· Compostos con enlace iónico. 
· Compostos con enlace covalente. 
· Compostos con enlace metálico. 
 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Competencia en comunicación lingüística  

  pódese desenvolver moi ben a comunicación facendo que entre eles susciten as propiedades 
de cada tipo de enlace. 
 

Competencia matemática: 
a estructuración dos elementos nunha táboa como a do Sistema Periódico permite coñecer o 
valor de moitas das súas propiedades en función da súa ubicación na Táboa. É unha forma moi 
lúcida de presentar información e facilitar o recordar os elementos. 
 

· Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

a cualificación e descrición dos distintos tipos de sustancias e elementos resulta unha base 
fundamental para entender o mundo físico no que viven. 
 
·  
 Tratamento da información e competencia digital:  
: en Internet hai moitas páxinas con información sobre os distintos tipos de elementos, que 
debemos intentar que manexen. 
 



 
 

· Competencia para aprender a aprender: 

o proceso polo cal chégase a establecer o Sistema Periódico é unha marabillosa demostración 
de como se pode aprender a aprender, posto que nse elabora toda unha teoría desde a nada 
que explica moi ben as propiedades dos elementos. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
· Clasificar os elementos en metais ou non metais. 
· Clasificar os elementos nos diversos grupos do Sistema Periódico. 
· Describir como son as unións entre os átomos no enlace iónico. 
· Describir como son as unións entre os átomos no enlace covalente. 
· Describir como son as unións entre os átomos no enlace metálico. 
 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  

 
Para o desenvolvemento desta Unidade bastan 8 horas repartidas da seguinte forma: 
· Contidos conceptuais: 4 horas. 
· Desenvolvemento de actividades: 3 horas. 
· Actividades experimentais: 1 hora. 
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
· Diferenciar as características de metais e non metais. 
· Coñecer os parámetros que caracterizan a ordenación periódica dos elementos. 
· Distinguir os tipos de materia que poden formar os átomos enlazados. 
· Coñecer as características básicas do enlace iónico e as propiedades dos compostos iónicos. 
· Coñecer as características básicas do enlace covalente e as propiedades dos compostos 
covalentes. 
· Coñecer as características básicas do enlace metálico e as propiedades dos compostos 
metálicos. 
 
MÍNIMOS ESIXIBLES

Elementos químicos: características. Metais e non metais.

Ordenación dos elementos: Sistema Periódico.

Os elementos e o seu enlace.

Compostos con enlace iónico.

Compostos con enlace covalente.

Compostos con enlace metálico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidade 10: As reaccións químicas 
 
 

OBXECTIVOS 

 
· Diferenciar as transformacións físicas das químicas. 
· Coñecer o concepto de reacción química e como se produce. 
· Distinguir entre os diferentes tipos de reaccións químicas existentes. 
· Escribir e axustar unha reacción química. 
· Aplicar a diferentes procesos químicos relaciónelas masa-masa, masa-volume e 
volumevolume. 
· Distinguir entre calor de reacción e enerxía de activación. 
· Distinguir entre reaccións endotérmicas e exotérmicas. 
· Coñecer o concepto de velocidade de reacción e os factores que inflúen nela. 
 

 

COÑECEMENTOS PREVIOS  

 
· Os conceptos de átomo e molécula. 
· Os símbolos dos elementos químicos e as fórmulas máis sinxelas 
· O concepto de enlace químico e os distintos tipos de enlaces entre átomos. 
 

 

CONTIDOS 

 
· Diferencia entre proceso físico e reacción química. 
· Interpretar e axustar unha reacción química. 
· Tipos de reaccións químicas. 
· Relaciones masa-volume nunha reacción química. 
· Volume molar e Ecuación de Clapeyron. 
· Calor de reacción e enerxía de activación. 
· Velocidade de reacción. Factores que interveñen na velocidade de reacción. 
 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

· Competencia matemática: 
a cantidade de axustes e cálculos que permite a Unidade faia especialmente útil no 
desenvolvemento desta competencia. 
 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

o coñecemento das reaccións químicas e os factores que inflúen nelas serviranlles na súa vida 
habitual, posto que hai multitude de procesos nos que se presentan reaccións químicas. É 
especialmente útil que coñezan e interioricen os factores que inflúen na velocidade de reacción 
que lles pode capacitar para acender máis eficiente e rápidamente unha cheminea, ou para 
evitar unha reacción violenta nunha combustión, por poñer uns exemplos. 
 

· Competencia para aprender a aprender: 

 a utilización de factores de conversión debe enfocárseles cara á autonomía á hora de elixir 
como resolver os problemas. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
· Identificar correctamente unha transformación química. 
· Utilizar as diferentes técnicas de laboratorio para comprobar o efecto dos distintos factores 
que afectan á velocidade de reacción. 
· Resolver actividades e exercicios de aplicación. 



· Resolver  problemas. 
· Traballar en equipo. 
 

 

TEMPORALIZACIÓN  

 
Para o desenvolvemento desta Unidade bastan 7 horas repartidas da seguinte forma: 
· Contidos conceptuais: 4 horas. 
· Desenvolvemento de actividades: 2 horas. 
· Actividades experimentais: 1 hora. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
· Saben diferenciar entre procesos químicos e procesos físicos. 
· Saben clasificar as diferentes reaccións químicas existentes nos tres tipos estudados. 
· Escriben e axustan correctamente as ecuaciones químicas correspondentes a enunciados e 
descricións de procesos químicos sinxelos. 
· Saben tratar sen excesivos problemas relaciónelas masa-masa, masa-volume e 
volumevolume, 
logo de axustar correctamente a reacción. 
· Utilizan correctamente a Ecuación de Clapeyron. 
· Definen a calor de reacción. 
· Coñecen o concepto de velocidade de reacción e os factores que inflúen na mesma. 
 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

Diferencia entre proceso físico e reacción química.

Interpretar e axustar unha reacción química.

Tipos de reaccións químicas.

Relacións masa-volume nunha reacción química.

Volume molar e ecuación de Clapeyron.

Calor de reacción e enerxía de activación.

Velocidade de reacción. Factores que interveñen na velocidade de reacción.





  
 
 
 
 
Unidade 11: Reaccións químicas de interese 
 

 
OBXECTIVOS 

 
· Distinguir entre ácido e base mediante a utilización de propiedades características de 
devanditas sustancias. 
· Explicar a definición iónica de ácido e de base. 
· Entender o mecanismo da neutralización entre ácidos e bases. 
· Recoñecer o carácter acedo ou básico de sustancias de uso corrente. 
· Relacionar o pH dunha sustancia co seu grado de acidez. 
· Explicar, tomando como referencia o osíxeno, o mecanismo das reaccións de oxidación e de 
redución. 
· Formular e axustar algunhas reaccións de combustión. 
 



COÑECEMENTOS PREVIOS  

Para seguir sen dificultade o desenvolvemento desta Unidade basta que os alumnos coñezan a 
formulación das funcións fundamentais da Química inorgánica como: ácidos, hidróxidos, óxidos 
e sales. 
 

CONTIDOS  

 
· Características experimentais dos ácidos e as bases. 
· Definición iónica de ácido e de base. 
· Forza dos ácidos e as bases. Escala pH. 
· Reaccións de neutralización. 
· Reaccións de oxidación-redución. 
· Reaccións de combustión. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Competencia en comunicación lingüística  

Inclúense algunhas lecturas e curiosidades na Guía Didáctica que permiten desenvolver esta 
competencia ao longo da Unidade. 
 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

o concepto de pH permítelles acceder a unha escala onde se gradúan as características 
acedo-base de moitas sustancias; os conceptos de combustión e oxidación están íntimamente 
ligados con cheas de procesos que transcorren habitualmente. O seu coñecemento e 
aprendizaxe favorécelles na súa relación co medio ambiente que lles rodea. 
 
·  
 Tratamento da información e competencia digital:  
a procura de información en Internet pódese utilizar nesta Unidade para que descubran que 
acedos son máis ou menos fortes, do mesmo xeito que coas bases. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
· Obtención de información mediante a observación de sustancias, situacións e reaccións que 
se dean na nosa contorna natural. 
· Aproximar os conceptos como acedo, base, oxidación e combustión a situacións da vida 
real. 
· Realización de experiencias sinxelas. 
· Realización de pequenas investigacións sobre temas como contaminación, choiva aceda, 
etcétera. 
 

 

TEMPORALIZACIÓN  

 
Para o desenvolvemento desta Unidade bastan 6 horas repartidas da seguinte forma: 
· Contidos conceptuais: 3 horas. 
· Desenvolvemento de actividades: 2 horas. 
· Actividades experimentais: 1 hora. 
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
· Dadas varias sustancias coas súas propiedades, saben clasificalas en ácidos e bases. 
· Dada unha lista de valores da escala pH, saben ordenar as sustancias correspondentes polo 
seu grado de acidez. 
· Saben formular reaccións de neutralización entre ácidos e bases concretos. 
· Distinguen as reaccións de oxidación das reaccións de redución. 



· Saben formular e axustar a reacción de combustión dun hidrocarburo. 
 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES

Características experimentais dos ácidos e as bases.

Definición iónica de ácido e de base.

Forza dos ácidos e as bases. Escala pH.

Reaccións de neutralización.

Reaccións de oxidación-reducción.

Reaccións de combustión. 
Unidade 12: A química dos compostos de carbono 
 
 
OBXECTIVOS 

 
· Comprender a importancia do carbono como compoñente esencial dos seres vivos. 
· Coñecer as características especiais do átomo de carbono, que lle permiten formar un 
número enorme de compostos orgánicos. 
· Explicar as características xerais dos compostos orgánicos. 
· Coñecer as características fundamentais dos hidrocarburos, alcohois e ácidos orgánicos. 
· Formular e representar moléculas sinxelas de hidrocarburos, alcohois e ácidos orgánicos. 
· Comprender a importancia do petróleo e o gas natural como fonte de hidrocarburos. 
· Coñecer a existencia de macromoléculas e a súa importancia nos procesos biolóxicos e na 
fabricación de certos materiais. 
· Propoñer medidas que propicien a disminución do consumo de plásticos, a súa recuperación 
e reciclaje. 
 

COÑECEMENTOS PREVIOS  

· Os símbolos e as fórmulas. 
· O enlace químico e os tipos de enlace. 
· Como se escriben e axustan ecuaciones químicas. 
· O medio ambiente. 
 

CONTIDOS  

 
· O carbono como compoñente esencial dos seres vivos. 
· O carbono e a gran cantidade de compostos orgánicos. 
· Características dos compostos do carbono. 
· Hidrocarburos. 
· Petróleo e gas natural. 
· Alcohois. 
· Ácidos orgánicos. 
· Polímeros sintéticos. 
· Compostos do carbono nos seres vivos. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

· Competencia en comunicación lingüística  

inclúense algunhas lecturas que permiten desenvolver esta competencia ao longo da Unidade. 
Tamén é importante o aspecto de coñecer os nomes de moitas sustancias orgánicas, o que 
permite aos alumnos falar con maior propiedade de devanditas sustancias. 
 

· Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 



ao tratar neste tema sobre sustancias dunha importancia crecente no mundo actual, como son 
os hidrocarburos ou plásticos, o alumnado adquire coñecementos que lles axudan a entender 
máis o que hai na súa contorna. 
 

Competencia social e cidadá: 
 pódese aproveitar este tema para desenvolver nos alumnos unha maior sensibilidade ante 
problemas de medio ambiente e de xestión de recursos, sobre todo ocasionados pola 
sobreexplotación de recursos petrolíferos, e de reciclado e reutilización de sustancias 
xeradoras de contaminación, como os plásticos. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
· Construir  modelos de moléculas orgánicas sinxelas. 
· Utilizar as normas de formulación e nomenclatura para hidrocarburos, alcohois e ácidos 
orgánicos sinxelos. 
· Realizar experiencias necesitadas da montaxe de dispositivos experimentais, a partir 
dun guión ou dun deseño previamente elaborado. 
· Recoller, seleccionar e utilizar informes a partir de diferentes fontes, incluíndo as novas 
tecnoloxías da información e da comunicación: navegadores e portais en Internet, buscadores 
de páxinas web, etcétera. 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 
Para o desenvolvemento desta Unidade bastan 7 horas repartidas da seguinte forma: 
· Contidos conceptuais: 3 horas. 
· Desenvolvemento de actividades: 3 horas. 
· Actividades experimentais: 1 hora. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
· Explicar as características especiais do átomo de carbono que permiten a formación dunha 
gran cantidade de compostos orgánicos. 
· Comprender que o carbono é o compoñente esencial dos seres vivos. 
· Explicar as características xerais dos compostos do carbono. 
· Formular e nomear exemplos sinxelos de hidrocarburos, alcohois e ácidos orgánicos. 
· Escribir e axustar ecuaciones de combustión de hidrocarburos. 
· Citar exemplos de hidrocarburos, alcohois e ácidos orgánicos de uso habitual na vida real. 
· Poñer exemplos de macromoléculas naturais e artificiais. 
· Coñecer os polímeros artificiais de uso máis frecuente. 
· Aportar criterios científicos en defensa do medio ambiente. 
 
 
MÍNIMOS ESIXIBLES 

O carbono como compoñente esencial dos seres vivos.

O carbono e a gran cantidade de compostos orgánicos.

Características dos compostos do carbono.

Hidrocarburos.

Alcohois.

Ácidos orgánicos 
 
 
 
 
 
 



Unidade 13: A Física e a Química no mundo en que vivimos 
 
 

OBXECTIVOS 

 
· Recoñecer como problema o incremento do efecto invernadero e a necesidade de orientar a 
obtención de enerxía cara a métodos limpos. 
· Ter conciencia da existencia do cambio climático. 
· Valorar a contaminación e o agotamiento de recursos como un problema serio do momento 
actual, e que é necesaria unha xestión racional destes. 
· Coñecer a existencia e o contido fundamental de Protocolos como o de Kyoto que pretenden 
mellorar o medio ambiente. 
· Coñecer a existencia e o contido do Principio de precaución como unha norma que protexe o 
medio ambiente de posibles agresións. 
Coñecementos previos 
Os alumnos non necesitan ter coñecementos previos sobre este tema, salvo quizais unha certa 
idea sobre as distintas formas de xerar electricidade nas centrais eléctricas que podemos 
concretar nas distintas fontes de enerxía e o medio ambiente. 
 

CONCEPTOS  

 
· Crises energética. 
· Incremento do efecto invernadero: causas e medidas para a súa prevención. 
· Cambio climático e Protocolo de Kyoto. 
· Contaminación sen fronteiras. 
· Agotamiento de recursos. 
· Principio de precaución e participación cidadá en tómaa de decisións. 
· Enerxías limpas. 
· Xestión racional dos recursos naturais. 
 

 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 
: inclúense algunhas lecturas que permiten desenvolver esta competencia ao longo da 
Unidade. A Unidade se fundamenta en establecer un criterio por parte dos alumnos, polo que 
esta competencia desenvólvese en gran medida. 
 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

aprenden a valorar a importancia da interacción humana coa súa contorna. 
 
·  
 Tratamento da información e competencia digital:  
: a utilización de Internet é absolutamente fundamental neste tema, polo que os alumnos 
desenvolverán moito esta competencia. 
 

- Competencia social e cidadá: 
esta é probablemente a Unidade que máis permite este desenvolvemento ao fundamentarse en 
crear unha conciencia cidadá sobre os excesos e virtudes do desenvolvemento científico. 
 
·  

· Autonomía e iniciativa persoal 
: desenvólvese profundamente, xa que se incita aos alumnos a crearse un criterio propio sobre 
os problemas do medio ambiente e a influencia e posibles solucións que aporta a Ciencia. 



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
· Utilización do método crítico á hora de evaluar as informacións que recibimos e se se axustan 
ou non á realidade. 
· Obter información mediante a procura de bibliografía en Internet e enciclopedias 
actualizadas. 
· Identificar e análizar  situacións relacionadas coa conservación do medio ambiente e a 
influencia do ser humano sobre el. 
· Realizar pequenas investigacións sobre temas como: contaminación, choiva aceda, 
etcétera. 
.Facer traballos en grupo sobre a utilización das enerxÍas limpas. 
 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 
Para o desenvolvemento desta Unidade bastan 4 horas repartidas da seguinte forma: 
· Contidos conceptuais: 3 horas. 
· Desenvolvemento de actividades: 1 hora. 
 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
· Coñecer as vantaxes e inconvenientes das distintas fontes de enerxía. 
· Propoñer medidas que contribúan ao aforro individual e colectivo de enerxía, e aportar 
criterios científicos en defensa do medio ambiente. 
· Recoñecer as aplicacións energéticas derivadas das reaccións de combustión de 
hidrocarburos e valorar a súa influencia no incremento do efecto invernadero. 
· Analizar os problemas e desafíos aos que se enfronta a Humanidade en relación coa 
situación da Terra; recoñecer a responsabilidade da Ciencia e a Tecnoloxía, e a necesidade da 
súa implicación para resolvelos e avanzar cara ao logro dun futuro sostenible. 
· Coñecer o Principio de precaución e a súa importancia como forma de limitar posibles perigos 
potenciais sobre os que xa se ten coñecemento. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

-Crisis enerxética 
- Enerxías limpas 
- Efecto invernadero 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DOS CONTIDOS 
 
Sen esquecer que o desenvolvemento práctico da asignatura é a mellor referencia para a 
correcta distribución temporal dos contidos, pasamos a indicar, segundo o seu grado de 
dificultade e extensión, o número de sesións que de forma aproximada débense dedicar ás 
distintas Unidades didácticas: 
Unidades Contidos Actividades Actividades Total e exercicios experimentais 
1.ª Avaliación 

O movemento dos corpos 5 4 1         Totais:10 
As forzas 3 3 1                                   Totais:  7 
As forzas e o movemento 4 4 1         Totais: 9 
Estática de fluidos 5 4 1                     Totais: 10 
2.ª Avaliación 

Forzas gravitacionales 4 2 1                Totais: 7 
Traballo, potencia e enerxía 3 3 0       Totais: 6 
Intercambios de enerxía 3 3 1             Totais:  7 
A enerxía das ondas: luz e son 3 2 1   Totais:6 
3.ª Avaliación 

O enlace químico 4 3 1                              Totais: 8 
As reaccións químicas 4 2 1                      Totais: 7 
Reaccións químicas de interese 3 2 1       Totais:6 
Os compostos de carbono 3 3 1                Totais 7 
A Física e a Química 
no mundo en que vivimos 3 1 0                 Totais: 4 
TOTAL 47 36 11 94 
Malia que a estática de fluídos aparece na segunda avaliación, debe empezar a impartirse na 
primeira, para que a división de horas de desenvolvemento das Unidades ao longo das 
avaliacións sexa dunhas 31 horas por avaliación. 
 

 

6.CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN 
 
Os estudantes conseguirían os obxectivos propostos se son capaces de: 
· Recoñecer os elementos necesarios para describir os movementos, deducindo deles las 
demais magnitudes, aplicar estes coñecementos aos movementos da vida cotiá, e valorar a 
importancia do estudo dos movementos no surgimiento da ciencia moderna. 
· Identificar o papel das forzas como causa dos cambios de movemento e recoñecer as 
principais forzas presentes na vida cotiá. 
· Utilizar a Lei da Gravitación Universal para xustificar a atracción entre calquera obxecto dos 
que compoñen o Universo e para explicar a forza peso e os satélites artificiais. 
· Aplicar o Principio de Conservación da Enerxía á comprensión das transformacións 
energéticas da vida diaria, recoñecer o traballo e a calor como a súa forma de transferencia, e 
analizar os problemas asociados á obtención e uso das diferentes fontes de enerxía 
empregadas para producilos. 
· Identificar algúns elementos comúns, deducir as características dos elementos máis 
representativos co seu número atómico e a táboa periódica, e predecir o seu comportamento 
químico ao unirse con outros elementos así como as propiedades dos compostos formados. 
· Xustificar a gran cantidade de compostos orgánicos existentes así como a formación de 
macromoléculas e a súa importancia nos seres vivos. 
· Recoñecer as aplicacións energéticas derivadas das reaccións de combustión de 
hidrocarburos e valorar a súa influencia no incremento do efecto invernadero. 
· Analizar os problemas e desafíos, estrechamente relacionados, aos que se enfronta a 
humanidade en relación coa situación da Terra, recoñecer a responsabilidade da ciencia e a 
tecnoloxía e a necesidade da súa implicación para resolvelos e avanzar cara ao logro dun 
futuro sostenible. 
 
 
. 



 

7.CONTIDOS DOS ENSINOS TRANSVERSAIS 
 
Sen ser esta unha asignatura que permita o desenvolvemento a gran escala dos temas 
transversales, ao carecer dun aspecto humanístico claro, non é menos certo que todos os 
temas transversales propios da Etapa de Secundaria poden ser desenvolvidos paralelamente 
ao temario da asignatura. Estes temas son: 
· Educación para a paz. 
· Educación moral e cívica. 
· Educación para a saúde. 
· Educación ambiental. 
· Educación para o consumidor. 
· Educación vial. 
· Educación para a igualdade de oportunidades entre os sexos, etcétera. 
Sen desestimar o poder aproveitar en calquera momento as inquietudes dos alumnos e 
alumnas sobre determinados temas, os momentos nos que estes temas poden ser 
desenvolvidos grazas á súa relación cos contidos da asignatura son: 
 
· Unidade 1. O movemento dos corpos. Educación vial. Problemas de automóbiles e peatones. 
· Unidade 2. As forzas. Educación para a igualdade de oportunidades entre os sexos. 
Concepto 
de forza. 
· Unidade 3. As forzas e o movemento. Educación vial. Problemas de choques frontales de 
automóbiles. 
· Unidade 4. Estática de fluídos. Educación para a saúde e Educación ambiental. Flotabilidad e 
peligrosidad do medio acuático, contaminación de barcos. 
· Unidade 5. Forzas gravitacionales. Educación ambiental e Educación moral e cívica. Naves 
espaciais, Control do espazo. 
· Unidade 6. Traballo, potencia e enerxía. Educación ambiental, Educación para a igualdade 
de oportunidades entre os sexos e Educación para o consumidor. Concepto de traballo e 
enerxía. 
· Unidade 7. Intercambios de enerxía. Educación ambiental e Educación para o consumidor. 
Crise energética. 
· Unidade 8. A enerxía das ondas: luz e son. Educación para a saúde e Educación para o 
consumidor. Exceso de ruído. Peligrosidad do exceso de exposición ao sol. 
· Unidade 9. O enlace químico. Educación ambiental, Educación para a saúde e Educación 
para o consumidor. Diversidad de sustancias como proba do interesante que é a Natureza. 
Propiedades das sustancias. 
· Unidade 10. As reaccións químicas. Educación ambiental, Educación para a saúde e 
Educación para o consumidor. Produtos químicos. Consumo desproporcionado dalgún deles. 
· Unidade 11. Reaccións químicas de interese. Educación ambiental. Combustiones e 
residuos. 
· Unidade 12. A química dos compostos de carbono. Educación ambiental, Educación para a 
saúde e Educación para o consumidor. Compostos orgánicos. Alcohol. Sustancias dopantes. 
Consumo desproporcionado. Dieta. 
· Unidade 13. A Física e a Química no mundo en que vivimos. Educación ambiental e 
Educación para o consumidor. Efecto invernadero e cambio climático. Contaminación. Xestión 
racional dos recursos e das fontes de enerxía. 
A Educación para a paz e a Educación moral e cívica débense intentar tratar ao longo de todas 
as Unidades para que os alumnos e alumnas valórenas como unha parte esencial da súa 
formación como seres humanos. 
 
 

8.ATENCIÓN Á DIVERSIDAD 
 
O elemento do currículo en que mellor se pon de manifesto o tratamento que damos á 
heteroxeneidad nos grupos de estudantes é nas actividades, xa que consideramos que estas 



son esenciais para espertar os intereses necesarios nos alumnos/as e constitúen as nosas 
estratexias de aprendizaxe. 
No noso proxecto a atención á diversidad está contemplada principalmente nas actividades, as 
cales responden a tres niveis de dificultade (baixa, media e alta) segundo os seguintes 
parámetros: 
 
# Nivel baixo (corresponde ás actividades para repasar): 
- Se a cuestión ten en conta unha soa variable para a súa resolución. 
-Se require un nivel de razoamento baixo, hai que recordar algo aprendido. 
-Se só é necesario consultar o libro para resolvela. 
- Para contestar é preciso ter en conta únicamente os conceptos da Unidade que se estea 
traballando. 
 
# Nivel medio (corresponde basicamente ás actividades para reforzar): 
- O número de variables a manexar é de dous ou tres. 
- Se requiere un nivel de razonamiento medio, é necesario recordar e asociar dous ou tres 
datos. 
- Se é necesario manexar outra fonte ademais do libro. 
- Se se precisa manexar conceptos aprendidos noutras Unidades da obra. 
 
# Nivel alto (corresponde a algunhas actividades para reforzar): 
- É necesario manexar un número elevado de variables. 
- O nivel de razonamiento necesario é alto, o alumno/a ten que manexar máis de tres variables. 
- Precísase manexar varias fontes bibliográficas para responder. 
- Se se deben ter en conta conceptos doutros cursos para contestar. 
Xa que logo, o profesor ou profesora debe valorar o nivel académico do seu alumnado á hora 
de propoñerlles unhas actividades ou outras, propoñendo a aqueles alumnos e alumnas que 
teñan maiores dificultades aquelas actividades de nivel inferior. Polo tanto, son os profesores 
quen poden determinar como e quen han de realizar cada actividade, tanto as que están 
intercaladas nos epígrafes como as que aparecen ao final de cada Unidade. 
Os exemplos resoltos teñen unha dobre finalidade: o alumnado pode comprobar o grado de 
comprensión que alcanzou nos conceptos estudados, e pódense usar tamén como modelo 
para a resolución das actividades propostas. 
Así mesmo, merecen especial atención os apartados situados nas marxes do libro. Por 
exemplo, Recorda sirve para que o alumnado reteña algúns conceptos importantes tratados 
nun determinado epígrafe, mentres que Sabías que... é onde se amplían algúns conceptos ou 
simplemente indícanse cuestións interesantes. 
Cos Conceptos básicos preténdese que o estudante, nun determinado momento, poida repasar 
os contidos máis importantes tratados ao longo da Unidade, e que o profesor teña unha 
ferramenta coa cal poida establecer, ao final de cada Unidade, unha síntese do tema tratado, 
co fin de aclarar ás alumnas e alumnos o tratado. 
Con relación aos contidos establécense tres niveis de dificultade: mínimo ou básico, medio e 
optativo ou avanzado. O profesor debe decidir en cada caso co seu grupo de estudantes e de 
acordo co Proxecto Curricular do seu Centro a adecuación a estes niveis, tendo en conta a 
propia diversidad de cada un dos seus alumnos. 
 
 
 
 

9.MATERIAL DIDÁCTICO E RECURSOS  

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 
Movemento uniforme e uniformemente acelerado

Resultante de forzas perpendiculares

Determinacion do calor específico de un solido

Exemplos de reaccions quimicas:precipitacion, desprendemento gaseoso e neutralizacion

Medida do pH con indicadores e pHmetros 



 
 

 

 Libro de texto: 
 
FÍSICA E QUÍMICA 4º ESO Galicia 

Ed. Mc.Graw Hill 

Autores: 

Ángel R. Cardona 

José Antonio García 

Ángel Peña 

Antonio Pozas 

Antonio José Vasco              ISBN: 978-84-481-6295-5 
 

 Fichas de cada unha das unidades con problemas e cuestión relacionados cos 

contidos da unidade e con diferentes grados de dificultade. 

 Internet e páxinas web citadas no libro de texto. 

 Algún video relacionado coa correspondente unidade. 

 

 

 

10.PLAN DE REFORZO PARA ALUMNOS REPETIDORES 

4º ESO FÍSICA E QUÍMICA 

Os alumnos repetidores de 4º 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. 

 

11.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. 

 

 

 

 



12.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 

 

 

 

 

 


