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PROGRAMACIÓN DE FÍSICA E QUÍMICA IES CANIDO

A. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN

A programación desta materia está orientada a asegurar unha formación integral do 
alumnado que lles permita: 

• Adquirir os elementos básicos de natureza científica e tecnolóxica.

• Desenvolver e consolidar hábitos de estudo e de traballo. 

• Preparalos para a súa incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción 
laboral.

• Formalos para o exercicio dos seus dereitos e obrigas na vida como cidadáns.

A programación está orientada a conseguir un nivel competencial axeitado para o que
en cada unidade didáctica se relacionaron os contidos e obxectivos coas 
competencias básicas.

E este ano chega a este curso alumnado que está vivir situacións difíciles debidas á 
pandemia que estamos a padecer e que o afecta, así como ao profesorado, a todos os niveis. 
Unha primeira consecuencia é que boa parte dos contidos do curso pasado se viron en liña e 
non se avaliaron de xeito ordinario. Foi necesario ter en conta esta situación no deseño desta
programación e se proporcionan alternativas para diferentes escenarios de ensino.

B. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE

Recollida no punto 3. da Introdución da programación do departamento.

Na táboa que figura no apartado D.. especifícase a contribución que cada un dos estándares 
de aprendizaxe terá no desenvolvemento das seis competencias sinaladas.

C. OBXECTIVOS XERAIS 3º ESO

Recollidos no punto 4.1 da Introdución da programación do departamento.
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D. OBXECTIVOS,  CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CRAVE, CONTIDOS, 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN,  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E TEMPORALIZACIÓN

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. A actividade científica

 f

 h

B1.1. Método científico: etapas. 
B1.2. Utilización das tecnoloxías 

da información e da 
comunicación.

B1.1. Recoñecer e identificar as características do método 
científico. 

FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns 
utilizando teorías e modelos científicos.

• CAA

• CMCCT

FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira 
organizada e rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito, 
utilizando esquemas, gráficos, táboas e expresións matemáticas. 

• CCL

• CMCCT

 f

 m

B1.3. Aplicacións da ciencia á 
vida cotiá e á sociedade.

B1.2. Valorar a investigación científica e o seu impacto na 
industria e no desenvolvemento da sociedade.

FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións 
tecnolóxicas na vida cotiá. 

• CAA

• CCEC

• CMCCT

 f B1.4. Medida de magnitudes. 
Sistema Internacional de 
Unidades. Notación científica.

B1.5. Erros.
B1.6. Traballo no laboratorio.

B1.3. Aplicar os procedementos científicos para determinar 
magnitudes e expresar os resultados co erro 
correspondente.

FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades, 
utilizando preferentemente o Sistema Internacional de Unidades e 
a notación científica para expresar os resultados correctamente. 

• CMCCT

FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da 
vida cotiá empregando o material e instrumentos apropiados, e 
expresa os resultados correctamente no Sistema Internacional de 
Unidades.

• CAA

• CMCCT

 f B1.6. Traballo no laboratorio. B1.4. Recoñecer os materiais e instrumentos básicos 
presentes no laboratorio de física e de química, e describir 
e respectar as normas de seguridade e de eliminación de 
residuos para a protección ambiental. 

FQB1.4.1. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio 
e coñece a súa forma de utilización para a realización de 
experiencias, respectando as normas de seguridade e identificando
actitudes e medidas de actuación preventivas.

• CMCCT

B1.7. Procura e tratamento de 
información.

B1.2. Utilización das tecnoloxías 
da información e da 
comunicación.

B1.5. Interpretar a información sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que aparece en publicacións e medios
de comunicación. 

FQB1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información 
salientable nun texto de divulgación científica, e transmite as 
conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con 
propiedade.

FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á 
fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información existente en
internet e noutros medios dixitais.
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

B1.1. Método científico: etapas.
B1.2. Utilización das tecnoloxías 

da información e da 
comunicación.

B1.4. Medida de magnitudes. 
Sistema Internacional de 
Unidades. Notación científica.

B1.5. Erros.
B1.6. Traballo no laboratorio.
B1.8. Proxecto de investigación.

B1.6. Desenvolver pequenos traballos de investigación en 
que se poña en práctica a aplicación do método científico 
e a utilización das TIC.

FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún 
tema obxecto de estudo aplicando o método científico, e 
utilizando as TIC para a procura e a selección de información e 
presentación de conclusións. 

FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual
e en equipo.

Bloque 2. A materia

 f B2.1. Estrutura atómica. Modelos 
atómicos.

B2.1. Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos 
interpretativos de diferentes teorías e a necesidade da súa 
utilización para a interpretación e a comprensión da 
estrutura interna da materia.

FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o 
número másico, utilizando o modelo planetario.

• CCEC

• CMCCT

FQB2.1.2. Describe as características das partículas subatómicas 
básicas e a súa localización no átomo.

• CMCCT

FQB2.1.3. Relaciona a notación Z
A

X
co número atómico e o 

número másico, determinando o número de cada tipo de partículas
subatómicas básicas.

• CMCCT

 f

 m

B2.2. Isótopos.
B2.3. Aplicacións dos isótopos.

B2.2. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos 
isótopos radioactivos. 

FQB2.2.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións
dos isótopos radioactivos, a problemática dos residuos orixinados 
e as solucións para a súa xestión. 

• CMCCT

• CSC

 f

 l

B2.4. Sistema periódico dos 
elementos. 

B2.3. Interpretar a ordenación dos elementos na táboa 
periódica e recoñecer os máis relevantes a partir dos seus 
símbolos. 

FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e 
períodos na táboa periódica.

• CMCCT

FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non 
metais e gases nobres coa súa posición na táboa periódica e coa 
súa tendencia a formar ións, tomando como referencia o gas nobre
máis próximo.

• CMCCT

 f B2.5. Unións entre átomos: 
moléculas e cristais.

B2.6. Masas atómicas e 

B2.4. Describir como se unen os átomos para formar 
estruturas máis complexas e explicar as propiedades das 
agrupacións resultantes.

FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do 
átomo correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa 
representación. 

• CMCCT
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

moleculares. FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para 
formar moléculas interpretando este feito en substancias de uso 
frecuente, e calcula as súas masas moleculares.

• CMCCT

 e

 f

 m

 o

B2.7. Elementos e compostos de 
especial interese con aplicacións
industriais, tecnolóxicas e 
biomédicas.

B2.5. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre 
elementos e compostos en substancias de uso frecuente e 
coñecido.

FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen 
substancias de uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou 
compostos, baseándose na súa fórmula química. 

• CMCCT

FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións 
dalgún elemento ou composto químico de especial interese a 
partir dunha procura guiada de información bibliográfica e dixital.

• CAA

• CCL

• CD

• CMCCT

• CSIEE

 f B2.8. Formulación e 
nomenclatura de compostos 
binarios seguindo as normas 
IUPAC.

B2.6. Formular e nomear compostos binarios seguindo as 
normas IUPAC.

FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular 
compostos binarios seguindo as normas IUPAC.

• CCL

• CMCCT

• Bloque 3. Os cambios

 f B3.1. Reacción química. B3.1. Describir a nivel molecular o proceso polo que os 
reactivos se transforman en produtos, en termos da teoría 
de colisións. 

FQB3.1.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da
teoría atómico-molecular e a teoría de colisións.

• CMCCT

 b

 f

B3.2. Cálculos estequiométricos 
sinxelos.

B3.3. Lei de conservación da 
masa. 

B3.2. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer 
reactivos e produtos a través de experiencias sinxelas no 
laboratorio ou de simulacións dixitais.

FQB3.2.1. Recoñece os reactivos e os produtos a partir da 
representación de reaccións químicas sinxelas, e comproba 
experimentalmente que se cumpre a lei de conservación da masa.

• CMCCT

FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a 
verificación da lei de conservación da masa en reaccións químicas
sinxelas.

• CMCCT

 f B3.4. Velocidade de reacción. B3.3. Comprobar mediante experiencias sinxelas de 
laboratorio a influencia de determinados factores na 
velocidade das reaccións químicas.

FQB3.3.1. Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que
permita comprobar o efecto da concentración dos reactivos na 
velocidade de formación dos produtos dunha reacción química, e 
xustifica este efecto en termos da teoría de colisións. 

• CMCCT

FQB3.3.2. Interpreta situacións cotiás en que a temperatura inflúa • CMCCT
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

significativamente na velocidade da reacción.

 e

 f

 h

 m

B3.5. A química na sociedade e o 
ambiente.

B3.4. Valorar a importancia da industria química na 
sociedade e a súa influencia no ambiente.

FQB3.4.1. Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os 
óxidos de xofre, os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases 
de efecto invernadoiro, en relación cos problemas ambientais de 
ámbito global.

• CMCCT

• CSC

FQB3.4.2. Defende razoadamente a influencia que o 
desenvolvemento da industria química tivo no progreso da 
sociedade, a partir de fontes científicas de distinta procedencia.

• CMCCT

• CSC

• Bloque 4. O movemento e as forzas

 f B4.1. Carga eléctrica.
B4.2. Forza eléctrica.

B4.1. Coñecer os tipos de cargas eléctricas, o seu papel na 
constitución da materia e as características das forzas que 
se manifestan entre elas.

FQB4.1.1. Explica a relación entre as cargas eléctricas e a 
constitución da materia, e asocia a carga eléctrica dos corpos cun 
exceso ou defecto de electróns. 

• CMCCT

FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe 
entre dous corpos coa súa carga e a distancia que os separa, e 
establece analoxías e diferenzas entre as forzas gravitatoria e 
eléctrica.

• CCEC

• CMCCT

 f B4.1. Carga eléctrica. B4.2. Interpretar fenómenos eléctricos mediante o modelo de
carga eléctrica e valorar a importancia da electricidade na 
vida cotiá.

FQB4.2.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se 
poñan de manifesto fenómenos relacionados coa electricidade 
estática.

• CMCCT

 b

 f

 g

B4.3. Imáns. Forza magnética. B4.3. Xustificar cualitativamente fenómenos magnéticos e 
valorar a contribución do magnetismo no 
desenvolvemento tecnolóxico.

FQB4.3.1. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán 
como fonte natural do magnetismo, e describe a súa acción sobre 
distintos tipos de substancias magnéticas.

• CMCCT

 f B4.4. Electroimán.
B4.5. Experimentos de Oersted e 

Faraday.

B4.4. Comparar os tipos de imáns, analizar o seu 
comportamento e deducir mediante experiencias as 
características das forzas magnéticas postas de manifesto, 
así como a súa relación coa corrente eléctrica.

FQB4.4.1. Comproba e establece a relación entre o paso de corrente
eléctrica e o magnetismo, construíndo un electroimán. 

• CMCCT

FQB4.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday no 
laboratorio ou mediante simuladores virtuais, deducindo que a 
electricidade e o magnetismo son dúas manifestacións dun mesmo
fenómeno. 

• CD

• CMCCT

 b

 e

B4.6. Forzas da natureza. B4.5. Recoñecer as forzas que aparecen na natureza e os 
fenómenos asociados a elas.

FQB4.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de 
observacións ou busca guiada de información que relacione as 

• CCL

• CD
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 f

 g

 h

forzas que aparecen na natureza e os fenómenos asociados a elas. • CMCCT

• CSIEE

Bloque 5. Enerxía

 e

 f

 g

 h

 m

B5.1. Fontes de enerxía. B5.1. Identificar e comparar as fontes de enerxía empregadas
na vida diaria nun contexto global que implique aspectos 
económicos e ambientais. 

FQB5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo 
humano a partir da distribución xeográfica dos seus recursos e os 
efectos ambientais.

• CMCCT

• CSC

FQB5.1.2. Analiza o predominio das fontes de enerxía 
convencionais frontes ás alternativas, e argumenta os motivos 
polos que estas últimas aínda non están suficientemente 
explotadas.

• CCL

• CMCCT

 f

 m

B5.2. Uso racional da enerxía. B5.2. Valorar a importancia de realizar un consumo 
responsable das fontes enerxéticas.

FQB5.2.1. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do 
consumo de enerxía mundial, e propón medidas que poidan 
contribuír ao aforro individual e colectivo.

• CMCCT

• CSIEE

 f

 h

B5.3. Electricidade e circuítos 
eléctricos. Lei de Ohm.

B5.3. Explicar o fenómeno físico da corrente eléctrica e 
interpretar o significado das magnitudes de intensidade de 
corrente, diferenza de potencial e resistencia, así como as 
relacións entre elas.

FQB5.3.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en movemento 
a través dun condutor.

• CMCCT

FQB5.3.2. Comprende o significado das magnitudes eléctricas de 
intensidade de corrente, diferenza de potencial e resistencia, e 
relaciónaas entre si empregando a lei de Ohm.

• CMCCT

FQB5.3.3. Distingue entre condutores e illantes, e recoñece os 
principais materiais usados como tales. 

• CMCCT

 b

 e

 f

 g

B5.4. Transformacións da 
enerxía.

B5.3. Electricidade e circuítos 
eléctricos. Lei de Ohm.

B5.4. Comprobar os efectos da electricidade e as relacións 
entre as magnitudes eléctricas mediante o deseño e a 
construción de circuítos eléctricos e electrónicos sinxelos, 
no laboratorio ou mediante aplicacións virtuais 
interactivas.

FQB5.4.1. Describe o fundamento dunha máquina eléctrica na que a
electricidade se transforma en movemento, luz, son, calor, etc, 
mediante exemplos da vida cotiá, e identifica os seus elementos 
principais.

• CMCCT

FQB5.4.2. Constrúe circuítos eléctricos con diferentes tipos de 
conexións entre os seus elementos, deducindo de forma 
experimental as consecuencias da conexión de xeradores e 
receptores en serie ou en paralelo.

• CAA

• CMCCT

FQB5.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular • CMCCT
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unha das magnitudes involucradas a partir das outras dúas, e 
expresa o resultado en unidades do Sistema Internacional.

FQB5.4.4. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular 
circuítos e medir as magnitudes eléctricas.

• CD

• CMCCT

 f B5.3. Electricidade e circuítos 
eléctricos. Lei de Ohm.

B5.5. Dispositivos electrónicos de
uso frecuente.

B5.5. Valorar a importancia dos circuítos eléctricos e 
electrónicos nas instalacións eléctricas e instrumentos de 
uso cotián, describir a súa función básica e identificar os 
seus compoñentes.

FQB5.5.1. Asocia os elementos principais que forman a instalación 
eléctrica típica dunha vivenda cos compoñentes básicos dun 
circuíto eléctrico.

• CMCCT

FQB5.5.2. Comprende o significado dos símbolos e das 
abreviaturas que aparecen nas etiquetas de dispositivos eléctricos.

• CMCCT

FQB5.5.3. Identifica e representa os compoñentes máis habituais 
nun circuíto eléctrico (condutores, xeradores, receptores e 
elementos de control) e describe a súa correspondente función.

• CMCCT

FQB5.5.4. Recoñece os compoñentes electrónicos básicos e 
describe as súas aplicacións prácticas e a repercusión da 
miniaturización do microchip no tamaño e no prezo dos 
dispositivos.

• CMCCT

 f

 h

B5.6. Tipos de enerxía.
B5.4. Transformacións da 

enerxía.
B5.7. Aspectos industriais da 

enerxía.

B5.6. Describir a forma en que se xera a electricidade nos 
distintos tipos de centrais eléctricas, así como o seu 
transporte aos lugares de consumo.

FQB5.6.1. Describe o proceso polo que distintas fontes de enerxía 
se transforman en enerxía eléctrica nas centrais eléctricas, así 
como os métodos de transporte e almacenaxe desta.

• CMCCT
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D.1. Temporalización

A continuación se especifica o tempo que se dedicará a cada unidade didáctica así como a 
distribución das unidades didácticas en cada un dos trimestres ou avaliacións.

Unidade Título Bloque Sesións

1 La ciencia y la medida 1 7

3 El átomo 2 8

4 Elementos y compuestos 2 9

5 La reacción química 3 12

6 Fuerzas eléctricas y magnéticas 4 11

7 Electricidad y electrónica 5 12

8 Las centrales eléctricas  5 11

TOTAL 70

D.2. Grao mínimo de consecución para superar a materia

O alumnado que, despois de aplicar os procedementos para calcular as notas de avaliación e 
a cualificación final da materia indicados no punto G, acade unha cualificación igual ou 
maior que cinco terá superada a materia.

D.3. Procedementos e instrumentos de avaliación

Utilizaranse os seguintes instrumentos de avaliación:

• Probas escritas con preguntas teóricas de tipo conceptual, cuestións que deberán 
resolver e explicar o razoamento realizado e problemas nos que se precise realizar 
cálculos numéricos.

• Probas orais nas que se farán cuestións sobre os temas que se van impartindo.

• Traballos escritos. 

• Cuestionarios da aula virtual.

D.4. Contidos mínimos

Bloque I. A actividade científica

• Método científico: etapas. 

• Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica.
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• Cambio de unidades. 

• Cifras significativas

Bloque 2. A materia

• Estrutura atómica. Modelos atómicos.

• Isótopos.

• Aplicacións dos isótopos.

• Sistema periódico dos elementos. 

• Unións entre átomos: moléculas e cristais.

• Masas atómicas e moleculares.

• Elementos e compostos de especial interese con aplicacións industriais, tecnolóxicas 
e biomédicas.

• Formulación e nomenclatura de compostos binarios seguindo as normas IUPAC.

Bloque 3. Os cambios

• Reacción química. 

• Cálculos estequiométricos sinxelos.

• Lei de conservación da masa. 

• Velocidade de reacción.

• A química na sociedade e o ambiente.

Bloque 4. O movemento e as forzas

• Carga eléctrica.

• Forza eléctrica.

• Imáns. Forza magnética.

• Electroimán.

• Experimentos de Oersted e Faraday.

• Forzas da natureza.

Bloque 5. Enerxía

• Fontes de enerxía. 

• Uso racional da enerxía.

• Electricidade e circuítos eléctricos. Lei de Ohm.
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• Transformacións da enerxía.

• Dispositivos electrónicos de uso frecuente.

• Tipos de enerxía.

• Aspectos industriais da enerxía.

E. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía a aplicar seguirá as directrices xerais establecidas no PCC, orientando aos 
alumnos cara unha autonomía persoal no aprendizaxe. 

F. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Utilizarase a aula do grupo como aula habitual.

Empregarase a aula virtual na plataforma moodle para subministrar material 
complementario e de apoio ao alumnado e para realizar tarefas (entrega de traballos, 
realización de probas e resolución de xogos didácticos).

Usarase o libro de texto: FÍSICA E QUÍMICA 3ºESO, serie Experimenta, proxecto Saber 
Hacer; autores: Mª Carmen Vidal Fernández, David Sánchez Gómez e José Luís de Luís 
García de Editorial Santillana, ISBN: 978-84-141-0279-4. 

Facilitaráselles aos alumnos libros de texto de outras editoriais para abarcar unha maior 
variedade de exercicios e cuestións.

Usarase material didáctico experimental para as prácticas dos alumnos e para experiencias 
de cátedra, así como programas de simulación e vídeos obtidos en diferentes páxinas de 
internet.

G. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN DO ALUMNADO

G.1. Criterios para determinar a cualificación de cada avaliación

• O cálculo da nota de avaliación se distribuirá do xeguinte xeito : a ponderación dos 
controis será do 30% , a do exame de avaliación : o 50% ; a resolución diaria de 
exercicios propostos : o 10% e os diferentes traballos ,cuestionarios , etc na aula 
virtual : o 10%.

• En cada avaliación haberá dous exames como mínimo : un control no que se 
avaliará a materia impartida ata antes do control ; e un exame de avaliación , no que 
se avaliará toda a materia impartida ao longo do trimestre , ata a data do exame.

De realizar máis controis ,nestes avaliaríase a materia entre o control anterior e o 
seguinte ou o exame de avaliación.
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G.2. Criterios para determinar a cualificación final da materia

• Aplicando as porcentaxes correspondente calcúlase a nota da avaliación. Para 
aprobar a avaliación a cualificación terá que ser igual ou superior a CINCO. 

• O alumnado que non teña superada a avaliación terá que facer un exame de 
recuperación (ver punto G.3), no que entrará o mesmo que no de avaliación. Non se 
poderá ter avaliación positiva nunha avaliación se no se ten avaliación positiva nas 
avaliacións anteriores.

• A nota final ordinaria da materia obterase facendo a media aritmética das tres 
avaliacións (tendo en conta a recuperación, se a houbese) sempre e cando non teña 
unha cualificación inferior a 3,5 nunha avaliación. Se o resultado da media é igual 
ou superior a CINCO, o alumno ten superada a materia. 

• No caso de perda de escolaridade por faltas de asistencia, o alumno fará un único 
exame en xuño no que se examinará de todos os contidos mínimos da materia. A 
nota obtida nese exame será a nota final de curso. Para aprobar a materia a 
cualificación neste exame ha de ser CINCO ou superior.

• Se o alumno non acada os obxectivos en xuño ten dereito  a unha proba 
extraordinaria en xuño (punto G.4) con data por determinar.

G.3. Recuperacións

As avaliacións suspensas recuperaranse mediante un exame de recuperación onde se 
preguntará polos contidos e prácticas propios da avaliación suspensa. A nota da 
recuperación será do 100%. 

Para o cálculo da nota final do curso , a nota , en caso de recuperación positiva será cinco 
( 5) salvo que o profesorado entenda que cómpre unha nota superior.

G.4. Convocatoria extraordinaria de xuño

Na convocatoria de setembro o exame versará sobre os contidos mínimos e para a 
cualificación final terase en conta a nota do exame soamente. 

O exame constará de teoría ,problemas e cuestións teóricas similares ás dos exames feitos ó 
longo do curso. Para aprobar a materia a cualificación neste exame ha de ser CINCO ou 
superior.

H. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO
E A PRÁCTICA DOCENTE

Por norma xeral, as respostas correctas as cuestións formuladas nos exames recibirán o 
100% da puntuación se están razoadas correctamente. O razoamento incorrecto implicará o 
0% da puntuación. Razoamentos parcialmente correctos valoraranse cunha puntuación entre
o 25 e o 75% da nota .
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Na resolución de problemas, valorarase co 100% da nota se está ben formulado e co 
resultado e unidades correctas. Descontarase un 25% se non indica as unidades ou si as 
indica pero non fosen correctas. Descontarase tamén un 25% da nota se as operacións ou 
transformacións necesarias nos cálculos fosen erróneas.De non deixar reflexados os cálculos
, a nota reduciráse nun 50% como mínimo ; sempre , a xuizo do profesor.

Nas respostas a pregunta teóricas que non necesitasen razoamento, destinadas a coñecer si o 
alumno sabe determinadas definicións, valoraranse co 100% solo se están correctamente 
redactadas. Se a redacción non fose totalmente correcta pero apuntase nesa dirección 
valorarase a resposta polo 50-75% da nota; a xuízo do profesor. Nos demais casos non se lle
asignará puntuación algunha.

I. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, 
RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN PARA ALUMNOS DE 4º DE ESO 
CON ESTA MATERIA PENDENTE

Contidos esixibles: Serán os establecidos no apartado D.. da programación de 3º da ESO  
coa única distinción de que a dificultade dos problemas e das cuestión será menor.

Programa de reforzo: No mes de outubro convocarase unha reunión co alumnado que teña
a física e química pendente na que o alumnado será informado de:

• o día e hora de atención a pendentes, que será os martes no primeiro recreo.  Nesta 
hora a profesora resolveralles dúbidas que poidan ter. 

• o procedemento de avaliación. 

• que serán avaliados dos contidos mínimos da materia correspondente.

• as datas dos exames parciais. 

• que serán informados das horas de realización dos exames e da data e hora do exame 
de maio con suficiente antelación,. Esta información colgarase no taboleiro de 
anuncios da entrada  principal do instituto.

Actividades de avaliación: Dous tipos: Boletíns e exames.

• Durante o curso entregaranse uns boletíns de exercicios e cuestións para resolver. Os 
exercicios das probas serán moi semellantes aos que se lles suxire nos boletíns.

• Recuperación por parciais. 

◦ Primeiro exame:  25  de xaneiro 

◦ Segundo exame: 26 de abril

Para aprobar a materia a media dos exames ha de ser igual ou superior a 5. Para 
facer media ningunha das notas deberá ser inferior a 3,5. De ser o caso o alumno 
non aprobaría a materia por parciais.
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• Proba ordinaria en maio. No caso de non aprobar a materia por parciais, farase un 
exame de toda a materia en maio con data a determinar pola CCP. Considerarase 
aprobada a materia se a nota deste exame é 5 ou maior que 5.

• Proba extraordinaria en xuño. Se o alumno non acada os obxectivos en maio ten 
dereito  a unha proba extraordinaria en xuño, con data a determinar polo centro. A 
proba abarcará todos os contidos mínimos da materia do curso. Considerarase 
aprobada a materia se a nota deste exame é 5 ou superior.

J. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 
ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN  
DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO. 

Non é de aplicación neste curso

K. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 
COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA 
DOS SEUS RESULTADOS

Nos primeiros días de curso realizarase unha proba de coñecementos previos que unha vez 
valorada permitiranos coñecer o estado inicial de coñecementos do alumnado.

Esta proba é xeral e polo tanto non nos permitirá detectar todas as carencias dos alumnos. 
Por elo, a medida que se vaian desenvolvendo os diferentes temas, realizaranse valoracións 
orais de coñecementos previos mediante a formulación de cuestións que susciten a 
intervención dos alumnos, e de súas respostas extraer as conclusións oportunas.

A información obtida por ambos os procedementos permitiranos aclarar ou completar os 
coñecementos necesarios para abordar os temas de este curso con garantía de éxito. En 
calquera caso o comenzo de un tema ten que enlazarse cos coñecementos que o alumno teña
ata ese momento para evitar a desmotivación que puidera xurdir no alumno. 

L. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

En todos os grupos de alumnado preséntanse inquietudes e necesidades educativas moi 
diversas, o que esixe unha resposta adecuada non só para o grupo senón tamén para cada 
individuo en concreto.

En xeral, poderían diferenciarse tres grupos de alumnado:

• Alumnado con necesidades especiais moi definidas. Con gran atraso escolar e que 
pasou cursos por imperativo legal ou alumnado con nulo interese no estudo.

• Alumnado  que, cunha programación e axudas concretas, pode alcanzar unha 
formación eficaz.
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• Alumnado que non presenta dificultades na consecución dos obxectivos propostos e 
que, en consecuencia, progresa eficazmente segundo o ritmo de ensino. Dentro deste 
grupo convén, así mesmo, prestar atención a aqueles individuos, máis capaces, que 
progresan moi rapidamente e aos que hai que satisfacer nas súas ambicións 
formativas.

En todos os casos a programación flexibilizarase para permitir adaptacións curriculares 
apropiadas a cada caso ou a cada grupo. Isto esixe que se desenvolvan sempre actividades 
de reforzo e actividades de ampliación. 

Estas actividades deseñaranse do seguinte modo:

• Actividades individuais (lecturas, comentarios persoais, resolución de exercicios…). 
Teñen fundamentalmente carácter de reforzo.

• Actividades de pequeno grupo (pequenas investigacións, tomas de datos, deseño e 
planificación de experiencias…). Participan á vez do carácter de reforzo e do de 
ampliación.

• Actividades de gran grupo (debates, traballos grupais de investigación bibliográfica, 
visitas a industrias…). Son basicamente de ampliación.

• Actividades de contido. Son exclusivamente de ampliación e refírense 
fundamentalmente a unha exposición máis completa e complexa dos contidos de 
coñecemento exixibles ao alumnado que non presenta dificultade. 

L.1. Actividades de recuperación

• Análise dos fallos cometidos nos exames coas aclaracións e explicacións pertinentes 
por parte do profesor da materia.

• Subministrar a o alumnado materiais de traballo que lles permita corrixir os erros 
cometidos e resolución por parte do profesor das dúbidas formuladas.

• Realización dunha proba trimestral para verificar as melloras producidas.

L.2. Reforzos para lograr a recuperación

Non se establece un horario de clases adicional para o alumnado pero poderán consultar 
todas as dúbidas e recibir instrucións sobre as tarefas a realizar durante os períodos de 
recreo por parte do profesor da materia.

M. ELEMENTOS TRANSVERSAIS

a) A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 
tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación 
cívica e constitucional traballaranse ao longo de todo o curso. 
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b) O desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da 
violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao 
principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social.

c) Do mesmo xeito, promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 
conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores 
que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 
democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás 
mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 
pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas 
do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.

d) Loitarase contra os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que 
supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, 
favorecendo a visibilidade da realidade LGTBI.

e) Fomentaranse as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle 
permitan afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de 
aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a 
confianza nun mesmo e o sentido crítico.

f) No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora 
da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que os 
alumnos coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios das vías, en calidade de 
peóns, viaxeiros e condutores de bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas
e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o 
diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de 
tráfico e as súas secuelas.

N. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

       Visita a Sotavento en Xermade.

O. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS
E PROCESOS DE MELLORA

A avaliación do presente proxecto didáctico realizarase regularmente cunha periodicidade 
mensual. Avaliaranse todos os seus aspectos e á vista das conclusións extraídas valorarase 
se deben ser permanentes, e polo tanto incorporaríanse ao proxecto didáctico do curso 
seguinte, ou se son circunstanciais, nese caso aplicaríase só ao curso presente. 

Desta avaliación periódica deixarase constancia no libro de actas do departamento.
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