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0. DESCRICIÓN DA IDENTIDADE DO CENTRO E  DO DEPARTAMENTO 

 O noso centro educativo é o Instituto de Educación Secundaria Castro da Uz, sito na 

Rúa de José María Penabad López, s/n. 15320 As Pontes de García Rodríguez, A Coruña. 

 En canto ao alumnado que recibe, a maioría procede do centro adscrito CEIP A Fraga, 

ainda que nos últimos anos estase recibindo alumnado de todos os centros da vila. Nos ciclos 

formativos o alumnado procede de diversos centros da comarca.  

Ofértanse os seguintes niveis educativos: 

• Educación Secundaria Obrigatoria. 

• Ciclos formativos de grado medio: Sistemas microinformáticos e redes, 

Electromecánica de vehículos automóviles e Soldadura e Caldeirería (FP Dual). 

• Ciclos formativos de grado superior: Administración e finazas, Mantemento 

electrónico e Deseño de Desenvolvemento de aplicacións Web (FP Dual). 

• Educación Secundaria para adultos: Módulo III e IV. 

• FP Básica de Informática de oficina e Mantemento de vehículos. 

Ademáis, polas tardes, impártense ensinanzas correspondentes á Escola Oficial de 

Idiomas, no idioma inglés. 

 

O departamento de Física e Química neste curso 2022/23 está composto por unha 

única profesora: Elena García Muíño (Xefa de departamento). 

 

A distribución horaria para impartir esta materia no presente curso é: 

• Física e química de 2º ESO (1 grupo) 

• Física e Química 3º ESO( 1 grupo ) 

• Física e Química 4º ESO (1 grupo) 

• Tecnoloxías da Información e da Comunicación 4º ESO (1 grupo) 

• Ciencias aplicadas II de 2º de FP Básica (1 grupo) 
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1.  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 A aprendizaxe da Física e Química resulta imprescindible para permitir cos alumnos 

e alumnas analicen os problemas de orixe científico e tecnolóxico que xurdan na sociedade 

podendo dar resposta a eles con coñecemento de causa. Como disciplina científica ten o 

compromiso de dotar ao alumno de ferramentas científicas para afrontar o futuro con 

garantías. A materia de Física e Química impártese nos dous ciclos na etapa de ESO e no 

primeiro curso de bacharelato. No primeiro ciclo de ESO débense afianzar e ampliar os 

coñecementos que sobre as ciencias da natureza foron adquiridos polo alumnado na etapa 

de educación primaria. O enfoque co que se procura introducir os conceptos debe ser 

fundamentalmente fenomenolóxico; deste xeito, a materia preséntase como a explicación 

lóxica de todo aquilo ao que o alumnado está afeito e coñece. 

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

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

cultura científica básica. No segundo ciclo de ESO e en primeiro de bacharelato esta materia 

ten, pola contra, un carácter esencialmente formal, e está enfocada a dotar o alumnado de 

capacidades específicas asociadas a esta disciplina. Cun esquema de bloques similar, en 

cuarto de ESO aséntanse as bases dos contidos que en primeiro de bacharelato recibirán un 

enfoque máis educativo. 

 Os contidos estrutúranse en bloques. O primeiro bloque, común a todos os niveis, está 

dedicado a desenvolver as capacidades inherentes ao traballo científico, partindo da 

observación e a experimentación como base do coñecemento.Os elementos deste bloque 

deben desenvolverse durante todo o curso de forma transversal. 

 Na ESO, a materia e os seus cambios trátanse nos bloques segundo e terceiro, 

respectivamente, abordando os aspectos de forma secuencial. No primeiro ciclo realízase 

unha progresión do macroscópico ao microscópico. O enfoque macroscópico permite 

introducir o concepto de materia a partir da experimentación directa, mediante exemplos e 

situacións cotiás, entanto que se procura un enfoque descritivo para o estudo microscópico. 

No segundo ciclo introdúcese secuencialmente o concepto moderno do átomo, a ligazón 

química e a nomenclatura dos compostos químicos, así como o concepto de mol e o cálculo 

estequiométrico; así mesmo, iníciase unha aproximación á química orgánica incluíndo unha 

descrición dos grupos funcionais presentes nas biomoléculas. A distinción entre os enfoques 

fenomenolóxico e formal vólvese presentar claramente no estudo da física, que abarca tanto 

o movemento e as forzas como a enerxía, os bloques cuarto e quinto respectivamente. No 

primeiro ciclo, o concepto de forza introdúcese, empiricamente, a través da observación, e o 
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movemento dedúcese pola súa relación coa presenza ou ausencia de forzas. No segundo ciclo, 

o estudo da física, organizado atendendo aos mesmos bloques anteriores, introduce de xeito 

progresivo a estrutura formal desta materia. 

 En primeiro de bacharelato, o estudo da química secuenciouse en catro bloques: 

aspectos cuantitativos de química, reaccións químicas, transformacións enerxéticas e 

espontaneidade das reaccións, e química do carbono. Este último adquire especial 

importancia pola súa relación con outras disciplinas, que tamén son obxecto de estudo no 

bacharelato. O estudo da física consolida o enfoque secuencial (cinemática, dinámica e 

enerxía) esbozado no segundo ciclo de ESO. O aparato matemático da física cobra, á súa vez, 

unha maior relevancia neste nivel, polo que convén comezar o estudo polos bloques de 

química, co fin de que o alumnado poida adquirir as ferramentas necesarias proporcionadas 

pola materia de Matemáticas. 

 

2. OBXETIVOS DA  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 
 Esta materia contribuirá a conseguir os obxectivos da Educación Secundaria 

Obrigatoria, de maneira que o alumnado poida desenvolver as capacidades que lle permitan: 

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

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as 

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

de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade 

plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

  b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

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

como medio de desenvolvemento persoal. 

  c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra 

a muller. 

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

nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 

calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

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

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no 
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campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

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

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos 

campos do coñecemento e da experiencia. 

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

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

decisións e asumir responsabilidades. 

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

e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no 

estudo da literatura. 

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

apropiada. 

  l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 

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

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

  m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 

respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a 

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

Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 

criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos 

e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

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

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

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

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

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

  o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación 

interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a 

comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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3.CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

   A Física e Química proporciona unha clara contribución a competencia científica 

(CMCT) proporcionándolle aos alumnos as ferramentas necesarias para que podan 

responder e explicar cientificamente fenómenos físicos e naturais.O adestramento nesta 

competencia facilita ao alumnado a adquisición de grande habilidade no manexo do método 

científico e todo o relacionado con el, o que axuda, á súa vez, a ter unha visión sobre o coidado 

saudable, e a ser respectuoso e sostible no que se refire ao uso das enerxías. Os descritores 

que traballaremos fundamentalmente serán: 

• Interactuar co contorno natural de xeito respectuoso. 

• Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 

desenvolvemento sostible. 

 • Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as 

repercusións para a vida futura. 

 • Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

• Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade 

circundante en distintos ámbitos (biolóxico, xeolóxico, físico, químico, tecnolóxico, 

xeográfico, etc.). 

• Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas e 

comprender o que acontece arredor nosa e responder preguntas. 

• Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, 

proporcións, formas xeométricas, criterios de medición e codificación numérica, etc. 

 • Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

  A competencia en expresión culturais(CEC) ven reflectida no estudio non solo de leis 

e teorías científicas se non tamén aproximándonos a propia historia da ciencia e sobre todo 

abordando a lectura de textos de divulgación científica. Esta competencia posibilita que os 

alumnos e alumnas traballen tendo en conta aspectos que favorezan todo o relacionado coa 

interculturalidade, a expresión artística, a beleza, etc. Desde a área de Física e Química 

favorécese o traballo e desenvolvemento desta competencia a partir do adestramento dos 

seguintes descritores: 

 • Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

• Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto pola 

estética no ámbito cotián. 

 • Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 A Física e Química contribúe o desenvolvemento das competencia cívicas e sociais 
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(CSC) abordando o estudio da tecnoloxía no noso entorno a conservación de recursos e 

facendo estudios de impacto medioambiental. Favorecer que os estudantes sexan cidadáns 

reflexivos, participativos, críticos e capaces de traballar en equipo son aspectos que se deben 

traballar para desenvolver axeitadamente esta competencia e garda unha estreita relación 

coas habilidades que debemos adestrar para axudar á formación de futuros profesionais. Os 

descritores que fundamentalmente adestraremos son os seguintes: 

• Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

 • Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

 • Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e 

potencialidades. 

• Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

  A Física e Química contribúe o desenvolvemento das competencia Dixital(CD) 

abordando o uso de aplicacións virtuais interactivas que permite realizar experiencias 

prácticas que por motivos de infraestrutura non se poden realizar no laboratorio. Ciencia e 

tecnoloxía únense da man da competencia dixital. O adestramento nos descritores dixitais 

pode favorecer a adquisición da maioría dos coñecementos que se van estudar na área, así 

como achegar ferramentas para que o alumnado poida investigar e crear os seus traballos de 

campo utilizando ferramentas dixitais. Para iso, traballaremos principalmente os seguintes 

descritores: 

• Empregar distintas fontes para a busca de información. 

• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

• Elaborar e publicitar información propia derivada de información obtida a través de medios 

tecnolóxicos. 

• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 

diversas. 

 • Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

• Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria. 

  A competencia de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) abordámola ca 

realización de traballo teórico e mediante a realización de prácticas de laboratorio onde o 

alumno pode desenrolar a súa imaxinación e iniciativa. Adestrar a autonomía persoal e o 

liderado, entre outros indicadores, axudará aos estudantes a tratar a información de forma 

que a poidan converter en coñecemento. Esta competencia fomenta a diverxencia en ideas e 

pensamentos, en formas de iniciativas tan diferentes como temas e persoas hai. Será 
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importante adestrar cada un dos seguintes descritores para ofrecer ao alumnado 

ferramentas que posibiliten o adestramento desta competencia na área de Física e Química: 

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

• Ser constante no traballo, superando as dificultades. 

• Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 

 • Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. 

• Priorizar a consecución de obxectivos grupais sobe os intereses persoais. 

• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

  Si por algo se caracteriza a actividade científica e por a curiosidade e o interese por 

aprender desenrolando a competencia aprender a aprender(CAA) en este caso a Física e 

Química aporta unha estratexia. O método científico e o enfoque fenomenolóxico fan 

necesario que a metodoloxía que se empregue posibilite ao alumnado a adquisición da 

competencia de aprender a aprender. O adestramento nos descritores facilitará procesos de 

aprendizaxes dinámicos e metacognitivos.  Os descritores que adestraremos principalmente 

son: 

• Xestionar os recursos e motivacións persoais a favor da aprendizaxe. 

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente, etc. 

• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos 

resultados intermedios. 

• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe 

  A competencia Lingüística(CCL) desenvolvese na medida en que alumno adquira e 

utilice adecuadamente un vocabulario científico na realización de exames elaboración de 

informes de prácticas o a realización de traballos destinados a ampliación de coñecementos.  

Nesta área é necesaria a comprensión profunda para entender todo o que a materia nos 

propón. A lectura, a escritura e a expresión oral perfílanse por iso como eixe vertebrador. 

Adestrar os descritores indicados garántenos unha maior comprensión por parte do 

alumnado e a un coñecemento profundo. Os descritores que traballaremos con máis 

profundidade serán: 

 • Captar o sentido das expresións orais. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 

 • Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita 

atenta ao interlocutor... 
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• Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros, nas diversas 

situacións comunicativas. 

 

4. INCORPORACIÓN DE APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS NO CURSO ANTERIOR 

 Na aplicación desta programación didáctica no curso 2022/23 teránse en conta todas 

as aprendizaxes non adquiridas do curso anterior. Deste xeito, a partir dos informes 

individualizados á finalización do curso 2022/23  e da avaliación inicial, reforzaránse os 

elementos curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso 

anterior, os cales serán previamente determinados por este departamento co fin de garantir 

a continuidade do proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

 Para este fin, a incorporación destas aprendizaxes imprensicibles serán mediante o 

seu desenvolvemento dende un enfoque competencial a través de propostas metodolóxicas 

activas e axustadas ás necesidades concretas do alumnado e grupo e que fomenten a 

colaboración e a participación do alumnado no seu proceso de ensinanza-aprendixaxe. 
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5. RELACIÓN ENTRE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CONTIDOS, 

OBXETIVOS, ACTIVIDADES, COMPETENCIAS CLAVES, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN ,TEMPORA-

LIZACIÓN E GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA . 

FÍSICA E QUÍMICA 2ºESO 
 
A Física e Química de 2º da ESO estructúrase en 5 bloques: 
• Bloque 1: A actividade científica 
• Bloque 2: A materia 
• Bloque 3: Os cambios 
• Bloque 4: O movemento e as forzas 
• Bloque 5: A enerxía 
 
 

Física e Química. 2º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Actividades 

 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. 

Aplica o método científico en algún 
descubrimento sinxelo usando as TIC 
Realización de unha práctica empregando todas 
as etapas do método científico. 

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. 

Realizar unha presentación na que explique a 
relación entre a ciencia e algunha industria 
concreta. 

b 
f 

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

B1.3. Aplicar os procedementos 
científicos para determinar 
magnitudes. 

Exercicos sobre cambio de unidades 
Exercicios nos que a partir de unha taboa de 
datos se calcula o valor da magnitude . 
Realizar distintas medidas no laboratorio, 

f B1.5. Traballo no 
laboratorio. 

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

Na libreta de prácticas se escriben as normas 
de seguridade do laboratorio. 
Analizan e debaten sobre o impacto ambiental 
dos vertidos de residuos. 
 
Na libreta de prácticas se dibuxan os distintos 
intrumentos de medida e se explica o seu uso. 

e 
f 
h 
i 

B1.6. Procura e tratamento 
de información. 
B1.2. Utilización das 
tecnoloxías da información e 
da comunicación. 

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

Lense na clase as noticias que aparecen na 
prensa escrita ou en internet relacionadas coa 
ciencia e establecese un debate sobre o tema. 

b 
e 
f 
g 
h 
i 

B1.1. Método científico: 
etapas. 
B1.2. Utilización das 
tecnoloxías da información e 
da comunicación. 
B1.4. Medida de magnitudes. 
Sistema Internacional de 
Unidades. 
B1.5. Traballo no 
laboratorio. 
B1.6. Proxecto de 
investigación. 

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

Realizar distintas medidas no laboratorio, 
Na libreta de prácticas se dibuxan os distintos 
intrumentos de medida e se explica o seu uso. 
Na libreta de prácticas se escriben as normas 
de seguridade do laboratorio. 
Realización de unha práctica empregando 
todas as etapas do método científico. 

  Bloque 2. A materia 

b B2.1. Propiedades da B2.1. Recoñecer as propiedades Realizar exercicios con diferentes exemplos 
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f materia. 
B2.2. Aplicacións dos 
materiais. 

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

para distinguir as propiedades xerais e as 
específicas. 
Buscar algunha aplicación na natureza 

 

b 
f 

B2.3. Estados de agregación. 
Cambios de estado. Modelo 
cinético-molecular. 

B2.2. Xustificar as propiedades 
dos estados de agregación da 
materia e os seus cambios de 
estado, a través do modelo 
cinético-molecular. 

Realizar exercicios dos estados de agregación e 
xustificar os cambios. 

f B2.4. Leis dos gases. B2.3. Establecer as relacións 
entre as variables das que 
depende o estado dun gas a 
partir de representacións 
gráficas ou táboas de resultados 
obtidas en experiencias de 
laboratorio ou simulacións 
dixitais. 

Interpretar diferentes  gráficas e táboas para ver 
as variables de que depende un gas. 
Realización de experiencias no ordenador con 
simulacións para ver as propiedades dos gases 

f B2.5. Substancias puras e 
mesturas. 
B2.6. Mesturas de especial 
interese: disolucións 
acuosas, aliaxes e coloides. 

B2.4. Identificar sistemas 
materiais como substancias 
puras ou mesturas, e valorar a 
importancia e as aplicacións de 
mesturas de especial interese. 

Clasificación dos elementos por grupos na táboa 
periódica. 
Formulación e nomenclatura estequiométrica 
de compostos binarios (óxidos, hidrácidos e 
hidruros) 
Exercicios con diferentes exemplos para 
distinguir substancias puras e mesturas. 
Exercicios de cálculo a partir de datos de 
concentración de disolucións. 
Analise e debate algunha mestura de gran 
intersese 

f B2.7. Métodos de separación 
de mesturas. 

B2.5. Propor métodos de 
separación dos compoñentes 
dunha mestura e aplicalos no 
laboratorio. 

 Na libreta de prácticas se escriben os diferentes 
métodos de separación de mesturas 
 Separación de diferentes mesturas no 
laboratorio 

 Bloque 3. Os cambios 

f 
h 

B3.1. Cambios físicos e 
cambios químicos. 
B3.2. Reacción química. 

B3.1. Distinguir entre cambios 
físicos e químicos mediante a 
realización de experiencias 
sinxelas que poñan de manifesto 
se se forman ou non novas 
substancias. 

Exercicios  para distinguir os cambios físicos 
dos químicos. 
 Realización de experiencias sinxelas no 
laboratorio para ver a formación de novas 
substancias. 
 

f B3.2. Reacción química. B3.2. Caracterizar as reaccións 
químicas como cambios dunhas 
substancias noutras. 

 Exercicios de axuste de reaccións e de 
recoñecer os rectivos e os produtos. 
Ver simulacións dixitais sorbre distintas 
reaccións químicas 

f 
m 

B3.3. A química na sociedade 
e o ambiente. 

B3.3. Recoñecer a importancia da 
química na obtención de novas 
substancias e a súa importancia 
na mellora da calidade de vida 
das persoas. 

 Debate e posta en común de algúns produtos de 
uso cotián e a súa importancia nas nosas vidas. 
 

f 
m 

B3.3. A química na sociedade 
e o ambiente. 

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

Ler distintos textos e realizar na clase un 
debate sobre as vantaxes e desvantaxes das 
industrias químicas 

 Bloque 4. O movemento e as forzas/ 

f B4.1. Forzas: efectos. 
B4.2. Medida das forzas. 

B4.1. Recoñecer o papel das 
forzas como causa dos cambios 
no estado de movemento e das 
deformacións. 

Debate na aula para identificar as forzas que 
interveñen en diferentes situacións da vida cotiá 
e relaciónaas cos seus correspondentes efectos. 
Realización no laboratorio de diferentes 
medidas de forzas empregando o dinamómetro 
Na libreta de prácticas describen a relación 
entre unha forza  e o seu correspondente efecto 
na deformación ou na alteración do estado de 
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movemento dun corpo. 
 

b 
f 

B4.3. Velocidade media. B4.2. Establecer a velocidade dun 
corpo como a relación entre o 
espazo percorrido e o tempo 
investido en percorrelo. 

 Realización de experiencias no ordenador con 
simulacións para determinar 
experimentalmente  a velocidade media dun 
corpo, 
Exercicios con problemas cotiáns utilizando o 
concepto de velocidade media. 
Interpretar gráficas e deducir a velocidade 
media e instantánea a partir das 
representacións gráficas do espazo e da 
velocidade en función do tempo. 
Exercicios con gráficas para saber se un 
movemento é acelerado ou non . 

f B4.4. Velocidade media. 
B4.5. Velocidade instantánea 
e aceleración. 

B4.3. Diferenciar entre 
velocidade media e instantánea a 
partir de gráficas espazo/tempo 
e velocidade/tempo, e deducir o 
valor da aceleración utilizando 
estas últimas. 

f B4.6. Máquinas simples. B4.4. Valorar a utilidade das 
máquinas simples na 
transformación dun movemento 
noutro diferente, e a redución da 
forza aplicada necesaria. 

Exercicios para calcular a forza ou a  distancia ao 
eixe de xiro en máquinas simples 

f B4.7. O rozamento e os seus 
efectos. 

B4.5. Comprender o papel que 
xoga o rozamento na vida cotiá. 

Buscar en internet os efectos das forzas de 
rozamento e a súa influencia no movemento dos 
seres vivos e os vehículos. 

f B4.8. Forza gravitatoria. B4.6. Considerar a forza 
gravitatoria como a responsable 
do peso dos corpos, dos 
movementos orbitais e dos niveis 
de agrupación no Universo, e 
analizar os factores dos que 
depende. 

 
Exercicios de cálculo da aceleración da 
gravidade . 
Exercicios de cálculo do peso dun corpo 

f B4.9. Estrutura do Universo. 
B4.10. Velocidade da luz. 

B4.7. Identificar os niveis de 
agrupación entre corpos celestes, 
desde os cúmulos de galaxias aos 
sistemas planetarios, e analizar a 
orde de magnitude das distancias 
implicadas. 

FQB4.7.1. Relaciona cuantitativamente a 
velocidade da luz co tempo que tarda en chegar 
á Terra desde obxectos celestes afastados e coa 
distancia á que se atopan eses obxectos, 
interpretando os valores obtidos. 

b 
e 
f 
g 
h 

B4.1. Forzas: efectos. 
B4.8. Forza gravitatoria. 

B4.8. Recoñecer os fenómenos da 
natureza asociados á forza 
gravitatoria. 

FQB4.8.1. Realiza un informe, empregando as 
tecnoloxías da información e da comunicación, a 
partir de observacións ou da procura guiada de 
información sobre a forza gravitatoria e os 
fenómenos asociados a ela. 

 Bloque 5. Enerxía 

f B5.1. Enerxía: unidades. B5.1. Recoñecer que a enerxía é a 
capacidade de producir 
transformacións ou cambios. 

Establecer exemplos das propiedades da 
enerxía. 
 

f B5.2. Tipos de enerxía. 
B5.3. Transformacións da 
enerxía. 
B5.4. Conservación da 
enerxía. 

B5.2. Identificar os tipos de 
enerxía postos de manifesto en 
fenómenos cotiáns e en 
experiencias sinxelas realizadas 
no laboratorio. 

Realizar esquemas das diferentes tipos de 
enerxía explicando as transformacións dunhas 
formas noutras. 

f 
h 

B5.5. Enerxía térmica. Calor 
e temperatura. 
B5.6. Escalas de 
temperatura. 
B5.7. Uso racional da 
enerxía. 

B5.3. Relacionar os conceptos de 
enerxía, calor e temperatura en 
termos da teoría cinético-
molecular, e describir os 
mecanismos polos que se 
transfire a enerxía térmica en 
situacións cotiás. 

 
Exercicios para  relacionar as escalas celsius e 
kelvin. 
 

f 
h 

B5.8. Efectos da enerxía 
térmica. 

B5.4. Interpretar os efectos da 
enerxía térmica sobre os corpos 
en situacións cotiás e en 
experiencias de laboratorio. 

Observase o fenómeno da dilatación a partir 
dalgunha das súas aplicacións 
 
 Debátense e interpretáse cualitativamente 
fenómenos cotiáns e experiencias nos que se 
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poña de manifesto o equilibrio térmico 

f 
h 
m 

B5.9. Fontes de enerxía. 
B5.10. Aspectos industriais 
da enerxía. 

B5.5. Valorar o papel da enerxía 
nas nosas vidas, identificar as 
fontes, comparar o seu impacto 
ambiental e recoñecer a 
importancia do aforro enerxético 
para un desenvolvemento 
sustentable. 

 Describen e comparan en grupos as fontes 
renovables e non renovables de enerxía, 
analizando con sentido crítico o seu impacto 
ambiental. 

 
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Instrumentos de 

avaliación 

Bloque 1:A actividade científica/1º TRIMESTRE(14 sesións) 
FB1.1  Recoñecer e 
identificar as 
características do método 
científico. 

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

CCL 
CMCCT 

Debates e intervencións 
Participación activa na 
clase 
Traballos en grupo 

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

FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica con 
algunha aplicación tecnolóxica sinxela na vida cotiá. 

CCEC 
CMCCT 

Traballos individuais ou 
en grupo 

B1.3. Aplicar os 
procedementos 
científicos para 
determinar magnitudes. 

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

CMCCT Proba escrita 

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

CSIEE 
CMCCT 

Libreta de prácticas 
Observación 

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

FQB1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos máis 
frecuentes utilizados na etiquetaxe de produtos 
químicos e instalacións, interpretando o seu 
significado. 

CMCCT 
CCL 

Observación 
Proba escrita 
Libreta de prácticas 

FQB1.4.2. 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 Proba escrita 
Observación 
Libreta de prácticas 

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

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

CAA 
CCL 
CMCCT 

Observación 
Debates e intervencións 

FQB1.5.2. Identifica as principais características 
ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de 
información existente en internet e outros medios 
dixitais. 

CAA 
CD 
CSC 

Debates e intervencións 

B1.6. Desenvolver 
pequenos traballos de 
investigación nos 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. 

CAA 
CCEC 
CCL 
CD 
CMCCT 
CSIEE 

Traballos individuais ou 
en grupo 

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

CAA 
CSC 
CSIEE 

Observación 
Traballos individuais e 
en grupo 

Bloque 2. A materia1º TRIMESTRE(16 sesións) 

B2.1. Recoñecer as 
propiedades xerais e as 

FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e 
propiedades características da materia, e utiliza estas 

CMCCT Proba escrita 
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características específicas 
da materia, e relacionalas 
coa súa natureza e as súas 
aplicacións. 

últimas para a caracterización de substancias. 

FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais do 
contorno co uso que se fai deles. 

CMCCT Proba escrita 
Observación 

FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do 
volume e da masa dun sólido, realiza as medidas 
correspondentes e calcula a súa densidade. 

CMCCT Libreta de prácticas 
Proba escrita 

B2.2. Xustificar as 
propiedades dos estados 
de agregación da materia 
e os seus cambios de 
estado, a través do 
modelo cinético-
molecular. 

FQB2.2.1. Xustifica que unha substancia pode 
presentarse en distintos estados de agregación 
dependendo das condicións de presión e temperatura 
en que se ache. 

CMCCT Proba escrita 

FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os 
líquidos e os sólidos. 

CMCCT Proba escrita 

FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da materia e 
aplícaos á interpretación de fenómenos cotiáns. 

CMCCT Proba escrita 

FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento 
dunha substancia os seus puntos de fusión e ebulición, 
e identifícaa utilizando as táboas de datos necesarias. 

CMCCT Libreta 
Observación 
Proba escrita 

B2.3. Establecer as 
relacións entre as 
variables das que 
depende o estado dun gas 
a partir de 
representacións gráficas 
ou táboas de resultados 
obtidas en experiencias 
de laboratorio ou 
simulacións dixitais. 

FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en 
situacións cotiás, en relación co modelo cinético-
molecular. 

CMCCT Proba escrita 

FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e 
experiencias que relacionan a presión, o volume e a 
temperatura dun gas, utilizando o modelo cinético-
molecular e as leis dos gases. 

CAA 
CMCCT 

Observación 
Proba escrita 

B2.4. Identificar sistemas 
materiais como 
substancias puras ou 
mesturas, e valorar a 
importancia e as 
aplicacións de mesturas 
de especial interese. 

FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de 
uso cotián en substancias puras e mesturas, e 
especifica neste último caso se se trata de mesturas 
homoxéneas, heteroxéneas ou coloides. 

CMCCT Debates e intervencións 
Proba escrita 

FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar 
a composición de mesturas homoxéneas de especial 
interese. 

CMCCT Proba escrita 

FQB2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de 
preparación de disolucións, describe o procedemento 
seguido e o material utilizado, determina a 
concentración e exprésaa en gramos/litro. 

CCL 
CMCCT 

Libreta de laboratorio 
proba escrita 

B2.5. Propor métodos de 
separación dos 
compoñentes dunha 
mestura e aplicalos no 
laboratorio. 

FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas 
segundo as propiedades características das 
substancias que as compoñen, describe o material de 
laboratorio adecuado e leva a cabo o proceso. 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

Libreta de laboratorio 

Bloque 3. Os cambios2º TRIMESTRE(14 sesións) 

B3.1. Distinguir entre 
cambios físicos e 
químicos mediante a 
realización de 
experiencias sinxelas que 
poñan de manifesto se se 
forman ou non novas 
substancias. 

FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos 
en accións da vida cotiá en función de que haxa ou non 
formación de novas substancias. 

CMCCT Proba escrita 
Observación 

FQB3.1.2. Describe o procedemento de realización de 
experimentos sinxelos nos que se poña de manifesto a 
formación de novas substancias e recoñece que se 
trata de cambios químicos. 

CCL 
CMCCT 

Libreta de laboratorio 
Observaciòn 

FQB3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións 
químicas sinxelas. 

CMCCT Libreta de laboratorio 

B3.2. Caracterizar as 
reaccións químicas como 
cambios dunhas 
substancias noutras. 

FQB3.2.1. Identifica os reactivos e os produtos de 
reaccións químicas sinxelas interpretando a 
representación esquemática dunha reacción química. 

CMCCT Proba escrita 

B3.3. Recoñecer a 
importancia da química 

FQB3.3.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en 
función da súa procedencia natural ou sintética. 

CMCCT Proba escrita 
Debates e intervencións 
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na obtención de novas 
substancias e a súa 
importancia na mellora 
da calidade de vida das 
persoas. 

FQB3.3.2. Identifica e asocia produtos procedentes da 
industria química coa súa contribución á mellora da 
calidade de vida das persoas. 

CMCCT 
CSC 

Traballos individuais ou 
en grupo. 

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

FQB3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel 
individual e colectivo, para mitigar os problemas 
ambientais de importancia global. 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

Debates e intervencións 

Bloque 4. O movemento e as forzas2º TRIMESTRE/3º TRIMESTRE(20 sesións) 

B4.1. Recoñecer o papel 
das forzas como causa dos 
cambios no estado de 
movemento e das 
deformacións. 

FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, identifica as 
forzas que interveñen e relaciónaas cos seus 
correspondentes efectos na deformación ou na 
alteración do estado de movemento dun corpo. 

CMCCT Proba escrita 

FQB4.1.2. Establece a relación entre o alongamento 
producido nun resorte e as forzas que produciron eses 
alongamentos, e describe o material para empregar e 
o procedemento para a súa comprobación 
experimental. 

CMCCT Proba escrita 
Libreta de laboratorio 

FQB4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu 
correspondente efecto na deformación ou na 
alteración do estado de movemento dun corpo. 

CMCCT Proba escrita 

FQB4.1.4. Describe a utilidade do dinamómetro para 
medir a forza elástica e rexistra os resultados en 
táboas e representacións gráficas, expresando o 
resultado experimental en unidades do Sistema 
Internacional. 

CMCCT Proba escrita 
Libreta 

B4.2. Establecer a 
velocidade dun corpo 
como a relación entre o 
espazo percorrido e o 
tempo investido en 
percorrelo. 

FQB4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través 
de aplicacións informáticas, a velocidade media dun 
corpo, interpretando o resultado. 

CAA 
CD 
CMCCT 

Simulacións virtuais 
Libreta 

FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas 
cotiáns utilizando o concepto de velocidade media. 

CMCCT Proba escrita 

B4.3. Diferenciar entre 
velocidade media e 
instantánea a partir de 
gráficas espazo/tempo e 
velocidade/tempo, e 
deducir o valor da 
aceleración utilizando 
estas últimas. 

FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a 
partir das representacións gráficas do espazo e da 
velocidade en función do tempo. 

CMCCT Proba escrita 

FQB4.3.2. Xustifica se un movemento é acelerado ou 
non a partir das representacións gráficas do espazo e 
da velocidade en función do tempo. 

CMCCT Proba escrita 

B4.4. Valorar a utilidade 
das máquinas simples na 
transformación dun 
movemento noutro 
diferente, e a redución da 
forza aplicada necesaria. 

FQB4.4.1. Interpreta o funcionamento de máquinas 
mecánicas simples considerando a forza e a distancia 
ao eixe de xiro, e realiza cálculos sinxelos sobre o 
efecto multiplicador da forza producido por estas 
máquinas. 

CMCCT Observación 
Proba escrita 

B4.5. Comprender o papel 
que xoga o rozamento na 
vida cotiá. 

FQB4.5.1. Analiza os efectos das forzas de rozamento e 
a súa influencia no movemento dos seres vivos e os 
vehículos. 

CMCCT Proba escrita 
Debates e intervenións 

B4.6. Considerar a forza 
gravitatoria como a 
responsable do peso dos 
corpos, dos movementos 
orbitais e dos niveis de 
agrupación no Universo, e 
analizar os factores dos 
que depende. 

FQB4.6.1. Relaciona cualitativamente a forza de 
gravidade que existe entre dous corpos coas súas 
masas e a distancia que os separa. 

CMCCT Proba escrita 

FQB4.6.2. Distingue entre masa e peso calculando o 
valor da aceleración da gravidade a partir da relación 
entre esas dúas magnitudes. 

CMCCT Proba escrita 

FQB4.6.3. Recoñece que a forza de gravidade mantén 
os planetas xirando arredor do Sol, e á Lúa arredor do 
noso planeta, e xustifica o motivo polo que esta 
atracción non leva á colisión dos dous corpos. 

CMCCT Debates e intervencións 
Observación 
Traballos en grupos 
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B4.7. Identificar os niveis 
de agrupación entre 
corpos celestes, desde os 
cúmulos de galaxias aos 
sistemas planetarios, e 
analizar a orde de 
magnitude das distancias 
implicadas. 

FQB4.7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade da 
luz co tempo que tarda en chegar á Terra desde 
obxectos celestes afastados e coa distancia á que se 
atopan eses obxectos, interpretando os valores 
obtidos. 

CMCCT Proba escrita 

B4.8. Recoñecer os 
fenómenos da natureza 
asociados á forza 
gravitatoria. 

FQB4.8.1. Realiza un informe, empregando as 
tecnoloxías da información e da comunicación, a partir 
de observacións ou da procura guiada de información 
sobre a forza gravitatoria e os fenómenos asociados a 
ela. 

CCL 
CD 
CMCCT 
CSIEE 

Traballos individuais ou 
en grupo 

Bloque 5. Enerxía3º TRIMESTRE(20 sesións) 

B5.1. Recoñecer que a 
enerxía é a capacidade de 
producir transformacións 
ou cambios. 

FQB5.1.1. Argumenta que a enerxía pode transferirse, 
almacenarse ou disiparse, pero non crearse nin 
destruírse, utilizando exemplos. 

CMCCT Proba escrita 
Debates e intervencións 

FQB5.1.2. Recoñece e define a enerxía como unha 
magnitude e exprésaa na unidade correspondente do 
Sistema Internacional. 

CMCCT Proba escrita 

B5.2. Identificar os tipos 
de enerxía postos de 
manifesto en fenómenos 
cotiáns e en experiencias 
sinxelas realizadas no 
laboratorio. 

FQB5.2.1. Relaciona o concepto de enerxía coa 
capacidade de producir cambios, e identifica os tipos 
de enerxía que se poñen de manifesto en situacións 
cotiás, explicando as transformacións dunhas formas 
noutras. 

CMCCT Proba escrita 

B5.3. Relacionar os 
conceptos de enerxía, 
calor e temperatura en 
termos da teoría cinético-
molecular, e describir os 
mecanismos polos que se 
transfire a enerxía 
térmica en situacións 
cotiás. 

FQB5.3.1. Explica o concepto de temperatura en 
termos do modelo cinético-molecular, e diferencia 
entre temperatura, enerxía e calor. 

CMCCT Proba escrita 

FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta 
de temperatura e relaciona as escalas celsius e kelvin. 

CMCCT Proba escrita 

FQB5.3.3. Identifica os mecanismos de transferencia 
de enerxía recoñecéndoos en situacións cotiás e 
fenómenos atmosféricos, e xustifica a selección de 
materiais para edificios e no deseño de sistemas de 
quecemento. 

CAA 
CMCCT 
CSC 

Proba escrita 
Observación 

B5.4. Interpretar os 
efectos da enerxía térmica 
sobre os corpos en 
situacións cotiás e en 
experiencias de 
laboratorio. 

FQB5.4.1. Explica o fenómeno da dilatación a partir 
dalgunha das súas aplicacións como os termómetros 
de líquido, xuntas de dilatación en estruturas, etc. 

CMCCT Debates e intervencións 
Proba escrita 

FQB5.4.2. Explica a escala celsius establecendo os 
puntos fixos dun termómetro baseado na dilatación 
dun líquido volátil. 

CMCCT Proba escrita 

FQB5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos 
cotiáns e experiencias nos que se poña de manifesto o 
equilibrio térmico asociándoo coa igualación de 
temperaturas. 

CMCCT Proba escrita 

B5.5. Valorar o papel da 
enerxía nas nosas vidas, 
identificar as fontes, 
comparar o seu impacto 
ambiental e recoñecer a 
importancia do aforro 
enerxético para un 
desenvolvemento 
sustentable. 

FQB5.5.1. Recoñece, describe e compara as fontes 
renovables e non renovables de enerxía, analizando 
con sentido crítico o seu impacto ambiental. 

CCL 
CMCCT 
CSC 

Proba escrita 
Debates e intervencións 

 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

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

FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, 
hipóteses para explicar fenómenos cotiáns, 
utilizando teorías e modelos científicos 

Busca, selecciona e organiza 

información relacionada ca unidade 

para explicar fenómenos 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

sinxelos. relacionados ca vida cotidiana e ca  

ciencia 

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

Organiza a información relacionada 

ca observación e a experimentación 

mediante táboas e  gráficos, 

comunicando esa información de 

forma científica oralmente e por 

escrito. 

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

FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica 
con algunha aplicación tecnolóxica sinxela 
na vida cotiá. 

Relaciona cuestións da vida diaria ca 

investigación científica. 

B1.3. Aplicar os procedementos 
científicos para determinar 
magnitudes. 

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

Realiza distintos cambios de 

unidades mediante os 

correspondentes procedementos 

científicos e utilizando a unidade 

adecuada do Sistema Internacional 

de Unidades. 

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

Mide magnitudes físicas da vida 
cotidiá empregando o material e os 
instrumentos axeitados. 

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

FQB1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos 
máis frecuentes utilizados na etiquetaxe de 
produtos químicos e instalacións, 
interpretando o seu significado. 

Identifica os simbolos empregados 
ao etiquetar os produtos químicos. 
 

FQB1.4.2. 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. 

Asocia o material e os instrumentos 

básicos de laboratorio co seu uso 

correcto, respeta as normas de 

seguridade e  sabe enuncialas de 

forma oral e escrita. 

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

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

Comprende e interpreta 

información de textos de 

divulgación científica, imaxes, 

gráficos e extrae conclusións 

adecuadas que aplica nos traballos e 

exposicións de clase. 

 
 

FQB1.5.2. Identifica as principais 
características ligadas á fiabilidade e á 
obxectividade do fluxo de información 
existente en internet e outros medios 
dixitais 

Interpreta con obxectividade a   
información que existe en internet e 
outros medios dixitais. 
 
 

B1.6. Desenvolver pequenos 
traballos de investigación nos 
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. 

Realiza proxectos de investigación 

científica de forma individual o 

cooperativa, extraendo información 

de diversas fontes, seguindo las fases 

de identificación do obxectivo, 

planificación e elaboración. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

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

Traballa con seus compañeiros de 

forma cooperativa, e valora e 

respecta as aportacións de todos  os 

seus integrantes. 

B2.1. Recoñecer as propiedades 
xerais e as características 
específicas da materia, e 
relacionalas coa súa natureza e 
as súas aplicacións. 

FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais 
e propiedades características da materia, e 
utiliza estas últimas para a caracterización 
de substancias. 

Identifica as propiedades xerais e as 

específicas da materia e as relaciona 

cas  súas aplicacións na vida cotiá. 

FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos 
materiais do contorno co uso que se fai 
deles. 

Relaciona as propiedades da 

materia cas aplicacións na vida 

diaria. 

FQB2.1.3. Describe a determinación 
experimental do volume e da masa dun 
sólido, realiza as medidas correspondentes 
e calcula a súa densidade. 

Establece de forma experimental o 
volume e a masa dun sólido e calcula 
a súa densidade. 

B2.2. Xustificar as propiedades dos 
estados de agregación da materia 
e os seus cambios de estado, a 
través do modelo cinético-
molecular. 

FQB2.2.1. Xustifica que unha substancia pode 
presentarse en distintos estados de 
agregación dependendo das condicións de 
presión e temperatura en que se ache. 

Establece relación entre os estados 

de agregación de la materia e as 

condicións de presión e 

temperatura, xustificando a  súa 

influencia no volume dos gases 

FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, 
os líquidos e os sólidos. 

Xustifica o comportamento dos 

gases e os cambios en función do 

modelo cinético. 

FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da 
materia e aplícaos á interpretación de 
fenómenos cotiáns. 

Explica os cambios de estado da 

materia en función do modelo 

cinético-molecular e emprégoa para 

interpretar fenómenos cotidianos. 

FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas de 
quecemento dunha substancia os seus 
puntos de fusión e ebulición, e identifícaa 
utilizando as táboas de datos necesarias. 

Interpreta as táboas de datos e 

deduce o estado físico dunha  

substancia a determinada 

temperatura, coñecendo os seus 

puntos de fusión e de ebulición 

B2.3. Establecer as relacións entre 
as variables das que depende o 
estado dun gas a partir de 
representacións gráficas ou 
táboas de resultados obtidas en 
experiencias de laboratorio ou 
simulacións dixitais. 

FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos 
gases en situacións cotiás, en relación co 
modelo cinético-molecular. 

Establece relacións entre as 

variacións que se producen no 

comportamento dos gases en 

situacións cotidiás e seus cambios 

en función do modelo cinético. 

FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de 
resultados e experienciasAnaliza 
experiencias que relacionan las 
condiciones de presión, volume y 
temperatura de los gases, interpretando 
los datos, seguindo el modelo cinético y 
las leis de los gases, y expoñendo los 
resultados. que relacionan a presión, o 
volume e a temperatura dun gas, utilizando 
o modelo cinético-molecular e as leis dos 
gases. 

Analiza experiencias que relacionan 

as condicións de presión, volume ou 

temperatura dos gases, 

interpretando os datos, seguindo o 

modelo cinético e as leis dos gases, e 

expoñendo os resultados. 

B2.4. Identificar sistemas materiais 
como substancias puras ou 
mesturas, e valorar a 
importancia e as aplicacións de 

FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas 
materiais de uso cotián en substancias 
puras e mesturas, e especifica neste último 
caso se se trata de mesturas homoxéneas, 

Diferencia e organiza exemplos de 

materia do noso contorno en 

sustancias puras e mesturas, e 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

mesturas de especial interese. heteroxéneas ou coloides. determina si se trata de mesturas 

homoxéneas, heteroxéneas ou 

coloides 

Coñece a clasificación periódica dos 

elementos por grupos e algúns 

símbolos de elementos da táboa 

periódica. 

 Formula e  nomea compostos 

químicos binarios sinxelos mediante 

nomenclatura de estequiométrica. 

FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao 
analizar a composición de mesturas 
homoxéneas de especial interese. 

Distingue e identifica o disolvente e 

o soluto cando analiza a 

composición de mesturas 

homoxéneas de especial interese 

FQB2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de 
preparación de disolucións, describe o 
procedemento seguido e o material 
utilizado, determina a concentración e 
exprésaa en gramos/litro. 

Analiza experiencias sinxelas de 

preparación de disolucións, realiza 

cálculos e determina a cantidade de 

compoñentes, expresando os 

resultados nas medidas adecuadas. 

B2.5. Propor métodos de 
separación dos compoñentes 
dunha mestura e aplicalos no 
laboratorio. 

FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de 
mesturas segundo as propiedades 
características das substancias que as 
compoñen, describe o material de 
laboratorio adecuado e leva a cabo o 
proceso. 

Propón métodos de separación de 

mesturas dependendo das 

propiedades características das 

sustancias das que están compostas. 

Explica o material de laboratorio 

que se utiliza de forma axeitada 

B3.1. Distinguir entre cambios 
físicos e químicos mediante a 
realización de experiencias 
sinxelas que poñan de manifesto 
se se forman ou non novas 
substancias. 

FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e 
químicos en accións da vida cotiá en 
función de que haxa ou non formación de 
novas substancias. 

Diferencia entre cambios físicos e 

químicos en acciones de la vida 

cotidiana en función de que haya o 

no formación de nuevas sustanci 

FQB3.1.2. Describe o procedemento de 
realización de experimentos sinxelos nos 
que se poña de manifesto a formación de 
novas substancias e recoñece que se trata 
de cambios químicos. 

Diferencia entre cambios físicos e 

químicos, describindo experiencias 

sinxelas que poñen de manifesto si 

se forman novas substancias ou non. 

FQB3.1.3. Leva a cabo no laboratorio 
reaccións químicas sinxelas. 

Describe reaccións químicas sinxelas 

B3.2. Caracterizar as reaccións 
químicas como cambios dunhas 
substancias noutras. 

FQB3.2.1. Identifica os reactivos e os 
produtos de reaccións químicas sinxelas 
interpretando a representación 
esquemática dunha reacción química. 

Interpreta as reaccións químicas 

sinxelas como cambios dunhas 

substancias en outras, identificando 

os reactivos 

B3.3. Recoñecer a importancia da 
química na obtención de novas 
substancias e a súa importancia 
na mellora da calidade de vida 
das persoas. 

FQB3.3.1. Clasifica algúns produtos de uso 
cotián en función da súa procedencia 
natural ou sintética 

Interpreta, describe e representa 

unha reacción química, na que os 

reactivos se transforman en 

produtos, a partir da teoría atómico-

molecular e a teoría de colisións. 

FQB3.3.2. Identifica e asocia produtos 
procedentes da industria química coa súa 
contribución á mellora da calidade de 

Interpreta e comprende a 

información científica sobre 

produtos relacionados ca industria 

química e ca mellora da calidade de 
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vida. 

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

FQB3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel 
individual e colectivo, para mitigar os 
problemas ambientais de importancia 
global. 

Suxire medidas ou actitudes, a nivel 

individual e colectivo, para paliar os 

problemas medioambientais da 

Terra. 

B4.1. Recoñecer o papel das forzas 
como causa dos cambios no 
estado de movemento e das 
deformacións. 

FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, 
identifica as forzas que interveñen e 
relaciónaas cos seus correspondentes 
efectos na deformación ou na alteración do 
estado de movemento dun corpo. 

Analiza os efectos das forzas na 

deformación ou na alteración do 

estado de movemento dun corpo en 

situacións cotidiás, argumentando a 

súa explicación. 

FQB4.1.2. Establece a relación entre o 
alongamento producido nun resorte e as 
forzas que produciron eses alongamentos, 
e describe o material para empregar e o 
procedemento para a súa comprobación 
experimental. 

Establece a relación entre unha 

forza e o efecto de deformación que 

produce. 

FQB4.1.3. Establece a relación entre unha 
forza e o seu correspondente efecto na 
deformación ou na alteración do estado de 
movemento dun corpo. 

Establece a relación entre unha 

forza e o efecto que produce de 

deformación 

FQB4.1.4. Describe a utilidade do 
dinamómetro para medir a forza elástica e 
rexistra os resultados en táboas e 
representacións gráficas, expresando o 
resultado experimental en unidades do 
Sistema Internacional. 

Explica a utilidade do dinamómetro 
para medir a forza elástica e expresa 
os resultados no SI 

B4.2. Establecer a velocidade dun 
corpo como a relación entre o 
espazo percorrido e o tempo 
investido en percorrelo. 

FQB4.2.1. Determina, experimentalmente ou 
a través de aplicacións informáticas, a 
velocidade media dun corpo, 
interpretando o resultado. 

Determina a velocidade media dun 

corpo e interpreta  o seu resultado. 

FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver 
problemas cotiáns utilizando o concepto 
de velocidade media. 

Realiza cálculos para resolver 

problemas cotidianos utilizando o 

concepto de velocidade. 

B4.3. Diferenciar entre velocidade 
media e instantánea a partir de 
gráficas espazo/tempo e 
velocidade/tempo, e deducir o 
valor da aceleración utilizando 
estas últimas. 

FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e 
instantánea a partir das representacións 
gráficas do espazo e da velocidade en 
función do tempo. 

Determina a velocidade media e 

instantánea a partir das 

representacións gráficas do espazo 

e da velocidade en función del 

tiempo. 

FQB4.3.2. Xustifica se un movemento é 
acelerado ou non a partir das 
representacións gráficas do espazo e da 
velocidade en función do tempo. 

Explica si un movemento é 

acelerado ou non a partir das 

representacións gráficas do espazo 

da velocidade en función do tempo. 

B4.4. Valorar a utilidade das 
máquinas simples na 
transformación dun movemento 
noutro diferente, e a redución da 
forza aplicada necesaria. 

FQB4.4.1. Interpreta o funcionamento de 
máquinas mecánicas simples 
considerando a forza e a distancia ao eixe 
de xiro, e realiza cálculos sinxelos sobre o 
efecto multiplicador da forza producido 
por estas máquinas. 

Explica o funcionamento de 

máquinas mecánicas simples 

considerando a forza e a distancia 

ao eixe de xiro e realiza cálculos 

sinxelos 

B4.5. Comprender o papel que xoga 
o rozamento na vida cotiá. 

FQB4.5.1. Analiza os efectos das forzas de 
rozamento e a súa influencia no 
movemento dos seres vivos e os vehículos. 

Explica os efectos das forzas de 

rozamento no movemento dos seres 

vivos e os vehículos. 
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B4.6. Considerar a forza 
gravitatoria como a responsable 
do peso dos corpos, dos 
movementos orbitais e dos niveis 
de agrupación no Universo, e 
analizar os factores dos que 
depende. 

FQB4.6.1. Relaciona cualitativamente a forza 
de gravidade que existe entre dous corpos 
coas súas masas e a distancia que os 
separa. 

Relaciona cualitativamente a forza 

de gravedade que existe entre dous 

corpos cas masas dos mesmos e a 

distancia que os separa. 

FQB4.6.2. Distingue entre masa e peso 
calculando o valor da aceleración da 
gravidade a partir da relación entre esas 
dúas magnitudes. 

Diferencia entre masa e peso e 

calcula o valor da aceleración da 

gravedade partindo da relación 

entre ambas magnitudes. 

FQB4.6.3. Recoñece que a forza de gravidade 
mantén os planetas xirando arredor do Sol, 
e á Lúa arredor do noso planeta, e xustifica 
o motivo polo que esta atracción non leva á 
colisión dos dous corpos. 

Analiza a forza gravitatoria que 

mantén a uns astros xirando 

arredor de outros. 

B4.7. Identificar os niveis de 
agrupación entre corpos 
celestes, desde os cúmulos de 
galaxias aos sistemas 
planetarios, e analizar a orde de 
magnitude das distancias 
implicadas. 

FQB4.7.1. Relaciona cuantitativamente a 
velocidade da luz co tempo que tarda en 
chegar á Terra desde obxectos celestes 
afastados e coa distancia á que se atopan 
eses obxectos, interpretando os valores 
obtidos. 

Relaciona cuantitativamente a 

velocidad de la luz co tempo que 

tarda en chegar á  Terra desde 

obxetos celestes lexanos e ca 

distancia á que se atopan ditos 

obxectos e interpreta os valores 

obtidos 

B4.8. Recoñecer os fenómenos da 
natureza asociados á forza 
gravitatoria. 

FQB4.8.1. Realiza un informe, empregando as 
tecnoloxías da información e da comunicación, a 
partir de observacións ou da procura guiada de 
información sobre a forza gravitatoria e os 
fenómenos asociados a ela. 

Desenvolve informes ou presentacións 

multimedia sobre as forzas da natureza e  

efectos  asociados a elas, empregando as 

TIC e distintas fontes de información. 

B5.1. Recoñecer que a enerxía é a 
capacidade de producir 
transformacións ou cambios. 

FQB5.1.1. Argumenta que a enerxía pode 
transferirse, almacenarse ou disiparse, 
pero non crearse nin destruírse, utilizando 
exemplos. 

Razoa que a enerxía se transfire, 

almacena e ou disipa pero non se 

pode crear nin destruir. Utiliza 

exemplos. 

FQB5.1.2. Recoñece e define a enerxía como 
unha magnitude e exprésaa na unidade 
correspondente do Sistema Internacional. 

Define a enerxía como magnitude e  

expresaa de forma correcta na 

unidade correspondente no Sistema 

Internacional. 

B5.2. Identificar os tipos de enerxía 
postos de manifesto en 
fenómenos cotiáns e en 
experiencias sinxelas realizadas 
no laboratorio. 

FQB5.2.1. Relaciona o concepto de enerxía 
coa capacidade de producir cambios, e 
identifica os tipos de enerxía que se poñen 
de manifesto en situacións cotiás, 
explicando as transformacións dunhas 
formas noutras. 

Identifica e clasifica os diferentes 

tipos de enerxía que se poñen de 

manifesto en situaciones cotidiás, 

relacionándolas entre si. 

B5.3. Relacionar os conceptos de 
enerxía, calor e temperatura en 
termos da teoría cinético-
molecular, e describir os 
mecanismos polos que se 
transfire a enerxía térmica en 
situacións cotiás. 

FQB5.3.1. Explica o concepto de temperatura 
en termos do modelo cinético-molecular, e 
diferencia entre temperatura, enerxía e 
calor. 

Desenrola o concepto de 

temperatura  diferenciando entre 

temperatura, enerxía e calor. 

FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala 
absoluta de temperatura e relaciona as 
escalas celsius e kelvin. 

Relaciona as escalas Celsius e 

Kelvin. Expresa correctamente a 

medida en grados Celsius e en 

Kelvin. 

FQB5.3.3. Identifica os mecanismos de 
transferencia de enerxía recoñecéndoos en 
situacións cotiás e fenómenos 
atmosféricos, e xustifica a selección de 
materiais para edificios e no deseño de 
sistemas de quecemento. 

Explica aa elección de materiais 

determinados para a construcción 

de edificios en diferentes situacións 

cotidiás 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles 

B5.4. Interpretar os efectos da enerxía 
térmica sobre os corpos en situacións 
cotiás e en experiencias de 
laboratorio. 

FQB5.4.1. Explica o fenómeno da dilatación a partir 
dalgunha das súas aplicacións como os 
termómetros de líquido, xuntas de dilatación en 
estruturas, etc. 

Interpreta o fenómeno da dilatación 

FQB5.4.2. Explica a escala celsius establecendo os 
puntos fixos dun termómetro baseado na 
dilatación dun líquido volátil. 

Describe a escala Celsius estableciendo los 

puntos fios dun termómetro. 

FQB5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos 
cotiáns e experiencias nos que se poña de 
manifesto o equilibrio térmico asociándoo coa 
igualación de temperaturas. 

Explica cualitativamente fenómenos 

cotidiás e experiencias en onde se produce 

o equilibrio térmico 

 

B5.5. Valorar o papel da enerxía nas 
nosas vidas, identificar as fontes, 
comparar o seu impacto ambiental e 
recoñecer a importancia do aforro 
enerxético para un desenvolvemento 
sustentable. 

FQB5.5.1. Recoñece, describe e compara as fontes 
renovables e non renovables de enerxía, 
analizando con sentido crítico o seu impacto 
ambiental. 

Coñece algunhas das fontes de enerxía 

renovables e non renovables, comparaas e 

saca conclusións sobre a necesidade e 

importancia de ambas. 
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FÍSICA E QUÍMICA 4º ESO 
 
A Física e Química de 4º de ESO estructúrase en 5 bloques: 
• Bloque 1: A actividade científica 
• Bloque 2: A materia 
• Bloque 3: Os cambios 
• Bloque 4: O movemento e as forzas 

• Bloque 5: A enerxía 

Física e Química. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Actividades 

 
Bloque 1. A actividade científica 

a 
f 
h 
l 
ñ 

B1.1. Investigación científica. B1.1. Recoñecer que a investigación 
en ciencia é un labor colectivo e 
interdisciplinario en constante 
evolución e influído polo contexto 
económico e político. 

Compara e contrasta información  
sobre un tema de interés en textos 
científicos procedentes de distintos 
medios. 
Valora a calidade dun texto científico 
 

f B1.1. Investigación científica. B1.2. Analizar o proceso que debe 
seguir unha hipótese desde que se 
formula ata que é aprobada pola 
comunidade científica. 

Aplica o método cientíco en algún 
descubrimento importante usando 
as TIC 
Realización de unha práctica 
empregando todas as etapas do 
método científico. 

f B1.2. Magnitudes escalares e 
vectoriais. 

B1.3. Comprobar a necesidade de 
usar vectores para a definición de 
determinadas magnitudes. 

Exercicios de clasificación de 
magnitudes como escalares ou 
vectoriais 
 

f B1.3. Magnitudes 
fundamentais e derivadas. 
Ecuación de dimensións. 

B1.4. Relacionar as magnitudes 
fundamentais coas derivadas a través 
de ecuacións de magnitudes. 

Escribe  e relaciona magnitudes 
derivadas  con fundamentais a través 
de ecuacións de dimensións 
Exercicios de repaso de cambios de 
unidades e notación científica 

f B1.4. Erros na medida. B1.5. Xustificar que non é posible 
realizar medidas sen cometer erros, e 
distinguir entre erro absoluto e 
relativo. 

Exercicios para calcular o erro 
absoluto e relativo asociado a 
difentes medidas. 
Na libreta de prácticas, calcular o 
erro cometido ao facer medidas con 
diferentes instrumentos expresando 
o resultado en notación científica. 

f B1.4. Erros na medida. 
B1.5. Expresión de 
resultados. 

B1.6. Expresar o valor dunha medida 
usando o redondeo e o número de 
cifras significativas correctas. 

Analiza e expresa correctamente o 
valor dunha medida na libreta  e co 
número de cifras significativas 
correctas 
 

f 
 

B1.5. Expresión de 
resultados. 
B1.6. Análise dos datos 
experimentais. 

B1.7. Realizar e interpretar 
representacións gráficas de procesos 
físicos ou químicos, a partir de táboas 
de datos e das leis ou os principios 
involucrados. 

Exercicios para representar datos 
dunha táboa . 
 Interpretar e analizar unha gráfica e 
extraer información a partir dela 

b 
e 
f 
g 
h 
l 
ñ 
o 

B1.7. Tecnoloxías da 
información e da 
comunicación no traballo 
científico. 
B1.8. Proxecto de 
investigación. 

B1.8. Elaborar e defender un proxecto 
de investigación, aplicando as TIC. 

Leense na clase as noticias que 
aparecen na prensa escrita ou en 
internet relacionadas coa ciencia e 
establecese un debate sobre o tema. 
Realizan unha presentación sobre a 
calidade da auga no seu concello 

a 
b 

B1.1. Investigación científica. B1.9. Realizar en equipo tarefas 
propias da investigación científica. 

Realización de unha práctica 
empregando todas as etapas do 
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Física e Química. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Actividades 

c 
d 
e 
f 
g 

método científico. 

 
Bloque 2. A materia 

f 
l 

B2.1. Modelos atómicos. B2.1. Recoñecer a necesidade de usar 
modelos para interpretar a estrutura 
da materia utilizando aplicacións 
virtuais interactivas. 

Aplican o método científico para 
interpretar a estructura da materia 
Visualización de aplicacións 
interactivas para ver a estructura do 
átomo 
Exercicios de distribución dos 
electróns dentro dun átomo 
Ordenar os elementos dunha táboa 
en función das súas propiedades 
(tamaño, carácter metálico etc) 
 
 

f B2.2. Sistema periódico e 
configuración electrónica. 

B2.2. Relacionar as propiedades dun 
elemento coa súa posición na táboa 
periódica e a súa configuración 
electrónica. 

f B2.2. Sistema periódico e 
configuración electrónica. 

B2.3. Agrupar por familias os 
elementos representativos e os 
elementos de transición segundo as 
recomendacións da IUPAC. 

Identificar  as propiedades en 
función da súa configuración 
electrónica 
Clasificar os elementos en grupos e 
periodos 

f B2.2. Sistema periódico e 
configuración electrónica. 
B2.3. Enlace químico: iónico, 
covalente e metálico. 

B2.4. Interpretar os tipos de enlace 
químico a partir da configuración 
electrónica dos elementos implicados 
e a súa posición na táboa periódica. 

Diferenciar os distintos tipos de 
enlaces en función da configuración 
electrónica 
Regla do octete e representación de 
estructuras de Lewis de diferentes 
compostos. 
Analizar o tipo de enlace que se da 
entre átomos iguais ou distintos. 

f B2.3. Enlace químico: iónico, 
covalente e metálico. 
B2.4. Forzas 
intermoleculares. 

B2.5. Xustificar as propiedades dunha 
substancia a partir da natureza do seu 
enlace químico. 

Determinar as propiedades de 
diferentes compostos 
Buscar as propiedades de algún 
composto de interese cotidiá. 

f B2.4. Formulación e 
nomenclatura de compostos 
inorgánicos segundo as 
normas da IUPAC. 

B2.6. Nomear e formular compostos 
inorgánicos ternarios segundo as 
normas da IUPAC. 

Exercicios de formulación inorgánica 
seguindo as distintas nomenclaturas. 
Nomear distintos tipos de 
compostos 
Realizan en grupos  presentacións 
sobre un composto de interese 

f B2.5. Forzas 
intermoleculares. 

B2.7. Recoñecer a influencia das 
forzas intermoleculares no estado de 
agregación e nas propiedades de 
substancias de interese. 

Analizar as propiedades  de  
compostos nos que están presentes 
as forzas intermoleculares. 
Identifican os diferentes tipos de 
forzas  intermoleculares de 
diferentes compostos nunha táboa 

f B2.6. Introdución á química 
orgánica. 

B2.8. Establecer as razóns da 
singularidade do carbono e valorar a 
súa importancia na constitución dun 
elevado número de compostos 
naturais e sintéticos. 

Buscar e debatir na aula  a 
importancia diferentes compostos 
orgánicos de interese 

f B2.6. Introdución á química 
orgánica. 

B2.9. Identificar e representar 
hidrocarburos sinxelos mediante 
distintas fórmulas, relacionalas con 
modelos moleculares físicos ou 
xerados por computador, e coñecer 
algunhas aplicacións de especial 
interese. 

Formular e nomear hidrocarburos 
Realización dunha presentación  na 
aula das aplicacións dos  
hidrocarburos máis importantes. 
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Física e Química. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Actividades 

f B2.6. Introdución á química 
orgánica. 

B2.10. Recoñecer os grupos 
funcionais presentes en moléculas de 
especial interese. 

Formular e nomear compostos 
orgánicos con distintos grupos 
funcionais 
Realización de exercicios de 
formulación interactivos no 
ordenador 

Bloque 3. Os cambios 

f B3.1. Reaccións e ecuacións 
químicas. 
B3.2. Mecanismo, velocidade 
e enerxía das reaccións. 

B3.1. Explicar o mecanismo dunha 
reacción química e deducir a lei de 
conservación da masa a partir do 
concepto da reorganización atómica 
que ten lugar. 
 

Comprobar la lei de conservación da 
masa a distintas reaccións 
Ver simulacións dixitais sorbre 
distintas reaccións químicas 

f B3.2. Mecanismo, velocidade 
e enerxía das reaccións. 

B3.2. Razoar como se altera a 
velocidade dunha reacción ao 
modificar algún dos factores que 
inflúen sobre ela, utilizando o modelo 
cinético-molecular e a teoría de 
colisións para xustificar esta 
predición. 
 

Describe el proceso de distintas 
reaccións según a teoría de colisións 
Realiza no laboratorio unha práctica 
na que se comprobe a influencia de 
distintos factores na súa velocidade. 
Elabora a libreta de prácticas 
 

f B3.2. Mecanismo, velocidade 
e enerxía das reaccións. 

B3.3. Interpretar ecuacións 
termoquímicas e distinguir entre 
reaccións endotérmicas e 
exotérmicas. 
 

Realiza no laboratorio   na que se 
comprobe a diferenza entre as 
reaccións exotérmicas e 
endotérmicas 

f B3.3. Cantidade de 
substancia: mol. 

B3.4. Recoñecer a cantidade de 
substancia como magnitude 
fundamental e o mol como a súa 
unidade no Sistema Internacional de 
Unidades. 
 

Exercicios para determinar a 
cantidade de substancia coñecida a 
masa dunha substancia e viceversa 

f B3.4. Concentración molar. 
B3.5. Cálculos 
estequiométricos. 

B3.5. Realizar cálculos 
estequiométricos con reactivos 
puros supondo un rendemento 
completo da reacción, partindo do 
axuste da ecuación química 
correspondente. 
 

Exercicios de axuste de reaccións e 
calculos estequiométricos con masas 
e volumes. 

f B3.6. Reaccións de especial 
interese. 

B3.6. Identificar ácidos e bases, 
coñecer o seu comportamento 
químico e medir a súa fortaleza 
utilizando indicadores e o pHmetro 
dixital. 

Comprobar no laboratorio o carácter 
ácido ou básico de substancias de 
uso cotidiá. 

b 
f 
h 
g 

B3.6. Reaccións de especial 
interese. 

B3.7. Realizar experiencias de 
laboratorio nas que teñan lugar 
reaccións de síntese, combustión e 
neutralización, interpretando os 
fenómenos observados. 

Realiza no laboratorio experiencias 
para diferenciar entre as reaccións 
de combustión,sintese.... 

f B3.6. Reaccións de especial 
interese. 

B3.8. Valorar a importancia das 
reaccións de síntese, combustión e 
neutralización en procesos 
biolóxicos, en aplicacións cotiás e na 
industria, así como a súa repercusión 
ambiental. 
 

Buscar en internet información 
sobre os efectos derivados das 
reaccións de combustión no medio 
ambiente 
Debate na aula para ver eses efectos 

Bloque 4. O movemento e as forzas 
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Física e Química. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Actividades 

f B4.1. Movemento. 
Movementos rectilíneo 
uniforme, rectilíneo 
uniformemente acelerado e 
circular uniforme. 

B4.1. Xustificar o carácter relativo do 
movemento e a necesidade dun 
sistema de referencia e de vectores, 
para o describir adecuadamente, 
aplicando o anterior á representación 
de distintos tipos de desprazamento. 

Exercicios para distinguir os 
conceptos de distancia 
recorrida,posición e desprazamento. 
Ver a necesidade de elexir un 
sistema de referencia 

f B4.1. Movemento. 
Movementos rectilíneo 
uniforme, rectilíneo 
uniformemente acelerado e 
circular uniforme. 

B4.2. Distinguir os conceptos de 
velocidade media e velocidade 
instantánea, e xustificar a súa 
necesidade segundo o tipo de 
movemento. 

Determina a velocidade media dun 

corpo e interpreta  o seu resultado. 

 

f B4.1. Movemento. 
Movementos rectilíneo 
uniforme, rectilíneo 
uniformemente acelerado e 
circular uniforme. 

B4.3. Expresar correctamente as 
relacións matemáticas que existen 
entre as magnitudes que definen os 
movementos rectilíneos e circulares. 

Esquemas para distinguir as 
expresións matemáticas que definen 
cada movemento. 

f B4.1. Movemento. 
Movementos rectilíneo 
uniforme, rectilíneo 
uniformemente acelerado e 
circular uniforme. 

B4.4. Resolver problemas de 
movementos rectilíneos e circulares, 
utilizando unha representación 
esquemática coas magnitudes 
vectoriais implicadas, e expresar o 
resultado nas unidades do Sistema 
Internacional. 

Exercicide cálculo das magnitudes 
(velocidade, aceleración,posición.....)  
nos movementos rectilineos e 
circulares. 
 

 
 
 

f B4.1. Movemento. 
Movementos rectilíneo 
uniforme, rectilíneo 
uniformemente acelerado e 
circular uniforme. 

B4.5. Elaborar e interpretar gráficas 
que relacionen as variables do 
movemento partindo de experiencias 
de laboratorio ou de aplicacións 
virtuais interactivas e relacionar os 
resultados obtidos coas ecuacións 
matemáticas que vinculan estas 
variables. 

Exercicios para obter as variables do 
movemento a partir dunha gráfica ou 
coñecidos os valores das magnitudes 
elaborar as gráficas do movemento. 
Ver simulacións dixitais para 
diferenciar os distintos movementos 

 Natureza vectorial das forzas. 
B4.3. Leis de Newton. 
B4.4. Forzas de especial 
interese: peso, normal, 
rozamento e centrípeta. 

B4.6. Recoñecer o papel das forzas 
como causa dos cambios na 
velocidade dos corpos e 
representalas vectorialmente. 

Representa na libreta as forzas 
mediante vectores 

f B4.3. Leis de Newton. 
B4.4. Forzas de especial 
interese: peso, normal, 
rozamento e centrípeta. 

B4.7. Utilizar o principio fundamental 
da dinámica na resolución de 
problemas nos que interveñen varias 
forzas. 

Utilizando o principio fundamental 
da dinámica calcular a forza 
resultante ou a aceleración 
adquirida  por un corpo. 

f B4.3. Leis de Newton. 
B4.4. Forzas de especial 
interese: peso, normal, 
rozamento e centrípeta. 

B4.8. Aplicar as leis de Newton para a 
interpretación de fenómenos cotiáns. 

Relaciona na libreta alguns 
fenómenos cotidiás cas leis de 
Newton 

f B4.4. Forzas de especial 
interese: peso, normal, 
rozamento e centrípeta. 
B4.5. Lei da gravitación 
universal. 

B4.9. Valorar a relevancia histórica e 
científica que a lei da gravitación 
universal supuxo para a unificación 
das mecánicas terrestre e celeste, e 
interpretar a súa expresión 
matemática. 

Uso das TIC para ver a importancia 
da lei de gravitación universal. 
 

f B4.5. Lei da gravitación 
universal. 

B4.10. Comprender que a caída libre 
dos corpos e o movemento orbital son 
dúas manifestacións da lei da 
gravitación universal. 

Relacionar a caída libre ca lei de 
gravitación universal. 

f B4.5. Lei da gravitación 
universal. 

B4.11. Identificar as aplicacións 
prácticas dos satélites artificiais e a 
problemática xurdida polo lixo 
espacial que xeran. 

 
Exposición na aula dunha 
presentación cas aplicacións  dos 
satélites artificiales. 
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Física e Química. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Actividades 

f B4.6. Presión. B4.12. Recoñecer que o efecto dunha 
forza non só depende da súa 
intensidade, senón tamén da 
superficie sobre a que actúa. 

 
Explicar o concepto de presión con 
diferentes exemplos 
 
 

f B4.7. Principios da 
hidrostática. 
B4.8. Física da atmosfera. 

B4.13. Interpretar fenómenos 
naturais e aplicacións tecnolóxicas en 
relación cos principios da 
hidrostática, e resolver problemas 
aplicando as expresións matemáticas 
destes. 

Resolver problemas relacionados co 
principio fundamental da 
hidrostática expresando os 
resultados nas diferentes unidades 
de presión. 

b 
f 
g 

B4.7. Principios da 
hidrostática. 
B4.8. Física da atmosfera. 

B4.14. Deseñar e presentar 
experiencias ou dispositivos que 
ilustren o comportamento dos fluídos 
e que poñan de manifesto os 
coñecementos adquiridos, así como a 
iniciativa e a imaxinación. 

Realización de diferentes 
experimentos no laboratorio para ver 
os principios da hidrostática 

f B4.8. Física da atmosfera. B4.15. Aplicar os coñecementos sobre 
a presión atmosférica á descrición de 
fenómenos meteorolóxicos e á 
interpretación de mapas do tempo, 
recoñecendo termos e símbolos 
específicos da meteoroloxía. 

Interpretar os mapas do tempo 

Bloque 5. A enerxía 

f B5.1. Enerxías cinética e 
potencial. Enerxía mecánica. 
Principio de conservación. 
B5.2. Formas de intercambio 
de enerxía: traballo e calor. 

B5.1. Analizar as transformacións 
entre enerxía cinética e enerxía 
potencial, aplicando o principio de 
conservación da enerxía mecánica 
cando se despreza a forza de 
rozamento, e o principio xeral de 
conservación da enerxía cando existe 
disipación desta por mor do 
rozamento. 

Exercicios de aplicación del principio 
de conservación da enerxía mecánica 
en ausencia de rozamento  e tamén 
con rozamento. 

f B5.2. Formas de intercambio 
de enerxía: traballo e calor. 

B5.2. Recoñecer que a calor e o 
traballo son dúas formas de 
transferencia de enerxía, e identificar 
as situacións en que se producen. 

Poñer exemplos das formas de 
transferencia de enerxía 
 

f B5.3. Traballo e potencia. B5.3. Relacionar os conceptos de traballo 
e potencia na resolución de problemas, 
expresando os resultados en unidades do 
Sistema Internacional ou noutras de uso 
común. 

Exercicios de cálculo do traballo e da 
potencia e expresar os resultados no 
SI 

f B5.2. Formas de intercambio 
de enerxía: traballo e calor. 
B5.4. Efectos da calor sobre os 
corpos. 

B5.4. Relacionar cualitativa e 
cuantitativamente a calor cos efectos 
que produce nos corpos: variación de 
temperatura, cambios de estado e 
dilatación. 

Poñer exemplos dos efectos que 
produce a calor nos corpos 

l 
l 
ñ 
o 

B5.3. Traballo e potencia. 
B5.5. Máquinas térmicas. 

B5.5. Valorar a relevancia histórica 
das máquinas térmicas como 
desencadeadores da Revolución 
Industrial, así como a súa 
importancia actual na industria e no 
transporte. 

Realización dun traballo para ver a 
importancia das máquinas térmicas 
ao longo da historia. 

f B5.5. Máquinas térmicas. B5.6. Comprender a limitación que o 
fenómeno da degradación da enerxía 
supón para a optimización dos 
procesos de obtención de enerxía útil 
nas máquinas térmicas, e o reto 
tecnolóxico que supón a mellora do 
rendemento destas para a 
investigación, a innovación e a 

 
Buscar en internet información para 
obter o máximo rendemento posible 
nas máquinas térmicas. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Actividades 

empresa. 

 

Física e Química. 4º de ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Instrumentos de 
avaliación 

 Bloque 1. A actividade científica/1º TRIMESTRE/12sesións 

B1.1. Recoñecer que a 
investigación en ciencia é un 
labor colectivo e 
interdisciplinario en constante 
evolución e influído polo 
contexto económico e político. 

FQB1.1.1. Describe feitos históricos 
relevantes nos que foi definitiva a 
colaboración de científicos/as de diferentes 
áreas de coñecemento. 

CMCCT 
CCL 
CCEC 
CSC 

Traballos personais e en 
grupo 
Observación 

FQB1.1.2. Argumenta con espírito crítico o 
grao de rigor científico dun artigo ou dunha 
noticia, analizando o método de traballo e 
identificando as características do traballo 
científico. 

CMCCT 
CCL 
CAA 
CD 
CSIEE 
 

Traballos persoais e en 
grupo 
Observación 
Debates e intervencións 
na aula 

B1.2. Analizar o proceso que 
debe seguir unha hipótese 
desde que se formula ata que é 
aprobada pola comunidade 
científica. 

FQB1.2.1. Distingue entre hipóteses, leis e 
teorías, e explica os procesos que 
corroboran unha hipótese e a dotan de valor 
científico. 

CMCCT 
CAA 

Observación 
Debates e intervencións 

B1.3. Comprobar a necesidade 
de usar vectores para a 
definición de determinadas 
magnitudes. 

FQB1.3.1. Identifica unha determinada 
magnitude como escalar ou vectorial e 
describe os elementos que definen esta 
última. 

CMCCT Proba escrita 

B1.4. Relacionar as 
magnitudes fundamentais 
coas derivadas a través de 
ecuacións de magnitudes. 

FQB1.4.1. Comproba a homoxeneidade 
dunha fórmula aplicando a ecuación de 
dimensións aos dous membros. 

CMCCT Proba escrita 

B1.5. Xustificar que non é 
posible realizar medidas sen 
cometer erros, e distinguir 
entre erro absoluto e relativo. 

FQB1.5.1. Calcula e interpreta o erro 
absoluto e o erro relativo dunha medida 
coñecido o valor real. 

CMCCT Proba escrita 
Observación 

B1.6. Expresar o valor dunha 
medida usando o redondeo e o 
número de cifras significativas 
correctas. 

FQB1.6.1. Calcula e expresa correctamente o 
valor da medida, partindo dun conxunto de 
valores resultantes da medida dunha mesma 
magnitude, utilizando as cifras significativas 
adecuadas. 

CMCCT Proba escrita 
Observación 

B1.7. Realizar e interpretar 
representacións gráficas de 
procesos físicos ou químicos, a 
partir de táboas de datos e das 
leis ou os principios 
involucrados. 

FQB1.7.1. Representa graficamente os 
resultados obtidos da medida de dúas 
magnitudes relacionadas inferindo, de ser o 
caso, se se trata dunha relación lineal, 
cuadrática ou de proporcionalidade inversa, 
e deducindo a fórmula. 

CMCCT Libreta de prácticas 
Proba escrita 

B1.8. Elaborar e defender un 
proxecto de investigación, 
aplicando as TIC. 

FQB1.8.1. Elabora e defende un proxecto de 
investigación sobre un tema de interese 
científico, empregando as TIC. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 
CSIEE 
CSC 
CCEC 

Debates e intervencións 
Observación 

B1.9. Realizar en equipo 
tarefas propias da 
investigación científica. 

FQB1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou 
colaborativo algunhas tarefas propias da 
investigación científica: procura de 
información, prácticas de laboratorio ou 
pequenos proxectos de investigación. 

CMCCT 
CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC 

Traballo individual ou en 
grupo 
Observación 
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CCEC 

FQB1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou 
colaborativo algunhas tarefas propias da 
investigación científica utilizando as TIC. 

CMCCT 
CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC 
CCEC 

Traballo individual ou en 
grupo 
Observación 

Bloque 2. A materia/3º TRIMESTRE(26 sesións) 

B2.1. Recoñecer a necesidade 
de usar modelos para 
interpretar a estrutura da 
materia utilizando aplicacións 
virtuais interactivas. 

FQB2.1.1. Compara os modelos atómicos 
propostos ao longo da historia para 
interpretar a natureza íntima da materia, 
interpretando as evidencias que fixeron 
necesaria a evolución destes. 

CMCCT 
CCEC 

Proba escrita 
Observación 

FQB2.1.2. Utiliza as TIC ou aplicacións 
interactivas para visualizar a representación 
da estrutura da materia nos diferentes 
modelos atómicos. 

CCMT 
CD 
 

Observación 

B2.2. Relacionar as 
propiedades dun elemento coa 
súa posición na táboa 
periódica e a súa 
configuración electrónica. 

FQB2.2.1. Establece a configuración 
electrónica dos elementos representativos a 
partir do seu número atómico para deducir 
a súa posición na táboa periódica, os seus 
electróns de valencia e o seu 
comportamento químico. 

CMCCT Proba escrita 

FQB2.2.2. Distingue entre metais, non 
metais, semimetais e gases nobres, e 
xustifica esta clasificación en función da súa 
configuración electrónica. 

CMCCT Proba escrita 

B2.3. Agrupar por familias os 
elementos representativos e 
os elementos de transición 
segundo as recomendacións 
da IUPAC. 

FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos 
elementos químicos, e sitúaos na táboa 
periódica. 

CMCCT Proba escrita 
 

B2.4. Interpretar os tipos de 
enlace químico a partir da 
configuración electrónica dos 
elementos implicados e a súa 
posición na táboa periódica. 

FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e 
diagramas de Lewis para predicir a 
estrutura e a fórmula dos compostos iónicos 
e covalentes. 

CMCCT Proba escrita 

FQB2.4.2. Interpreta a información que 
ofrecen os subíndices da fórmula dun 
composto segundo se trate de moléculas ou 
redes cristalinas. 

CMCCT Observación 
Proba escrita 

B2.5. Xustificar as propiedades 
dunha substancia a partir da 
natureza do seu enlace 
químico. 

FQB2.5.1. Explica as propiedades de 
substancias covalentes, iónicas e metálicas 
en función das interaccións entre os seus 
átomos ou as moléculas. 

CMCCT Proba escrita 

FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace 
metálico utilizando a teoría dos electróns 
libres, e relaciónaa coas propiedades 
características dos metais. 

CMCCT Proba escrita 

FQB2.5.3. Deseña e realiza ensaios de 
laboratorio que permitan deducir o tipo de 
enlace presente nunha substancia 
descoñecida. 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

Libreta de prácticas 

B2.6. Nomear e formular 
compostos inorgánicos 
ternarios segundo as normas 
da IUPAC. 

FQB2.6.1. Nomea e formula compostos 
inorgánicos ternarios, seguindo as normas 
da IUPAC. 

CCL 
CMCCT 

Proba escrita 
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B2.7. Recoñecer a influencia 
das forzas intermoleculares no 
estado de agregación e nas 
propiedades de substancias de 
interese. 

FQB2.7.1. Xustifica a importancia das forzas 
intermoleculares en substancias de interese 
biolóxico. 

CMCCT Proba escrita 
Debates e intervencións 

FQB2.7.2. Relaciona a intensidade e o tipo 
das forzas intermoleculares co estado físico 
e os puntos de fusión e ebulición das 
substancias covalentes moleculares, 
interpretando gráficos ou táboas que 
conteñan os datos necesarios. 

CMCCT Proba escrita 

B2.8. Establecer as razóns da 
singularidade do carbono e 
valorar a súa importancia na 
constitución dun elevado 
número de compostos 
naturais e sintéticos. 

FQB2.8.1. Explica os motivos polos que o 
carbono é o elemento que forma maior 
número de compostos. 

CMCCT Observación 
Proba escrita 

FQB2.8.2. Analiza as formas alotrópicas do 
carbono, relacionando a estrutura coas 
propiedades. 

CMCCT Observación 
Proba e 

B2.9. Identificar e representar 
hidrocarburos sinxelos 
mediante distintas fórmulas, 
relacionalas con modelos 
moleculares físicos ou xerados 
por computador, e coñecer 
algunhas aplicacións de 
especial interese. 

FQB2.9.1. Identifica e representa 
hidrocarburos sinxelos mediante a súa 
fórmula molecular, semidesenvolvida e 
desenvolvida. 

CMCCT Proba escrita 

FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos 
moleculares, as fórmulas usadas na 
representación de hidrocarburos. 

CMCCT Observación 
Proba escrita 

FQB2.9.3. Describe as aplicacións de 
hidrocarburos sinxelos de especial interese. 

CMCCT Traballos individuais e en 
grupos 
Observación 
Proba escrita 

B2.10. Recoñecer os grupos 
funcionais presentes en 
moléculas de especial interese. 

FQB2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a 
familia orgánica a partir da fórmula de 
alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos 
carboxílicos, ésteres e aminas. 

CMCCT Proba escrita 

Bloque 3. Os cambios/3º TRIMESTRE(18 sesións) 

B3.1. Explicar o mecanismo 
dunha reacción química e 
deducir a lei de conservación 
da masa a partir do concepto 
da reorganización atómica que 
ten lugar. 

FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas 
sinxelas utilizando a teoría de colisións, e 
deduce a lei de conservación da masa. 

CMCCT Debates e intervencións 
proba escrita 

B3.2. Razoar como se altera a 
velocidade dunha reacción ao 
modificar algún dos factores 
que inflúen sobre ela, 
utilizando o modelo cinético-
molecular e a teoría de 
colisións para xustificar esta 
predición. 

FQB3.2.1. Predí o efecto que sobre a 
velocidade de reacción teñen a 
concentración dos reactivos, a temperatura, 
o grao de división dos reactivos sólidos e os 
catalizadores. 

CMCCT Observación 
Proba escrita 
 

FQB3.2.2. Analiza o efecto dos factores que 
afectan a velocidade dunha reacción 
química, sexa a través de experiencias de 
laboratorio ou mediante aplicacións virtuais 
interactivas nas que a manipulación das 
variables permita extraer conclusións. 

CMCCT 
CD 

Debates e intervencións 
Libreta de prácticas 
Observación 

B3.3. Interpretar ecuacións 
termoquímicas e distinguir 
entre reaccións endotérmicas 
e exotérmicas. 

FQB3.3.1. Determina o carácter 
endotérmico ou exotérmico dunha reacción 
química analizando o signo da calor de 
reacción asociada. 

CMCCT Proba escrita 

B3.4. Recoñecer a cantidade 
de substancia como 
magnitude fundamental e o 
mol como a súa unidade no 
Sistema Internacional de 
Unidades. 

FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a 
cantidade de substancia, a masa atómica ou 
molecular e a constante do número de 
Avogadro. 

CMCCT Proba escrita 



32 

Física e Química. 4º de ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Instrumentos de 
avaliación 

B3.5. Realizar cálculos 
estequiométricos con 
reactivos puros supondo un 
rendemento completo da 
reacción, partindo do axuste 
da ecuación química 
correspondente. 

FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha 
ecuación química en termos de partículas e 
moles e, no caso de reaccións entre gases, en 
termos de volumes. 

CMCCT Observación 
Proba escrita 

FQB3.5.2. Resolve problemas, realizando 
cálculos estequiométricos, con reactivos 
puros e supondo un rendemento completo 
da reacción, tanto se os reactivos están en 
estado sólido como se están en disolución. 

CMCCT Proba escrita 

B3.6. Identificar ácidos e 
bases, coñecer o seu 
comportamento químico e 
medir a súa fortaleza 
utilizando indicadores e o 
pHmetro dixital. 

FQB3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para 
describir o comportamento químico de 
ácidos e bases. 

CMCCT Proba escrita 

FQB3.6.2. Establece o carácter ácido, básico 
ou neutro dunha disolución utilizando a 
escala de pH. 

CMCCT Proba escrita 

B3.7. Realizar experiencias de 
laboratorio nas que teñan 
lugar reaccións de síntese, 
combustión e neutralización, 
interpretando os fenómenos 
observados. 

FQB3.7.1. Deseña e describe o 
procedemento de realización dunha 
volumetría de neutralización entre un ácido 
forte e unha base forte, e interpreta os 
resultados. 

CMCCT 
CSIEE 

Libreta de prácticas 
Observación 

FQB3.7.2. Planifica unha experiencia e 
describe o procedemento para seguir no 
laboratorio que demostre que nas reaccións 
de combustión se produce dióxido de 
carbono mediante a detección deste gas. 

CMCCT 
CSIEE 

Libreta de laboratorio 
 

FQB3.7.3. Realiza algunhas experiencias de 
laboratorio nas que teñan lugar reaccións de 
síntese, combustión ou neutralización. 

CMCCT 
CAA 
 

Libreta de laboratorio 

B3.8. Valorar a importancia 
das reaccións de síntese, 
combustión e neutralización 
en procesos biolóxicos, en 
aplicacións cotiás e na 
industria, así como a súa 
repercusión ambiental. 

FQB3.8.1. Describe as reaccións de síntese 
industrial do amoníaco e do ácido sulfúrico, 
así como os usos destas substancias na 
industria química. 

CMCCT Debate e intervencións 
Proba escrita 

FQB3.8.2. Valora a importancia das 
reaccións de combustión na xeración de 
electricidade en centrais térmicas, na 
automoción e na respiración celular. 

CMCCT 
CSC 

Traballos individuais e en 
grupo 
Debates e intervencións 

FQB3.8.3. Describe casos concretos de 
reaccións de neutralización de importancia 
biolóxica e industrial. 

CMCCT Debates e intervencións 
Taballos individuais e en 
grupos 

Bloque 4. O movemento e as forzas/1º/2º TRIMESTRE (18 sesións) 

B4.1. Xustificar o carácter 
relativo do movemento e a 
necesidade dun sistema de 
referencia e de vectores, para o 
describir adecuadamente, 
aplicando o anterior á 
representación de distintos 
tipos de desprazamento. 

FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os 
vectores de posición, desprazamento e 
velocidade en distintos tipos de movemento, 
utilizando un sistema de referencia. 

CMCCT Proba escrita 

B4.2. Distinguir os conceptos 
de velocidade media e 
velocidade instantánea, e 
xustificar a súa necesidade 
segundo o tipo de movemento. 

FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en 
función da súa traxectoria e a súa 
velocidade. 

CMCCT Proba escrita 

FQB4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor 
medio da velocidade nun estudo cualitativo 
do movemento rectilíneo uniformemente 
acelerado (MRUA), e razoa o concepto de 
velocidade instantánea. 

CMCCT Proba escrita 
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B4.3. Expresar correctamente 
as relacións matemáticas que 
existen entre as magnitudes 
que definen os movementos 
rectilíneos e circulares. 

FQB4.3.1. Deduce as expresións 
matemáticas que relacionan as variables nos 
movementos rectilíneo uniforme (MRU), 
rectilíneo uniformemente acelerado 
(MRUA) e circular uniforme (MCU), así 
como as relacións entre as magnitudes 
lineais e angulares. 

CMCCT Proba escrita 

B4.4. Resolver problemas de 
movementos rectilíneos e 
circulares, utilizando unha 
representación esquemática 
coas magnitudes vectoriais 
implicadas, e expresar o 
resultado nas unidades do 
Sistema Internacional. 

FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento 
rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA) e circular 
uniforme (MCU), incluíndo movemento de 
graves, tendo en conta valores positivos e 
negativos das magnitudes, e expresar o 
resultado en unidades do Sistema 
Internacional. 

CMCCT 
 

Proba escrita 

FQB4.4.2. Determina tempos e distancias de 
freada de vehículos e xustifica, a partir dos 
resultados, a importancia de manter a 
distancia de seguridade na estrada. 

CMCCT 
CSC 

Proba escrita 
Observación 

FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector 
aceleración en calquera movemento 
curvilíneo e calcula o seu valor no caso do 
movemento circular uniforme. 

CMCCT Debates e intervencións 

B4.5. Elaborar e interpretar 
gráficas que relacionen as 
variables do movemento 
partindo de experiencias de 
laboratorio ou de aplicacións 
virtuais interactivas e 
relacionar os resultados 
obtidos coas ecuacións 
matemáticas que vinculan 
estas variables. 

FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e 
a aceleración a partir de gráficas posición-
tempo e velocidade-tempo en movementos 
rectilíneos. 

CMCCT Proba escrita 

FQB4.5.2. Deseña, describe e realiza 
individualmente ou en equipo experiencias 
no laboratorio ou empregando aplicacións 
virtuais interactivas, para determinar a 
variación da posición e a velocidade dun 
corpo en función do tempo, e representa e 
interpreta os resultados obtidos. 

CMCCT 
CSIEE 
CD 
CCL 
CAA 
CSC 

Traballos individuais e en 
grupos 
Observación 

B4.6. Recoñecer o papel das 
forzas como causa dos 
cambios na velocidade dos 
corpos e representalas 
vectorialmente. 

FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en 
fenómenos cotiáns nos que hai cambios na 
velocidade dun corpo. 

CMCCT Observación 
Debates e intervencións 

FQB4.6.2. Representa vectorialmente o 
peso, a forza normal, a forza de rozamento e 
a forza centrípeta en casos de movementos 
rectilíneos e circulares. 

CMCCT Probas escrita 

B4.7. Utilizar o principio 
fundamental da dinámica na 
resolución de problemas nos 
que interveñen varias forzas. 

FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas 
que actúan sobre un corpo en movemento 
nun plano tanto horizontal como inclinado, 
calculando a forza resultante e a aceleración. 

CMCCT Proba escrita 

B4.8. Aplicar as leis de Newton 
para a interpretación de 
fenómenos cotiáns. 

FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en 
termos das leis de Newton. 

CMCCT Proba escrita 
Debates e intervencións 

FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton 
como consecuencia do enunciado da 
segunda lei. 

CMCCT Proba escrita 

FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas 
de acción e reacción en situacións de 
interacción entre obxectos. 

CMCCT Proba escrita 
Observación 

B4.9. Valorar a relevancia 
histórica e científica que a lei 
da gravitación universal 
supuxo para a unificación das 
mecánicas terrestre e celeste, 

FQB4.9.1. Xustifica o motivo polo que as 
forzas de atracción gravitatoria só se poñen 
de manifesto para obxectos moi masivos, 
comparando os resultados obtidos de 
aplicar a lei da gravitación universal ao 

CMCCT Observación 
Debates e intervencións 
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e interpretar a súa expresión 
matemática. 

cálculo de forzas entre distintos pares de 
obxectos. 

FQB4.9.2. Obtén a expresión da aceleración 
da gravidade a partir da lei da gravitación 
universal relacionando as expresións 
matemáticas do peso dun corpo e a forza de 
atracción gravitatoria. 

CMCCT Proba escrita 

B4.10. Comprender que a 
caída libre dos corpos e o 
movemento orbital son dúas 
manifestacións da lei da 
gravitación universal. 

FQB4.10.1. Razoa o motivo polo que as 
forzas gravitatorias producen nalgúns casos 
movementos de caída libre e noutros casos 
movementos orbitais. 

CMCCT Observacion 
Proba escrita 

B4.11. Identificar as 
aplicacións prácticas dos 
satélites artificiais e a 
problemática xurdida polo lixo 
espacial que xeran. 

FQB4.11.1. Describe as aplicacións dos 
satélites artificiais en telecomunicacións, 
predición meteorolóxica, posicionamento 
global, astronomía e cartografía, así como os 
riscos derivados do lixo espacial que xeran. 

CMCCT 
CSC 
 

Debates e intervencións 
Observación 

B4.12. Recoñecer que o efecto 
dunha forza non só depende 
da súa intensidade, senón 
tamén da superficie sobre a 
que actúa. 

FQB4.12.1. Interpreta fenómenos e 
aplicacións prácticas nas que se pon de 
manifesto a relación entre a superficie de 
aplicación dunha forza e o efecto resultante. 

CMCCT Proba escrita 
Observación 

FQB4.12.2. Calcula a presión exercida polo 
peso dun obxecto regular en distintas 
situacións nas que varía a superficie en que 
se apoia; compara os resultados e extrae 
conclusións. 

CMCCT Proba escrita 
Debates e intervencións 

B4.13. Interpretar fenómenos 
naturais e aplicacións 
tecnolóxicas en relación cos 
principios da hidrostática, e 
resolver problemas aplicando 
as expresións matemáticas 
destes. 

FQB4.13.1. Xustifica razoadamente 
fenómenos en que se poña de manifesto a 
relación entre a presión e a profundidade no 
seo da hidrosfera e a atmosfera. 

CMCCT Debates e intervencións 
Proba escrita 

FQB4.13.2. Explica o abastecemento de auga 
potable, o deseño dunha presa e as 
aplicacións do sifón, utilizando o principio 
fundamental da hidrostática. 

CMCCT Debates e intervencións 
Observación 

FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados 
coa presión no interior dun fluído aplicando 
o principio fundamental da hidrostática. 

CMCCT Proba escrita 

FQB4.13.4. Analiza aplicacións prácticas 
baseadas no principio de Pascal, como a 
prensa hidráulica, o elevador, ou a dirección 
e os freos hidráulicos, aplicando a expresión 
matemática deste principio á resolución de 
problemas en contextos prácticos. 

CMCCT 
 

Proba escrita 
Observación 

FQB4.13.5. Predí a maior ou menor 
flotabilidade de obxectos utilizando a 
expresión matemática do principio de 
Arquímedes, e verifícaa experimentalmente 
nalgún caso. 

CMCCT Proba escrita 
Observación 

B4.14. Deseñar e presentar 
experiencias ou dispositivos 
que ilustren o comportamento 
dos fluídos e que poñan de 
manifesto os coñecementos 
adquiridos, así como a 
iniciativa e a imaxinación. 

FQB4.14.1. Comproba experimentalmente 
ou utilizando aplicacións virtuais 
interactivas a relación entre presión 
hidrostática e profundidade en fenómenos 
como o paradoxo hidrostático, o tonel de 
Arquímedes e o principio dos vasos 
comunicantes. 

CMCCT 
CD 

Libreta de prácticas 
Observación 

FQB4.14.2. Interpreta o papel da presión 
atmosférica en experiencias como o 
experimento de Torricelli, os hemisferios de 

CCEC 
CMCCT 

Traballos individuais e en 
grupo 
Debates na aula 
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Magdeburgo, recipientes invertidos onde 
non se derrama o contido, etc., inferindo o 
seu elevado valor. 

FQB4.14.3. Describe o funcionamento 
básico de barómetros e manómetros, e 
xustifica a súa utilidade en diversas 
aplicacións prácticas. 

CMCCT Proba escrita 

B4.15. Aplicar os 
coñecementos sobre a presión 
atmosférica á descrición de 
fenómenos meteorolóxicos e á 
interpretación de mapas do 
tempo, recoñecendo termos e 
símbolos específicos da 
meteoroloxía. 

FQB4.15.1. Relaciona os fenómenos 
atmosféricos do vento e a formación de 
frontes coa diferenza de presións 
atmosféricas entre distintas zonas. 

CMCCT Observación 
Traballos individuais e en 
grupo 

FQB4.15.2. Interpreta os mapas de isóbaras 
que se amosan no prognóstico do tempo, 
indicando o significado da simboloxía e os 
datos que aparecen nestes. 

CMCCT Observación 

Bloque 5. A enerxía/2º TRIMESTRE(16 sesións) 

B5.1. Analizar as 
transformacións entre enerxía 
cinética e enerxía potencial, 
aplicando o principio de 
conservación da enerxía 
mecánica cando se despreza a 
forza de rozamento, e o 
principio xeral de 
conservación da enerxía cando 
existe disipación desta por 
mor do rozamento. 

FQB5.1.1. Resolve problemas de 
transformacións entre enerxía cinética e 
potencial gravitatoria, aplicando o principio 
de conservación da enerxía mecánica. 

CMCCT Proba escrita 

FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en 
forma de calor en situacións onde diminúe a 
enerxía mecánica. 

CMCCT Proba escrita 

B5.2. Recoñecer que a calor e o 
traballo son dúas formas de 
transferencia de enerxía, e 
identificar as situacións en 
que se producen. 

FQB5.2.1. Identifica a calor e o traballo como 
formas de intercambio de enerxía, 
distinguindo as acepcións coloquiais destes 
termos do seu significado científico. 

CMCCT Observación 
Debates e intervencións 

FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un 
sistema intercambia enerxía en forma de 
calor ou en forma de traballo. 

CMCCT Proba escrita 

B5.3. Relacionar os conceptos 
de traballo e potencia na 
resolución de problemas, 
expresando os resultados en 
unidades do Sistema 
Internacional ou noutras de 
uso común. 

FQB5.3.1. Acha o traballo e a potencia 
asociados a unha forza, incluíndo situacións 
en que a forza forma un ángulo distinto de 
cero co desprazamento, e expresar o 
resultado nas unidades do Sistema 
Internacional ou noutras de uso común, 
como a caloría, o kWh e o CV. 

CMCCT Proba escrita 

B5.4. Relacionar cualitativa e 
cuantitativamente a calor cos 
efectos que produce nos 
corpos: variación de 
temperatura, cambios de 
estado e dilatación. 

FQB5.4.1. Describe as transformacións que 
experimenta un corpo ao gañar ou perder 
enerxía, determinar a calor necesaria para 
que se produza unha variación de 
temperatura dada e para un cambio de 
estado, e representar graficamente estas 
transformacións. 

CMCCT Proba escrita 
Observación 

FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre 
corpos a distinta temperatura e o valor da 
temperatura final aplicando o concepto de 
equilibrio térmico. 

CMCCT Proba escrita 

FQB5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude 
dun obxecto coa variación da súa 
temperatura utilizando o coeficiente de 
dilatación lineal correspondente. 

CMCCT Proba escrita 

FQB5.4.4. Determina experimentalmente 
calores específicas e calores latentes de 
substancias mediante un calorímetro, 

CMCCT 
CAA 

Libreta de prácticas 
Observación 
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realizando os cálculos necesarios a partir 
dos datos empíricos obtidos. 

B5.5. Valorar a relevancia 
histórica das máquinas 
térmicas como 
desencadeadores da 
Revolución Industrial, así 
como a súa importancia actual 
na industria e no transporte. 

FQB5.5.1. Explica ou interpreta, mediante 
ilustracións ou a partir delas, o fundamento 
do funcionamento do motor de explosión. 

CMCCT Debates e intervencións 
Observación 

FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a 
importancia histórica do motor de explosión 
e preséntao empregando as TIC. 

CAA 
CMCCT 
CD 
CCL 
CSC 
CCEC 

Traballos individuais ou 
en grupo 

B5.6. Comprender a limitación 
que o fenómeno da 
degradación da enerxía supón 
para a optimización dos 
procesos de obtención de 
enerxía útil nas máquinas 
térmicas, e o reto tecnolóxico 
que supón a mellora do 
rendemento destas para a 
investigación, a innovación e a 
empresa. 

FQB5.6.1. Utiliza o concepto da degradación 
da enerxía para relacionar a enerxía 
absorbida e o traballo realizado por unha 
máquina térmica. 

CMCCT Proba escrita 

FQB5.6.2. Emprega simulacións virtuais 
interactivas para determinar a degradación 
da enerxía en diferentes máquinas, e expón 
os resultados empregando as TIC. 

CMCCT 
CD 
CCL 

 

Traballos individuais ou 
en grupo 

 

Física e Química. 4º de ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc
ias 

Mínimos esixibles 

 Bloque 1. A actividade científica/ 

B1.1. Recoñecer que a 
investigación en ciencia é 
un labor colectivo e 
interdisciplinario en 
constante evolución e 
influído polo contexto 
económico e político. 

FQB1.1.1. Describe feitos históricos relevantes 
nos que foi definitiva a colaboración de 
científicos/as de diferentes áreas de 
coñecemento. 

CMCCT 
CCL 
CCEC 
CSC 

Analiza fontes de 

información de carácter 

científico. 

FQB1.1.2. Argumenta con espírito crítico o grao 
de rigor científico dun artigo ou dunha noticia, 
analizando o método de traballo e identificando 
as características do traballo científico. 

CMCCT 
CCL 
CAA 
CD 
CSIEE 
 

Compara unha mesma 
noticia publicada nun 
periódico  e nunha revista, 
e analiza o grado de rigor 
científico do tratamento 
da mesma. 

 

B1.2. Analizar o proceso 
que debe seguir unha 
hipótese desde que se 
formula ata que é aprobada 
pola comunidade científica. 

FQB1.2.1. Distingue entre hipóteses, leis e 
teorías, e explica os procesos que corroboran 
unha hipótese e a dotan de valor científico. 

CMCCT 
CAA 

Identifica e describe os 
conceptos de hipótese, leis 
e teorías, e explica os 
procesos que corroboran 
unha hipótese e a dotan de 
valor científico. 

B1.3. Comprobar a 
necesidade de usar vectores 
para a definición de 
determinadas magnitudes. 

FQB1.3.1. Identifica unha determinada 
magnitude como escalar ou vectorial e describe 
os elementos que definen esta última. 

CMCCT Recoñece os tipos de 
magnitudes (escalares 
evectoriais) 

Utiliza o Sistema 

Internacional de Unidades 

para expresar a medida 

das magnitudes. 

B1.4. Relacionar as 
magnitudes fundamentais 

FQB1.4.1. Comproba a homoxeneidade dunha 
fórmula aplicando a ecuación de dimensións aos 

CMCCT Aplica a ecuación de 
dimensións para 
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coas derivadas a través de 
ecuacións de magnitudes. 

dous membros. relacionar unha 
magnitude derivada cas 
magnitudes 
fundamentais . 

B1.5. Xustificar que non é 
posible realizar medidas 
sen cometer erros, e 
distinguir entre erro 
absoluto e relativo. 

FQB1.5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o 
erro relativo dunha medida coñecido o valor real. 

CMCCT Calcula e interpreta o erro 
absoluto e o erro relativo 
dunha medida coñecido o 
valor real. 

B1.6. Expresar o valor 
dunha medida usando o 
redondeo e o número de 
cifras significativas 
correctas. 

FQB1.6.1. Calcula e expresa correctamente o 
valor da medida, partindo dun conxunto de 
valores resultantes da medida dunha mesma 
magnitude, utilizando as cifras significativas 
adecuadas. 

CMCCT Calcula e expresa 
correctamente o valor 
dunha medida, utilizando 
as cifras significativas 
axeitadas 

B1.7. Realizar e interpretar 
representacións gráficas de 
procesos físicos ou 
químicos, a partir de táboas 
de datos e das leis ou os 
principios involucrados. 

FQB1.7.1. Representa graficamente os resultados 
obtidos da medida de dúas magnitudes 
relacionadas inferindo, de ser o caso, se se trata 
dunha relación lineal, cuadrática ou de 
proporcionalidade inversa, e deducindo a 
fórmula. 

CMCCT Representa gráficamente 
os resultados obtidos da 
medida de dúas 
magnitudes relacionadas 

B1.8. Elaborar e defender 
un proxecto de 
investigación, aplicando as 
TIC. 

FQB1.8.1. Elabora e defende un proxecto de 
investigación sobre un tema de interese 
científico, empregando as TIC. 

CMCCT 
CAA 
CCL 
CD 
CSIEE 
CSC 
CCEC 

Utiliza adecuadamente as 
TIC para a elaboración dos 
seus traballos. 

B1.9. Realizar en equipo 
tarefas propias da 
investigación científica. 

   

FQB1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou 
colaborativo algunhas tarefas propias da 
investigación científica utilizando as TIC. 

CMCCT 
CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC 
CCEC 

Traballa con seus 

compañeiros de forma 

cooperativa, e valora e 

respecta as aportacións 

de todos  os seus 

integrantes. 

Bloque 2. A materia/ 

B2.1. Recoñecer a 
necesidade de usar 
modelos para interpretar a 
estrutura da materia 
utilizando aplicacións 
virtuais interactivas. 

FQB2.1.1. Compara os modelos atómicos 
propostos ao longo da historia para interpretar a 
natureza íntima da materia, interpretando as 
evidencias que fixeron necesaria a evolución 
destes. 

CMCCT 
CCEC 

Recoñece as diferenzas 
entre os diferentes 
modelos atómicos 
propostos a lo largo de la 
historia e interpreta el 
modelo atómico actual. 

B2.2. Relacionar as 
propiedades dun elemento 
coa súa posición na táboa 
periódica e a súa 
configuración electrónica. 

FQB2.2.1. Establece a configuración electrónica 
dos elementos representativos a partir do seu 
número atómico para deducir a súa posición na 
táboa periódica, os seus electróns de valencia e o 
seu comportamento químico. 

CMCCT Utiliza a táboa periódica 
para ordenar os elementos 
químicos dacordo ca súa 
configuración electrónica 
tendo en conta  o número 
atómico os electróns de 
valencia e o seu 
comportamento químico. 

FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, 
semimetais e gases nobres, e xustifica esta 
clasificación en función da súa configuración 
electrónica. 

CMCCT Identifica as propiedades 
dos elementos da táboa 
periódica e distingue entre 
metais, non metais, 
semimetais e gases nobles 
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B2.3. Agrupar por familias 
os elementos 
representativos e os 
elementos de transición 
segundo as 
recomendacións da IUPAC. 

FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos 
elementos químicos, e sitúaos na táboa 
periódica. 

CMCCT Identifica os elementos 
químicos polo  seu nome e 
a súa posición na táboa 
periódica. 

B2.4. Interpretar os tipos de 
enlace químico a partir da 
configuración electrónica 
dos elementos implicados e 
a súa posición na táboa 
periódica. 

FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de 
Lewis para predicir a estrutura e a fórmula dos 
compostos iónicos e covalentes. 

CMCCT Identifica e explica a regla 
do octeto e representa os 
compostos debuxando a 
estructura de Lewis. 

B2.5. Xustificar as 
propiedades dunha 
substancia a partir da 
natureza do seu enlace 
químico. 

FQB2.5.1. Explica as propiedades de substancias 
covalentes, iónicas e metálicas en función das 
interaccións entre os seus átomos ou as 
moléculas. 

CMCCT Explica as propiedades de 
sustancias covalentes, 
iónicas e metálicas. 

FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico 
utilizando a teoría dos electróns libres, e 
relaciónaa coas propiedades características dos 
metais. 

CMCCT Explica  a formación e as 
propiedades do enlace 
metálico 

FQB2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio 
que permitan deducir o tipo de enlace presente 
nunha substancia descoñecida. 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

Comproba no laboratorio 
as propiedades de 
substancias iónicas, 
covalentes  e metálicas. 

B2.6. Nomear e formular 
compostos inorgánicos 
ternarios segundo as 
normas da IUPAC. 

FQB2.6.1. Nomea e formula compostos 
inorgánicos ternarios, seguindo as normas da 
IUPAC. 

CCL 
CMCCT 

Nomea compostos  a partir 
da fórmula e viceversa 
usando a nomenclatura  
tradicional,sistemática e a 
nomenclatura de Stock. 

B2.7. Recoñecer a influencia 
das forzas intermoleculares 
no estado de agregación e 
nas propiedades de 
substancias de interese. 

FQB2.7.1. Xustifica a importancia das forzas 
intermoleculares en substancias de interese 
biolóxico. 

CMCCT Recoñece a importancia 
das forzas 
intermoleculares. 

FQB2.7.2. Relaciona a intensidade e o tipo das 
forzas intermoleculares co estado físico e os 
puntos de fusión e ebulición das substancias 
covalentes moleculares, interpretando gráficos 
ou táboas que conteñan os datos necesarios. 

CMCCT Establece a relación entre  
o tipo de  forzas 
intermoleculares co 
estado físico e os puntos 
de fusión e ebullición. 

B2.8. Establecer as razóns 
da singularidade do 
carbono e valorar a súa 
importancia na 
constitución dun elevado 
número de compostos 
naturais e sintéticos. 

FQB2.8.1. Explica os motivos polos que o carbono 
é o elemento que forma maior número de 
compostos. 

CMCCT Recoñece a importancia do 
carbono como elemento na 
formación de compostos. 

B2.9. Identificar e 
representar hidrocarburos 
sinxelos mediante distintas 
fórmulas, relacionalas con 
modelos moleculares 
físicos ou xerados por 
computador, e coñecer 
algunhas aplicacións de 
especial interese. 

FQB2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos 
sinxelos mediante a súa fórmula molecular, 
semidesenvolvida e desenvolvida. 

CMCCT Representa hidrocarburos 
mediante a súa fórmula 
molecular, 
semidesarrollada e 
desarrollada. 

FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos 
moleculares, as fórmulas usadas na 
representación de hidrocarburos. 

CMCCT Distingue as fórmulas 
usadas na representación 
de hidrocarburos. 

B2.10. Recoñecer os grupos 
funcionais presentes en 
moléculas de especial 
interese. 

FQB2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a 
familia orgánica a partir da fórmula de alcohois, 
aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e 
aminas. 

CMCCT  Formula compostos 
osixenados e 
nitroxenados e identifica 
o grupo funcional ao que 
corresponden 

Bloque 3. Os cambios 
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B3.1. Explicar o mecanismo 
dunha reacción química e 
deducir a lei de 
conservación da masa a 
partir do concepto da 
reorganización atómica que 
ten lugar. 

FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas 
utilizando a teoría de colisións, e deduce a lei de 
conservación da masa. 

CMCCT Utiliza a teoría de colisións 
para explicar esquemas de 
reaccións químicas e 
explica a lei de 
conservación da masa. 

B3.2. Razoar como se altera 
a velocidade dunha 
reacción ao modificar algún 
dos factores que inflúen 
sobre ela, utilizando o 
modelo cinético-molecular 
e a teoría de colisións para 
xustificar esta predición. 

FQB3.2.1. Predí o efecto que sobre a velocidade 
de reacción teñen a concentración dos reactivos, 
a temperatura, o grao de división dos reactivos 
sólidos e os catalizadores. 

CMCCT Recoñece os factores que 
inflúen na velocidade 
dunha reacción. 

B3.3. Interpretar ecuacións 
termoquímicas e distinguir 
entre reaccións 
endotérmicas e 
exotérmicas. 

FQB3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou 
exotérmico dunha reacción química analizando o 
signo da calor de reacción asociada. 

CMCCT Determina o carácter 
endotérmico ou 
exotérmico dunha 
reacción química. 

B3.4. Recoñecer a cantidade 
de substancia como 
magnitude fundamental e o 
mol como a súa unidade no 
Sistema Internacional de 
Unidades. 

FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a 
cantidade de substancia, a masa atómica ou 
molecular e a constante do número de Avogadro. 

CMCCT Realiza cálculos para 
medir a cantidade de 
substancia. 

B3.5. Realizar cálculos 
estequiométricos con 
reactivos puros supondo un 
rendemento completo da 
reacción, partindo do 
axuste da ecuación química 
correspondente. 

FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha 
ecuación química en termos de partículas e 
moles e, no caso de reaccións entre gases, en 
termos de volumes. 

CMCCT Interpreta os coeficientes 
dunha ecuación química. 

FQB3.5.2. Resolve problemas, realizando 
cálculos estequiométricos, con reactivos puros e 
supondo un rendemento completo da reacción, 
tanto se os reactivos están en estado sólido como 
se están en disolución. 

CMCCT Resuelve problemas, 
realizando cálculos 
estequiométricos. 

B3.6. Identificar ácidos e 
bases, coñecer o seu 
comportamento químico e 
medir a súa fortaleza 
utilizando indicadores e o 
pHmetro dixital. 

FQB3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para 
describir o comportamento químico de ácidos e 
bases. 

CMCCT Utiliza a teoría de 
Arrhenius para completar 
reaccións ácido-base. 

FQB3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou 
neutro dunha disolución utilizando a escala de 
pH. 

CMCCT Identifica o carácter 
ácido, básico ou neutro 
dunha disolución e utiliza 
a escala de pH. 

Valora os usos industriais 
de ácidos e bases. 

B3.7. Realizar experiencias 
de laboratorio nas que 
teñan lugar reaccións de 
síntese, combustión e 
neutralización, 
interpretando os 
fenómenos observados. 

FQB3.7.1. Deseña e describe o procedemento de 
realización dunha volumetría de neutralización 
entre un ácido forte e unha base forte, e 
interpreta os resultados. 

CMCCT 
CSIEE 

Interpreta os datos do 
momento en que se 
produce a neutralización. 

FQB3.7.2. Planifica unha experiencia e describe o 
procedemento para seguir no laboratorio que 
demostre que nas reaccións de combustión se 
produce dióxido de carbono mediante a 
detección deste gas. 

CMCCT 
CSIEE 

Detecta o dióxido de 
carbono  nunha reacción 
de combustión mediante 
un experimento. 

FQB3.7.3. Realiza algunhas experiencias de 
laboratorio nas que teñan lugar reaccións de 
síntese, combustión ou neutralización. 

CMCCT 
CAA 
 

Identifica algunha reacción  
no laboratorio. 

B3.8. Valorar a importancia 
das reaccións de síntese, 

FQB3.8.1. Describe as reaccións de síntese 
industrial do amoníaco e do ácido sulfúrico, así 

CMCCT Identifica as reaccións de 
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combustión e 
neutralización en procesos 
biolóxicos, en aplicacións 
cotiás e na industria, así 
como a súa repercusión 
ambiental. 

como os usos destas substancias na industria 
química. 

síntesis industrial do 

amoníaco  e do ácido 

sulfúrico, así como os 

usos de estas sustancias 

na industria química. 

FQB3.8.2. Valora a importancia das reaccións de 
combustión na xeración de electricidade en 
centrais térmicas, na automoción e na 
respiración celular. 

CMCCT 
CSC 

Recoñece a importancia 

das reaccións de 

combustión na industria. 

Valora a repercusión 

medioambiental das 

emisións. 

Bloque 4. O movemento e as forzas/ 

B4.1. Xustificar o carácter 
relativo do movemento e a 
necesidade dun sistema de 
referencia e de vectores, 
para o describir 
adecuadamente, aplicando 
o anterior á representación 
de distintos tipos de 
desprazamento. 

FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores 
de posición, desprazamento e velocidade en 
distintos tipos de movemento, utilizando un 
sistema de referencia. 

CMCC Identifica traxectoria, 

vectores de posición e 

desprazamiento e os 

representa utilizando 

sistemas de referencia. 

B4.2. Distinguir os 
conceptos de velocidade 
media e velocidade 
instantánea, e xustificar a 
súa necesidade segundo o 
tipo de movemento. 

FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en 
función da súa traxectoria e a súa velocidade. 

CMCCT Clasifica distintos tipos de 

movementos en función 

da súa traxectoria e a súa 

velocidade. 

FQB4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio 
da velocidade nun estudo cualitativo do 
movemento rectilíneo uniformemente acelerado 
(MRUA), e razoa o concepto de velocidade 
instantánea. 

CMCCT Calcula a velocidade 

instantánea nun 

movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado. 

B4.3. Expresar 
correctamente as relacións 
matemáticas que existen 
entre as magnitudes que 
definen os movementos 
rectilíneos e circulares. 

FQB4.3.1. Deduce as expresións matemáticas 
que relacionan as variables nos movementos 
rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA) e circular 
uniforme (MCU), así como as relacións entre as 
magnitudes lineais e angulares. 

CMCCT Deduce as expresións 

matemáticas nos 

movementos rectilíneo 

uniforme, rectilíneo 

uniformemente acelerado 

e circular uniforme, así 

como as relacións entre as 

magnitudes lineais e 

angulares. 

B4.4. Resolver problemas 
de movementos rectilíneos 
e circulares, utilizando 
unha representación 
esquemática coas 
magnitudes vectoriais 
implicadas, e expresar o 
resultado nas unidades do 
Sistema Internacional. 

FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento 
rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA) e circular 
uniforme (MCU), incluíndo movemento de 
graves, tendo en conta valores positivos e 
negativos das magnitudes, e expresar o resultado 
en unidades do Sistema Internacional. 

CMCCT 
 

Resolve problemas de 

movemento rectilíneo 

uniforme (M.R.U.), 

rectilíneo uniformemente 

acelerado (M.R.U.A.), e 

circular uniforme. 

FQB4.4.2. Determina tempos e distancias de 
freada de vehículos e xustifica, a partir dos 
resultados, a importancia de manter a distancia 
de seguridade na estrada. 

CMCCT 
CSC 

Calcula os tempos e 

distancias de  de 

vehículos e recoñece a 

importancia de respetar a 

velocidade e a distancia 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc
ias 

Mínimos esixibles 

de seguridade. 

FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector 
aceleración en calquera movemento curvilíneo e 
calcula o seu valor no caso do movemento 
circular uniforme. 

CMCCT Argumenta a existencia de 

vector aceleración en todo 

movemento curvilíneo. 

B4.5. Elaborar e interpretar 
gráficas que relacionen as 
variables do movemento 
partindo de experiencias de 
laboratorio ou de 
aplicacións virtuais 
interactivas e relacionar os 
resultados obtidos coas 
ecuacións matemáticas que 
vinculan estas variables. 

FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a 
aceleración a partir de gráficas posición-tempo e 
velocidade-tempo en movementos rectilíneos. 

CMCCT Determina a velocidade 

do movemento, deduce as 

ecuacións do movemento 

e calcula o espazo total 

recorrido a partir de 

gráficas. 

FQB4.5.2. Deseña, describe e realiza 
individualmente ou en equipo experiencias no 
laboratorio ou empregando aplicacións virtuais 
interactivas, para determinar a variación da 
posición e a velocidade dun corpo en función do 
tempo, e representa e interpreta os resultados 
obtidos. 

CMCCT 
CSIEE 
CD 
CCL 
CAA 
CSC 

Realiza un experimento 

para medir a velocidade 

instantánea nun 

movemento rectilíneo 

uniformemente acelerado. 

B4.6. Recoñecer o papel das 
forzas como causa dos 
cambios na velocidade dos 
corpos e representalas 
vectorialmente. 

FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en 
fenómenos cotiáns nos que hai cambios na 
velocidade dun corpo. 

CMCCT Recoñece as distintas 

forzas que actúan sobre 

os corpos. 

Representa a dirección e o 

sentido de distintas 

forzas. 

FQB4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a 
forza normal, a forza de rozamento e a forza 
centrípeta en casos de movementos rectilíneos e 
circulares. 

CMCCT Identifica as forzas sobre 

os corpos en movemento. 

B4.7. Utilizar o principio 
fundamental da dinámica 
na resolución de problemas 
nos que interveñen varias 
forzas. 

FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas que 
actúan sobre un corpo en movemento nun plano 
tanto horizontal como inclinado, calculando a 
forza resultante e a aceleración. 

CMCCT Identifica os principios da 

dinámica que permiten 

saber o tipo de 

movemento que terá un 

corpo si se coñecen as 

forzas que actúan sobre 

él. 

B4.8. Aplicar as leis de 
Newton para a 
interpretación de 
fenómenos cotiáns. 

FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en 
termos das leis de Newton. 

CMCCT Recoñece as leis de 

Newton en situacións da 

vida cotidiá. 

FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como 
consecuencia do enunciado da segunda lei. 

CMCCT Calcula o valor das forzas 

sobre os obxectos 

utilizando o primeiro e 

segundo principio da 

dinámica. 

FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de 
acción e reacción en situacións de interacción 
entre obxectos. 

CMCCT Calcula e representa o 

valor das forzas sobre os 

obxectos utilizando o 

terceiro principio da 

dinámica. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc
ias 

Mínimos esixibles 

B4.9. Valorar a relevancia 
histórica e científica que a 
lei da gravitación universal 
supuxo para a unificación 
das mecánicas terrestre e 
celeste, e interpretar a súa 
expresión matemática. 

FQB4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de 
atracción gravitatoria só se poñen de manifesto 
para obxectos moi masivos, comparando os 
resultados obtidos de aplicar a lei da gravitación 
universal ao cálculo de forzas entre distintos 
pares de obxectos. 

CMCCT Aplica a lei da gravitación 

universal ao cálculo de 

forzas entre distintos 

pares de obxectos. 

FQB4.9.2. Obtén a expresión da aceleración da 
gravidade a partir da lei da gravitación universal 
relacionando as expresións matemáticas do peso 
dun corpo e a forza de atracción gravitatoria. 

CMCCT Resolve as cuestións 

relacionadas cas 

expresións matemáticas 

do peso dun corpo e a 

forza de atracción 

gravitatoria. 

B4.10. Comprender que a 
caída libre dos corpos e o 
movemento orbital son 
dúas manifestacións da lei 
da gravitación universal. 

FQB4.10.1. Razoa o motivo polo que as forzas 
gravitatorias producen nalgúns casos 
movementos de caída libre e noutros casos 
movementos orbitais. 

CMCCT Calcula as forzas 

gravitatorias e os 

movementos que xeneran. 

B4.11. Identificar as 
aplicacións prácticas dos 
satélites artificiais e a 
problemática xurdida polo 
lixo espacial que xeran. 

FQB4.11.1. Describe as aplicacións dos satélites 
artificiais en telecomunicacións, predición 
meteorolóxica, posicionamento global, 
astronomía e cartografía, así como os riscos 
derivados do lixo espacial que xeran. 

CMCCT 
CSC 
 

Recoñece as aplicacións 

dos satélites artificiais así 

como os riscos da basura 

espacial. 

B4.12. Recoñecer que o 
efecto dunha forza non só 
depende da súa 
intensidade, senón tamén 
da superficie sobre a que 
actúa. 

FQB4.12.1. Interpreta fenómenos e aplicacións 
prácticas nas que se pon de manifesto a relación 
entre a superficie de aplicación dunha forza e o 
efecto resultante. 

CMCCT Recoñece a relación entre 

a superficie de aplicación 

dunha forza e o efecto 

resultante en situacións 

da vida cotidiá. 

FQB4.12.2. Calcula a presión exercida polo peso 
dun obxecto regular en distintas situacións nas 
que varía a superficie en que se apoia; compara 
os resultados e extrae conclusións. 

CMCCT Calcula a presión exercida 

polo peso dun obxeto en 

distintas situacións. 

B4.13. Interpretar 
fenómenos naturais e 
aplicacións tecnolóxicas en 
relación cos principios da 
hidrostática, e resolver 
problemas aplicando as 
expresións matemáticas 
destes. 

FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos 
en que se poña de manifesto a relación entre a 
presión e a profundidade no seo da hidrosfera e 
a atmosfera. 

CMCCT Resolve problemas 

relacionados ca presión 

no interior dun fluido. 

FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados coa 
presión no interior dun fluído aplicando o 
principio fundamental da hidrostática. 

CMCCT Analiza aplicacións 

prácticas baseadas no 

principio fundamental da 

hidrostática. 

FQB4.13.4. Analiza aplicacións prácticas 
baseadas no principio de Pascal, como a prensa 
hidráulica, o elevador, ou a dirección e os freos 
hidráulicos, aplicando a expresión matemática 
deste principio á resolución de problemas en 
contextos prácticos. 

CMCCT 
 

Analiza aplicacións 

prácticas baseadas no  

principio de Pascal. 

FQB4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade 
de obxectos utilizando a expresión matemática 
do principio de Arquímedes, e verifícaa 
experimentalmente nalgún caso. 

CMCCT Identifica a maior ou 

menor flotabilidade de 

obxectos dacordo co 

principio de Arquímedes. 

B4.14. Deseñar e presentar 
experiencias ou 
dispositivos que ilustren o 
comportamento dos fluídos 

FQB4.14.1. Comproba experimentalmente ou 
utilizando aplicacións virtuais interactivas a 
relación entre presión hidrostática e 
profundidade en fenómenos como o paradoxo 

CMCCT 
CD 

Busca información sobre a 

paradoxa hidrostática. 

Comproba 
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e que poñan de manifesto 
os coñecementos 
adquiridos, así como a 
iniciativa e a imaxinación. 

hidrostático, o tonel de Arquímedes e o principio 
dos vasos comunicantes. 

experimentalmente o 

principio de Arquímedes. 

FQB4.14.2. Interpreta o papel da presión 
atmosférica en experiencias como o experimento 
de Torricelli, os hemisferios de Magdeburgo, 
recipientes invertidos onde non se derrama o 
contido, etc., inferindo o seu elevado valor. 

CCEC 
CMCCT 

Recoñece o papel da 

presión atmosférica no 

experimento de Torricelli . 

B4.15. Aplicar os 
coñecementos sobre a 
presión atmosférica á 
descrición de fenómenos 
meteorolóxicos e á 
interpretación de mapas do 
tempo, recoñecendo termos 
e símbolos específicos da 
meteoroloxía. 

FQB4.15.1. Relaciona os fenómenos atmosféricos 
do vento e a formación de frontes coa diferenza 
de presións atmosféricas entre distintas zonas. 

CMCCT Identifica a formación de 
frontes 

FQB4.15.2. Interpreta os mapas de isóbaras que 
se amosan no prognóstico do tempo, indicando o 
significado da simboloxía e os datos que 
aparecen nestes. 

CMCCT Interpreta un mapa de 

isobaras identificando o 

anticiclón e a borrasca. 

Bloque 5. A enerxía/ 

B5.1. Analizar as 
transformacións entre 
enerxía cinética e enerxía 
potencial, aplicando o 
principio de conservación 
da enerxía mecánica cando 
se despreza a forza de 
rozamento, e o principio 
xeral de conservación da 
enerxía cando existe 
disipación desta por mor do 
rozamento. 

FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións 
entre enerxía cinética e potencial gravitatoria, 
aplicando o principio de conservación da enerxía 
mecánica. 

CMCCT Resolve problemas 

aplicando o principio de 

conservación da enerxía 

mecánica. 

FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma 
de calor en situacións onde diminúe a enerxía 
mecánica. 

CMCCT Determina situacións nas 

que disminúe a enerxía 

mecánica. 

B5.2. Recoñecer que a calor 
e o traballo son dúas formas 
de transferencia de enerxía, 
e identificar as situacións 
en que se producen. 

FQB5.2.1. Identifica a calor e o traballo como 
formas de intercambio de enerxía, distinguindo 
as acepcións coloquiais destes termos do seu 
significado científico. 

CMCCT Identifica o calor e o 

traballo como formas de 

intercambio de enerxía. 

FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un 
sistema intercambia enerxía en forma de calor ou 
en forma de traballo. 

CMCCT Recoñece en qué 

condicións un sistema 

intercambia enerxía 

B5.3. Relacionar os 
conceptos de traballo e 
potencia na resolución de 
problemas, expresando os 
resultados en unidades do 
Sistema Internacional ou 
noutras de uso común. 

FQB5.3.1. Acha o traballo e a potencia asociados 
a unha forza, incluíndo situacións en que a forza 
forma un ángulo distinto de cero co 
desprazamento, e expresar o resultado nas 
unidades do Sistema Internacional ou noutras de 
uso común, como a caloría, o kWh e o CV. 

CMCCT Calcula o traballo e a 

potencia asociados a unha 

forza, expresando o 

resultado en kWh e CV. 

B5.4. Relacionar cualitativa 
e cuantitativamente a calor 
cos efectos que produce nos 
corpos: variación de 
temperatura, cambios de 
estado e dilatación. 

FQB5.4.1. Describe as transformacións que 
experimenta un corpo ao gañar ou perder 
enerxía, determinar a calor necesaria para que se 
produza unha variación de temperatura dada e 
para un cambio de estado, e representar 
graficamente estas transformacións. 

CMCCT Describe as 

transformacións que 

experimenta un corpo ao 

gañar ou perder enerxía. 

FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre 
corpos a distinta temperatura e o valor da 
temperatura final aplicando o concepto de 
equilibrio térmico. 

CMCCT Emprega o concepto de 
equilibrio térmico. 

FQB5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun 
obxecto coa variación da súa temperatura 
utilizando o coeficiente de dilatación lineal 
correspondente. 

CMCCT Utiliza o coeficiente de 

dilatación lineal 

correspondente. 
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FQB5.4.4. Determina experimentalmente calores 
específicas e calores latentes de substancias 
mediante un calorímetro, realizando os cálculos 
necesarios a partir dos datos empíricos obtidos. 

CMCCT 
CAA 

Determina 

experimentalmente calores 

específicos e calores 

latentes de sustancias 

mediante un calorímetro. 

Mide o equivalente en auga 

dun calorímetro. 

FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a 
importancia histórica do motor de explosión e 
preséntao empregando as TIC. 

CAA 
CMCCT 
CD 
CCL 
CSC 
CCEC 

Realiza un traballo sobre 

a importancia histórica do 

motor de explosión no 

mundo do transporte e 

presentao empregando as 

TIC. 

B5.6. Comprender a limitación 
que o fenómeno da 
degradación da enerxía supón 
para a optimización dos 
procesos de obtención de 
enerxía útil nas máquinas 
térmicas, e o reto tecnolóxico 
que supón a mellora do 
rendemento destas para a 
investigación, a innovación e a 
empresa. 

FQB5.6.1. Utiliza o concepto da degradación da enerxía 
para relacionar a enerxía absorbida e o traballo 
realizado por unha máquina térmica. 

CMCCT Explica e identifica o traballo 

realizado por unha máquina 

térmica. 

 

6. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN ,CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

Os procedementos que se utilizarán para avaliar aos alumnos serán os que 

proporcionen  a maior  información posible dada a configuración  das aulas, o número de 

alumnos por aula, a atención á diversidade, os posibles problemas de alteración do orde na 

clase- etc. Terase en conta para esta recollida de información a puntualidade e interese dos 

alumnos, a súa aportación de ideas, a realización das tarefas asignadas, individuais ou en 

grupo, a orde e realización de tarefas, a limpeza neles, a participación e intervención do 

alumno na clase(preguntas, exposicións teóricas), o respecto aos outros, o esforzo nas 

actividades prácticas, e as probas e exercicios escritos cualificados do 1 a 10. 

 

 6.1-Procedemento de avaliación inicial. 

 A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, 

senón que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos 

nosos estudantes; a partir dela poderemos: 

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou 

personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe (débese ter en conta aquel 

alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non 
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diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estaren en risco, pola súa historia 

familiar, etc.). 

• Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar (planificación de reforzos, situación 

de espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual). 

 • Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como sobre 

os recursos que se van empregar. 

• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto 

de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor. 

   As probas de Avaliación Inicial terán como referentes os obxectivos e contidos mínimos 

que o alumno debería ter acadado ao finalizar o curso ou etapa anterior, así como o grao de 

adquisición das competencias clave. 

 Realizarase a comezos de curso, nada máis ter o primeiro contacto co alumnado. 

 Consistirá nunha proba escrita do mesmo estilo que os exames de curso, apoiada en 

casos concretos por unha interacción doutro tipo, particularmente oral. 

 Non están previstos canles especiais de información á familia, de xeito diferenciado ó 

conxunto do grupo. 

 É posible que os resultados xerais da avaliación inicial teña como consecuencia unha 

modificación da programación e/ou propostas de variación de agrupamento. 

 

6.2.- Procedemento de avaliación para 2ºe 4º da ESO 

o Instrumentos de avaliación 

Cos instrumentos de avaliación, avaliaranse os estándares considerándose o estabre-

cido no “mínimo esixible” e na táboa de rúbricas de avaliación que se redacta a conti-

nuación. Considérase un estandar superado cando se consegue un 50% seguindo as 

indicacións da mencionada táboa. 

• Probas de coñecemento escritas. Haberá probas de coñecemento escritas parciais, a lo 

menos dúas por avaliación. Probas de coñecemento de recuperación da avaliación so-

bre todos os contidos e competencias traballados na avaliación. Proba de coñecemen-

tos escrita a final do curso na que se avaliarán todos os contidos e competencias tra-

ballados no curso. 

• Observación do traballo no aula, participación no aula, observación de dificultades e 

hábitos de traballo. Observación da resolución de actividades no aula ou actividades 

de repaso para casa. Observación do traballo no laboratorio. 

• Traballos e tarefas na aula virtual, individuáis e grupáis. Traballos de prácticas. 

• Caderno de clase que será recollido en cada proba escrita para a súa corrección. 
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o Criterios de avaliación e cualificación. 

A porcentaxe da calificación de cada avaliación será o resultado das seguintes porcentaxes: 

• 50 % (60% en 4º de ESO) Proba final trimestal escrita. Para ter en conta estas 

porcentaxes é imprescindible acadar un 3,5 na proba trimestral, de non ser así esa 

nota da proba será a cualificación do trimestre. 

• 20% Probas parciais escritas. Farase unha proba de coñecementos escrita por cada 

unha das unidades didácticas e a media destas probas escritas terá un peso do 20%. 

• 20 % (10% en 4º de ESO)  Caderno de clase. A rúbrica de cualificación do caderno 

de clase pódese consultar neste apartado. 

• 5 % Tarefas na aula virtual. Neste punto, ademáis das tarefas e actividades da Aula 

virtual, inclúense os traballos sobre as prácticas de laboratorio que entregue o 

alumnado. 

• 5 % Traballo e actitude así como interese, motivación e comportamento diario na aula.  

• REDONDEO DA CUALIFICACIÓN TRIMESTRAL. A cualificación obtida redondearase 

do seguinte xeito: se a cifra das décimas é igual ou maior a 7, súmase 1 ás unidades da 

cualificación. 

• Cada avaliación terá a súa correspondente recuperación para os alumnos que non 

acadaran a cualificación de aprobado. As características desta proba serán as mesmas 

que as probas escritas feitas durante o trimestre de igual xeito que a súa rúbrica de 

cualificación. 

• Ao finalizar as tres avaliacións, e se só existe unha suspensa con cualificación superior 

a 3.5, calcularase a cualificación global do seguinte xeito: 

 

𝐶𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =
∑ 𝐶𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑠

3
 

 

• A materia estará superada se se alcanza unha cualificación global igual ou superior a 

5, utilizando como criterio de redondeo o citado anteriormente apartado de redondeo. 

• Para o alumndo cunha avaliación suspensa con cualificación  inferior a 3.5, alumnado 

con dúas avaliacións suspensas, e alumnado con todas as avaliacións non superadas, 

aplicaráse o recollido no seguinte punto para a recuperación da materia. 

• Aquelas probas escritas aos que o alumno non se presente será valorado cunha nota 

numérica de cero. Non obstante, se a falta está xustificada, fará os controis que queden 

e o exame trimestral e sumarase a ponderación do control que non fixo á do exame de 

avaliación. Se non fixese o exame trimestral, fará o de recuperación, e no caso de 

suspender este exame, faráselle unha proba de recuperación a fin de curso. 
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Descrición das probas escritas 

• Preguntas e definicións sobre os contidos das unidades 

• Exercicios de cálculo numéricos sobre os contidos das unidades. 

• Responder a unha pregunta con monosílabos implicará unha puntuación de cero 

na devandita pregunta. 

• Responder a un exercicio de cálculo poñendo soamente o resultado implicará unha 

puntuación de cero. 

• Algunhas preguntas terán máis dun apartado. 

• Nas preguntas con máis dun apartado descontarase a parte proporcional por cada 

apartado contestado de forma incorrecta. 

• As preguntas e definicións cualificaranse segundo a rúbrica indicada máis abaixo. 

• As preguntas de resolución numérica cualificaranse segundo a rúbrica indicada 

máis abaixo. 

RÚBRICAS DE AVALIACIÓN 

Rúbrica para cualificación das probas escritas 

Preguntas de razonamiento teórico e definicións 

 Sobresaliente Satisfactorio Básico Escaso 

Presentación 
(pode restar un 10% 

do 100%) 

As contestacións estan ordeadas 
e xerarquízadas e presentadas con limpeza e pulcritude 

As contestacións estan desor-
deadas e pouco xerarquiza-

das. Limpeza e pulcritude in-
satisfactorias.  

Resta 10 % da puntua-
ción TOTAL 

Ortografía e expresión 
Científica 

10% 

Ou texto é fluído, as magni-
tudes están correctamente 
espresada . A puntuación é 
correcta, sen erros ortográ-

ficos. 
100% puntuación 

O texto é fluído, as mag-
nitudes estan correcta-
mente espresada. Pre-
senta un erro ortográ-

fico. 
75% puntuación 

O texto non é fluído, 
as magnitudes estan 
en alguns casos inco-
rrectamente espresa-

das. Presenta dous 
erros ortográficos. 
50% puntuación 

O texto non é fluído, as magni-
tudes non estan correcta-

mente espresadas. Presenta 
máis de tres erros ortográfico. 

0% puntuación 
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Precisión dás Defini-
cións 

90% 

Corrección nas respostas. 
Coñecemento e correcto 

uso de vocabulario cienfico. 

Calidade dos exempros 
100% puntuación 

Corrección nas res-
postas. Coñecemento 
de vocabulario cientí-

fico e uso parcial-
mente incorrecto. Ca-
lidade dos exempros 
pero escasos en des-

cripcións. 
75% puntuación 

Respostas parcial-
mente incorrectas. 

Recoñece termos ca-
racteristicos do voca-
bulario científico. Ca-
lidade dos exempros 

limitada. 
50% puntuación 

Respostas parcialmente inco-
rrectas. Recoñece termos ca-
racteristicos do vocabulario 
científico dandolles mal uso. 

25% puntuación 

Exercicios de cálculo 

 Sobresaliente Satisfactorio Básico Escaso 

Presentación  
(resta un 10 %) 

As contestacións estan ordeadas e xerarquízadas e presentadas con lim-
peza e pulcritude 

 
Non resta 

 
As contestacións estan desor-

deadas e pouco xerarquiza-
das. Limpeza e pulcritude in-

satisfactorias. 
-10% puntuación TOTAL 

Procedemento de 
resolución 

( aprox.75%) 

Comprende e aplica as 
ecuacións que rixen vos fe-

nómenos. É quen de deducir 
as relacións matemáticas 
necesarias a partir de leis. 

Fai representacións gráficas 
completas e coidadosas. 

 
100% puntuación 

Comprende as ecua-
cións que rixen vos fe-
nómenos e aplicaas en 
xeral ben. Deduce só 
parcialmente as rela-
cións matemáticas a 
partir das leis. Fai re-

presentacións gráficas 
completas. 

 
75% puntuación 

Comprende as ecua-
cións que rixen os fe-
nómenos cometendo 
un erro na súa aplica-
ción. Non deduce as 
relaciónrelaciónas a 
partir das leis. As re-
presentacións gráfi-
cas son descoidadas. 

 
50% puntuación 

Non comprende as ecuacións 
que rixen os fenómenos co-

metendo error na súa aplica-
ción. Non deduce as relación-
relaciónas a partir das leis. As 
representacións gráficas son 
descoidadas e incompletas.. 

 
0% puntuación. 

Corrección no cálculo 
aprox 25% 

Expresión correcta de variables e substitución precisa. Uso correcto dás 
unidades (e vectores unitarios no caso de magnitudes vecto- riais). Pre-

cisión non resultado. 
 

100% puntuación 

Expresión e substitución in-
correcta dunha variable. 

Unha incorrección non uso 
dás unidades 

0 % puntuación. 
 

Cada resultado sen unidades 
– 10 % sobre o 100% 

 

Rubrica para a cualificación dos traballos individuais ou en grupo 

 Sobresaliente Satisfactorio Básico Escaso 

Presentación (20%) 

As contestacións están ordenadas e 

xerarquizadas e presentadas con limpeza e 

pulcritude 

100% puntuación 

As contestacións están 

pouco ordenadas 

e xerarquizadas. Limpeza 

e pulcritude 

insatisfactorias. 50% 

puntuación 

As contestacións están 

desordenadas e pouco 

xerarquizadas. Limpeza e 

pulcritude insatisfactorias. 

25% puntuación 

Ortografía e 

expresión científica 

(40%) 

Ou texto é fluído, as 

magnitudes están 

correctamente 

expresadas. A 

puntuación é 

correcta, sen erros 

ortográficos. 

Contidos ben 

explicados. 

100% puntuación 

Ou texto é fluído, as 

magnitudes están 

correctamente 

expresadas. A 

puntuación non é 

correcta e presenta un 

erro ortográfico. 

Contidos explicados. 

75% puntuación 

Ou texto non é fluído, as 

magnitudes están 

correctamente 

expresadas. A puntuación 

é correcta, presenta máis 

dun erro ortográfico. 

Contidos parcialmente 

explicados. 

50% puntuación 

Ou texto non é fluído, as 

magnitudes están nalgúns 

casos incorrectamente 

expresadas . A puntuación é 

incorrecta, presenta máis 

dedous erros ortográficos. 

0% puntuación 
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Estrutura e formato  

(40%) 

O exercicio está 

conformado con 

todos os elementos 

precisos e de forma 

consistente: 

portada, memoria, 

descrición do 

proceso, expresión 

de resultados 

(táboas), gráficos, 

conclusións. 100% 

puntuación 

O exercicio está 

conformado con todos 

vos elementos 

precisos: portada, 

memoria, descrición 

do proceso, expresión 

de resultados (táboas), 

gráficos, conclusións, 

presentando deficiente 

calidade. 

75% puntuación 

O exercicio presenta a 

maioría dous elementos 

necesarios, 

xerarquizados. As 

descricións e memoria 

son moi elementais. Ou 

resultado presenta 

desorde e non é 

consistente. 

50% puntuación 

O exercicio presenta algúns 

dous elementos precisos, 

pouco xerarquizados e 

redactados de forma 

deficiente. 

25 % puntuación 

Rúbrica para a cualificación do traballo diario 

Atención e 

participación nas 

cuestións orais 

prantexadas 

Participa asiduamente e responde de forma 

adecuada as preguntas prantexadas. 100% 

Participa pouco e non 

sempre responde 

adecuadamente. 

50% 

Apenas participa e non 

responde ben as cuestións. 

0% 

Resolución de 

tarefas prantexadas. 

Traballa e fai correctamente as actividades 

prantexadas de repaso para casa ou no aula. 

100% 

Fai as tarefas no aula 

ainda que non sexa de 

forma correcta na súa 

totalidade. Trae a metade 

das veces as tarefas de 

repaso propostas para 

casa. 50% 

Non fai as tarefas 

propostas, non soe facer as 

actividades na aula ou 

fainas incorrectamente por 

falta de interese. 0% 

Rúbrica para a cualificación do caderno 

Presentación 

26.7% 

-Non copia os 

enunciados das 

actividades. 

-Non separa as 

unidades. 

-Escribe con lapis 

e/ou bolígrafos de 

cores inadecuadas. 

-Non subliña con 

regra os títulos. 

-Realiza tachóns e 

garabatos. 

-Copia algún 

enunciado. 

-Separa algunha 

unidade didáctica. 

-Escribe con frecuencia 

con lapis e/ou 

bolígrafos de cores 

inadecuadas. 

-Algunha vez subliñou 

algún título. 

-Existe algún tachón ou 

garabato. 

-Fáltalle algún enunciado. 

–Separa case todas as 

unidades didácticas. 

-Escribe case sempre con 

bolígrafo. 

-Subliña case sempre con 

regra os títulos. 

-Hai algún tachón ou 

garabato. 

-Copia todos os enunciados 

das actividades. 

-Separa correctamente as 

unidades didácticas. 

-Escribe sempre con 

bolígrafo negro ou azul. 

-Subliña con regra os 

títulos. 

-Non existen tachóns nin 

garabatos. 

Contidos, tarefas e 

actividades 

26.67% 

Non ten nin as 

actividades de 

clase nin das 

fotocopias feitas. 

Ten algunhas 

actividades de clase e 

de fotocopias feitas. 

Ten case todas as 

actividades de clase e de 

fotocopias feitas. 

Ten todas as actividades de 

clase e de fotocopias feitas. 

Autocorrección 

26.67% 

Non teñen 

ningunha 

actividade nin 

tarefa corrixida. 

Ten algunhas 

actividades ou tarefas 

correxidas. 

Ten a maior parte das 

tarefas e actividades 

correxidas. 

Ten todas as tarefas e 

actividades correxidas. 

Organización e orde 

10% 

-O caderno está 

totalmente 

desordenado. 

-Non respecta nin a 

orde dos contidos 

entregados 

presentando follas 

en branco e con 

outros contados. 

-Hai varias partes do 

caderno que están 

desordenadas. 

-Presenta unha orde 

diferente ao dos 

contidos entregados en 

clase. 

-Algunhas partes do 

caderno están 

desordenadas. 

-Respecta case sempre a 

estrutura e a orde dos 

contidos entregados en 

clase. 

-A información está 

ordenada de maneira 

temporal. 

-Respecta a estrutura e a 

orde dos contidos 

entregados nas clases. 

Caligrafía 

10% 

A letra coa que 

escribe non é clara 

nin lexible. 

Escribe con letra pouco 

clara, o que dificulta a 

súa lectura. 

Escribe con letra bastante 

clara aínda que ás veces 

custa lela. 

Escribe con letra clara e 

lexible. 
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 No caso de que se detecte que un alumno/a copie nun examen ou fai uso de ferramentas 

tecnolóxicas non permitidas, a súa calificación será cero. De producirse este feito no exame 

final trimestral, o alumno/a suspenderá a asignatura nese trimestre. E a sanción involucra a 

tódolos alumnos implicados, quen copia e quen se deixa copiar, xa que é responsabilidade 

dos alumnos e alumnas evitar que a súa proba ou traballo sexa obxecto de copia.  

 
6.3.- Procedementos de avaliación final. 

Para todo o alumnado será OBRIGATORIA a  realización de diferentes probas escritas 

tal e como se recolle na seguinte táboa: 

 

PROBAS DE AVALIACIÓN FINAIS 

Alumnado que deberá realizar avaliacións finais 

• O alumnado que non suspendeu ninguna avaliación, fará unha proba global de todo o 

curso. 

• O alumnado que suspendeu todas as avaliacións fará unha proba global de todo o curso. 

• O alumnado que suspendeu dúas avaliacións fará unha proba que englobe os estándares 

desas dúas avaliacións. 

• O alumnado que suspendeu unha avaliación e a nota media das tres avaliacións, unha vez 

feito o redondeo (utilizando a regra citada anteriormente no punto “Criterios de avaliación 

e cualificación “) non chega a 5, farán unha proba que englobe os estándares desa 

avaliación suspensa. 

• O alumnado que suspendeu unha ou dúas evaluacións con cualificacións inferiores a 3,5, 

farán unha proba que englobe os estándares das avaliacións non superadas. 

Descrición do tipo de proba 

• A proba será unha proba escrita, haberá un ou dous exercicio (xa sea de definición, 

razoamento ou desarrollo numérico e cálculo) de cada unidade, en función da casusística 

persoal do alumnado.  

• Responder a unha pregunta con monosílabos implicará unha puntuación de cero na 

devandita pregunta. 

• Responder a un exercicio de cálculo poñendo soamente o resultado implicará unha 

puntuación de cero. 

• Algunhas preguntas terán máis dun apartado. 

• Nas preguntas con máis dun apartado descontarase a parte proporcional por cada 

apartado contestado de forma incorrecta. 

• Os exercicios cualificaranse de acordo ás táboas de rúbricas. 
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6.4.- Procedemento de recuperación e avaliación de pendentes 

 A recuperación de pendentes da materia de Física e Química farase mediante dous 

instrumentos de avaliación: 

o Tarefas a entregar na aula virtual. 

o Probas de coñecemenro escritas. 

Deste xeito, ofreceráselle ao alumnado dúas posibilidades: 

 

1. Proba final única: O alumnado deberá superar un exame final sobre os contidos 

mínimos que se realizará o mes de maio, data que estará determinada polo centro. Para 

aprobar a cualificación terá que ser superior a 5. Esta proba terá as seguintes características: 

▪ Será unha proba escrita con cuestións ou exercicios de razoamento teórico, 

Estándares que se van avaliar 

• Para alumnado que suspenderan todas as avaliacións, avaliaranse todos os estándares do 

curso. 

• Para alumnado que suspenderan dúas avaliacións, avaliaranse todos os estándares das 

avaliacións suspensas. 

• Para alumnado que suspenderan unha avaliación, avaliaranse todos os estándares da 

avaliación suspensa. 

• Para alumnado que non supendeu ninguna avaliación, avaliaránse todos os estándares do 

curso. 

Cualificación 

Para o alumnado que non suspenderon ningunha avaliación: 

𝑪𝒖𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 = 80% ∙ 𝐶𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 + 20% ∙ 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  

Para o alumnado que suspende todas as avaliacións: 

𝑪𝒖𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 = 𝐶𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎  

 

Para  o alumnado que suspende dúas avaliacións: 

𝐶𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
∑(𝐶𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎 + 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

2
 

 

Para  o alumnado que suspende unha avaliación: 

𝐶𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
∑(𝐶𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

3
 

 

Para poder aprobar o curso a cualificación debe ser igual ou maior que 5. A cualificación obtida como media das 

avaliacións redondearase do seguinte xeito: se a cifra das décimas é maior a 7, súmase 1 ás unidades da cualificación. 
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definicións e/ou exercicios de cálculo.  

▪ As preguntas cualificaranse segundo explícase na táboa de rúbricas. 

▪ Responder a unha pregunta con monosílabos implicará unha puntuación de cero na 

devandita pregunta. 

▪ Responder a un exercicio de cálculo poñendo soamente o resultado implicará unha 

puntuación de cero. 

▪ As cuestións ou exercicios poderán ter máis dun apartado. 

▪ O redondeo realizaráse de igual xeito que o citado na avaliación anterior. 

 

2. Probas escritas trimestrais e tarefas na aula virtual. Poderase superar a materia 

entregando tarefas na aula virtual e facendo dous parciais. Así, a materia repartirase en 

dous cuatrimestres.  Ao rematar o cuatrimestre se fará unha proba escrita sobre os 

contidos que se repasaron nas tarefas. As características desta proba son as mesmas que a 

proba final e avaliarase coa rúbrica xa exposta anteriormente no apartado de avaliación 

continua. Para a cualificación por cuatrimestre,  as tarefas se cualificarán e contarán cun 

30 % para a nota e a proba escrita o 70 %. restante. 

• Para calcular a cualificación global  farase a media dos dous cuatrimestres, 

sempre e cando ningunha desas cualificacións sexa inferior á 3. Se media é igual 

ou superior a 5 considerarase a materia superada e estará exento de ir ao final. 

• Se algunha das notas é inferior a 3 ou ben a media é inferior a 5 a materia 

estará suspensa e terá que presentarse á proba extraordinaria de setembro. 

 

 Se por ninguna das dúas vías anteriores supérase a materia, realizarase unha proba 

extraordinaria, con data a determinar polo centro. A proba abarcará todos os contidos 

mínimos da materia do curso. A cualificación será a obtida na proba escrita e deberá acadarse 

un 5 sobre 10. A avaliación será como as das probas finais comentadas anteriormente e 

seguindo as táboas de rúbricas e o redondeo para a materia en 2º, 3º e 4º de ESO. 
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7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

  

Utilizarase unha metodoloxía activa, que facilite ao alumnado ser protagonista e construtor 

da súa propia aprendizaxe. Para isto propoñerase unha variedade de actividades e recursos 

de aprendizaxe que poidan adaptarse á diversidade de estilos e intereses de cada estudante. 

Estas actividades apoiaranse fundamentalmente en: 

o Estratexias de pensamento que fomenten no alumnado o pensamento crítico, a 

reflexión, a capacidade de formular interrogantes e a busca creativa de respostas a estas. 

o Estratexias de traballo colaborador que potencien a capacidade de consenso, as 

habilidades de comunicación e de cooperación. 

o A experimentación e a utilización do método científico (xeración de hipóteses, 

comprobación de datos, traballo de investigación e comunicación científica) como 

ferramentas fundamentais para o estudo científico. 

o O desenvolvemento de habilidades comunicativas a través de exposicións orais, 

debates e postas en común do traballo individual e de equipo. 

o O uso das tecnoloxías da comunicación e a elección de fontes fiables de información. 

o A vinculación directa das aprendizaxes a contextos reais para achegarse ao obxecto de 

estudo da ciencia e para aplicar os coñecementos adquiridos. 

o Avaliación continua do proceso de ensinanza-aprendizaxe, dando especial importancia 

á autoavaliación e á coavaliación. 

 Na aula farase unha explicación teórica do tema, sempre que sexa posible irá 

acompañada dunha demostración práctica e videos explicativos. O profesor realizará 

cuestións e problemas sobre o explicado para unha adquisición de coñecementos e mellora 

de destrezas na pizarra. Despois os alumnos practicaran facendo os exercicios do libro ou 

dos boletíns que lle entregará o profesor   que van ser corrixidos no encerado.  Por último, 

para comprobar o grado de comprensión por parte dos alumnos, resolverán un boletín que 

o profesor corrixe de forma individual. Si é necesario, os alumnos que así o precisen, 

resolveran un segundo boletín. 

 Sempre que sexa posible intentarase que o alumnos vexa a relación entre a 

asignatura e a vida real mediante vídeos, prácticas, simulacións etc. Tamén realizarán 

actividades destinadas a comprensión de conceptos: clasificación de obxectos ,comparación 

interferencia,dedución ou aquelas actividades que requiren a partir dunha información dada 

reproducila noutras palabras ,explicala ou ilustrala. . Planificarase situacións da vida cotiá o 
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mais achegadas a eles que se podan aproveitar para o deseño de actividades. 

  Amosarse tolerancia ante os erros, considerados normais no proceso de ensino-

aprendizaxe, e evitaranse actitudes descualificadoras, permitindo que os alumnos xoguen un 

papel activo e crítico. Os erros máis que motivo de corrección, conducirán á reflexión e serán 

un elemento orientador da aprendizaxe. Favorecerase a participación dos alumnos na 

dinámica de clase, de forma que haxa un ambiente distendido e se conectará a materia con 

outras actividades xerais do centro.   

  Ao comezar cada unidade, realizárase una actividade de detección de coñecementos 

previos, que servirá ademáis como instrumento de avaliación inicial e para motivar e 

espertar a curiosidade intelectual no alumno. 

 

8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Os recursos e materiais didácticos que se empregarán na posta en práctica das unidades 

didácticas son os seguintes: 

1. Utilizanse os libros de texto de Física e Química para 2º, 3º e 4º de ESO da editorial 

Santillana, 

2.  Aplicacións web interactivas e tutoriais elaborados polo departamento, que 

estarán sempre disponibles na aula virtual. 

3. Apuntamentos e resumes elaborados polo departamento, todos disponibles na 

aula virtual. 

4. Cando sexa oportuno e posible , proxectaranse vídeos coa finalidade de fomentar 

a motivación e afianzar os conceptos. 

5. Material e produtos de laboratorio para a realización das diferentes prácticas. 

 

9-INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE    

  

 Os instrumentos para avaliar a práctica docente poden ser algúns dos citados a 

continuación: 

 • Autorreflexión do profesorado sobre a práctica docente 

• Ánalise do cumprimento dos diversos aspectos da programación 

• Análise de resultados académicos 

• Reunións entre o profesorado do departamento para cordinación da programación 

• Enquisas ao alumnado sobre diversos aspectos. 
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Indicadores de logro do proceso de ensino    1pouco 2 3 4moito 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?.     

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe?.     

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do 

alumnado?. 

    

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?.     

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do 

alumnado.? 

    

6. Mantívose contacto periódico coa familia por parte do profesorado     

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE?. 

    

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao 

alumnado con NEAE? 

    

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?.     

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?     

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.?     

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro 

do grupo? 

    

 
  

 Indicadores de logro da práctica docente 1pouco 2 3 4moito 

1.Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado?.     

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?.     

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade?.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado 

con NEAE?. 

    

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a 

tratar?. 

    

6. Combínase o traballo individual e en equipo.?     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura?.     

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e 

escrita?. 

    

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe?.     

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada 

estándar?. 

    

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / 

traballos, etc?. 

    

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos 

derivados da corrección das probas, traballos, etc? 

    

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus 

acertos e erros?. 

    

14. Grao de implicación do profesor nas funcións de titoría     

 15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas?.     
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16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos 

estándares?. 

    

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 

ampliación?. 

    

 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

 O tratamento da diversidade debe producirse desde o momento da detención dos 

distintos niveis de coñecementos e actitudes dos alumnos. Por iso, a atención á diversidade 

debe converterse nun aspecto característico da práctica docente diaria e  que no 

departamento contemplaremos a tres niveis: na programación, na metodoloxía e nos 

materiais. 

   

Atención á diversidade na programación 

  A programación terá en conta que non todos os alumnos adquiren ó mesmo tempo e 

coa mesma intensidade os contidos tratados. Por iso se deseña de modo que asegure un nivel 

mínimo para todos os alumnos ao final da etapa, dando oportunidades para recuperar os 

coñecementos nos adquiridos no seu momento. A atención á diversidade na programación 

de Física e Química concrétase, sobre todo, na súa estruturación circular ou en espiral. Este 

método consiste en prescindir dos detalles no primeiro contacto do alumno cun tema e 

preocuparse por ofrecer unha visión global do mesmo. Nos casos extremos, ou de atención a 

necesidades educativas especiais, levaranse a cabo, en colaboración co Departamento de 

Orientación, as correspondentes medidas de atención á diversidade que propón a 

Administración Educativa. Así, organizaranse, agrupamentos específicos, reforzos, 

adaptacións curriculares individualizadas, propostas para programas de diversificación 

curricular, programas de cualificación profesional inicial...  

 Atención á diversidade na metodoloxía 

 No mesmo momento en que se inicia o proceso educativo, comezan a manifestarse 

diferenzas entre o alumnado. A falta de comprensión dun contido de física ou de química 

pode ser debida, entre outras causas, a que os conceptos ou procedementos sexan 

demasiados difíciles para o nivel de desenvolvemento científico do alumno, ou a que se 

avanza con demasiada rapidez, e non dá tempo para unha adecuada comprensión. Debido a 

este feito organizaranse as actividades e problemas en actividades de consolidación, reforzo 

e ampliación, nas que poidan traballar ou afondar os alumnos menos ou máis adiantados. 

Nin tódolos alumnos deben realizar tódalas actividades, nin estas teñen que ser sempre as 

mesmas para todos. As actividades abertas posibilitan o afondamento nas mesmas segundo 
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o grao de desenvolvemento intelectual, a capacidade persoal e os coñecementos de cada un. 

Polo tanto, cada unidade didáctica incluirá un gran número de actividades, con niveis de 

dificultade diferente, que permita unha selección axustada ás necesidades de cada alumno. 

 

 Atención á diversidade nos materiais utilizados 

 A selección dos materiais utilizados na aula ten unha gran importancia á hora de 

atender ás diferenzas individuais no conxunto de alumnos. Utilizaranse materiais e recursos 

didácticos variados co fin de atender á diversidade da aula. Así, ben a partir de informacións 

escritas, a manipulación de obxectos, a visualización ou ás novas tecnoloxías poderemos 

facer chegar os coñecementos dunha maneira comprensiva ós alumnos. Canta máis 

variedades de medios manexemos a máis alumnos poderemos chegar. Porén, deberemos de  

recordar que estes materiais deben ser sempre moi ben escollidos porque non poden deixar 

de ser un medio e non un fin para a adquisición de novas aprendizaxes e coñecementos. 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA O ALUMNADO REPETIDOR. 

 Segundo figura no artigo 2 da Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan algunhas medidas de 

atención á diversidade para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria o alumnado 

repetidor de 1º, 2º, 3º e de 4º curso seguirá un programa específico personalizado elaborado 

polo departamento da área ou materia correspondente orientado a superar as dificultades, 

que incluirá actividades para realizar semanalmente. 

Dito programa inclúe: 

1. Control exhaustivo da profesora na clase: atención, traballo, caderno de clase, estudo 

detallado do progreso ou dificultades nas probas realizadas… 

2. Adicaráselles, sempre a demanda dos alumnos, o tempo necesario para intentar resolver 

os problemas de ensinanza-aprendizaxe.Para iso faremos uso dos recreos que o alumno 

considere necesarios. 

3. Reforzo, con exercicios entregados semanalmente, dos contidos non asimilados de xeito 

correcto. 

MEDIDAS PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS. 

 Inclúense os seguintes aspectos: adaptación de obxectivos, contidos e actividades 

propostas  no traballo diario e tamén adaptación de tempos e ou materiais nas probas. 

 



58 

11.CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

  

 No decreto 86/2015 do 25 de xuño establécese que dende todas as materias se debe 

traballar 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. Tamén se recolle que se debe fomentar 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. Todos estes aspectos están intimamente 

relacionados coas competencias clave, e polo tanto o seu tratamento na aula xa quedou 

suficientemente especificado en puntos anteriores da programación. Na materia de Física e 

Química, as ensinanzas transversais concretanse a través do tratamento de diferentes 

contidos, dos contextos e situacións onde se propoñen as diferentes actividades, nos 

seguintes aspectos: 

 Educación vial – Análise e identificación das causas dos accidentes, grupos de alto 

risco e características dos vehículos implicados, así como das circunstancias nas que se 

produciron, responsabilizándose das súas actuacións como conductor y peón mediante a 

realización de exercicios prácticos e simulacións de situacións reais 

Educación para a saúde – Identificación das melloras e os danos que produce na saúde e no 

medio ambiente o uso de determinadas substancias. – Valoración da importancia e a 

necesidade de seguir unha dieta saúdable polos beneficios que aporta. 

  Educación do consumidor – Identificación dos pictogramas utilizados no etiquetado 

de productos químicos e a valoración do seu uso. – Análise das relacións entre as sociedades 

humanas e o aproveitamento dos recursos naturaiss, valorando as súas consecuencias. – 

Valoración crítica do desenvolvemento científico e técnico na organización do tempo libre e 

nas actividades de ocio. – Actitude crítica co consumo desmesurado e irresponsable de 

servicios, bens e productos. 

  Educación ambiental – Uso responsable dos productos químicos e coñecemento das 

normas de protección ambientais respecto da eliminación de residuos. – Ampliación do 

concepto de medio ambiente como conxunto de sistemas interrelacionados e 

interdependientes. – Identificación e reflexión sobre os problemas ambientais actuais, locais 

e globais, como retos ineludibles da nosa sociedade, con actitude crítica e constructiva. – 

Análise da utilidade dos isótopos radiactivos, para estudar a problemática dos residuos que 

xeran e o seu almacenamento. – Identificación e valoración de accións individuais e 

conxuntas relacionadas co compromiso polo medio ambiente. 
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  Educación audiovisual e tecnolóxica  – Uso dos instrumentos que ofrecen a tecnoloxía 

e as TIC nos procesos de búsqueda, xestión e arquivo da información, así como no 

desenvolvemento de traballos de investigación. – Análise crítico dos contidos audiovisuais 

sobre as propiedades e aplicacións de determinados elementos, e o uso de aplicacións para 

a representación desta información, aproveitando múltiples medios. – Actitude aberta na 

incorporación, uso actualización das novas tecnoloxías durante os procesos de realización de 

trabajos e da aprendizaxe. 

  Educación moral e cívica – Actitude participativa e colaborativa en actividades de 

grupo, valorando como enriquecedoras as diferenzas entre as persoas e mantendo unha 

actitude activa de rexeitamento ante cualquer tipo de discriminación . Sempre se fomentará 

na clase a 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. 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, especialmente a violencia de xénero, a violencia contra as persoas 

con discapacidade, a violencia terrorista, o racismo e a xenofobia. Evitaranse 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 homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

 O Departamento de Física e Química ten proxectado as seguintes actividades 

complementarias: 

• Visita á Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña. (4º ESO). Pendente de 

confirmar a data. 

• Visita á Casa das Ciencias, Planetario e DOMUS na Coruña. (3º ESO e 4º de ESO, en 

distintos días). Pendente de confirmar data. 

• Visica ao MUNCYT en A Coruña en colaboración co Departamento de Tecnoloxía, 

cursos e datas pendente de confirmar. 
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 Non se descarta que no momento en que se ofrezan por parte do Centro, do Concello 

ou dalgún outro organismo a participación do Departamento algunha actividade que se 

considere interesante, realizarase ésta, previa a autorización necesaria para a súa realización 

e se incluirá na Memoria de final de curso. 

  Así mismo, serán contempladas dentro deste grupo as medidas de fomento da lectura 

e fomento das TIC, se ben plenamente integradas ambas no discorrer normal do curso, ó 

seren dadas notas e demáis avisos ou envío de apuntes, traballos, etc, mediante correo 

electrónico, blogs, wikis ou ficheiros compartidos, e estare contemplado no 

desenvolvemento da programación a lectura de diversos textos. 

 

13. SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE A PROGRAMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS: 

 

 Cada profesor entregará/presentará ó alumnado ó principio de curso un resumo da 

programación correspondente ó seu curso, e explicará os aspectos máis relevantes da 

mesma.Os contidos de esta Programación estarán a disposición da comunidade educativa en 

xeral, mesmo dos alumnos, na sede do Departamento, sendo o responsable da sua 

explicación o Xefe do Departamento.   Se é o caso, esta mesma información comunicaráselle 

ós pais / nais / titores legais na reunión á que se convocan co titor dos alumnos / as ó 

principio de curso.O profesor comunicará aos seus alumnos a principios de curso os 

procedementos de avaliación e os criterios de cualificación que se van aplicar. Ademais en 

Xefatura de Estudos está a programación completa a disposición dos pais e dos alumnos. 

 

14. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN. 

  

 Coa finalidade de promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o 

desenvolvemento da programación didáctica, ao finalizar cada unidade didáctica proponse 

unha secuencia de preguntas que permitan ao docente avaliar o funcionamento do 

programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade. 

A programación revisarase de xeito máis profundo a finais de cada curso, se ben será testada 

nas xuntanzas de departamento ao menos unha vez ó trimestre, en base ao avance ata o 

momento e ao rendemento obtido. En caso de desfase non se prevén medidas xerais, 

acordándose de xeito individualizado a cada desfase detectado. Realizarase a seguinte 

enquisa: 
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Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica: 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do 

currículo? 1b.- Quedaron engranados/relacionados entre si os diversos 

temas en cada nivel? 

1 2 3 4 

2-Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades 

didácticas/temas/proxectos?O desenvolvemento da programación 

respondeu á secunciación e temporalización? 

    

3.- Cada apartado ten unha duración convinte?     

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?     

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?     

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas?     

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para 

superar a materia? 

    

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?            

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa 

avaliación? 

    

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?     

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?     

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?     

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?     

14.- Cando hai, o libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil 

manipulación para o alumnado? 

    

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da 

mesma? 

    

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?     

17.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas,etc 

18.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de 

 coñecementos previos? 

    

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha 

avaliación? 

    

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?     

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?     

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?     

3.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?     

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?     

25.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado 

con NEE? 
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27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares 

previstas? 

    

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e 

instrumentos? 

    

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción?        

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso?     

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?     

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?     

 

Posteriormente, finalizadas as probas extraordinarias , modificarase a anterior táboa 

segundo os resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En As Pontes, a 13de marzo de 2023 

 

 

 

 

ASDO.: Elena García Muíño 

Xefa do departamento 


