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1. Marco lexislativo
O presente documento foi elaborado de acordo coa seguinte normativa:

• Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa.
• Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da Educación Primaria, a
Educación Secundaria Obrigatoria e o Bacharelato.

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece o currículo
básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.

• Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as
competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria,  a
educación secundaria obrigatoria e o bacharelato.

• Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

• Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre
configuración  autonómica de elección  para  os  centros  docentes  nas etapas de
educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa
oferta.

• Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación,Formación
Profesional  e  Innovación  Educativa,  pola  que  se  ditan  instrucións  para  a
implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto
86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
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2. Introdución e contextualización
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.
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.

2.1. Características do centro

O IES David  Buján é  un centro  de  tamaño medio  (aproximadamente  400 alumnos e
alumnas),  situado  no  concello  de  Cambre  e  que  recolle  alumnado  tanto  do  propio
municipio  como  da  zona  rural  lindeira.  Nel  se  imparten  clases  de  bacharelato  ao
alumnado do propio centro e do IES de Carral.
O centro dispón de dous laboratorios: un de Física e outro de Química con equipamento
experimental axeitado e instalacións deficientes. As prácticas de laboratorio efectúanse ao
longo do curso, mediante un desdobramento semanal cando sexa necesario polo número
de alumnos e a disposición horaria dos membros do departamento o permita. Deste xeito
o  profesor  da  materia  queda  na  aula  coa  metade  do  grupo  e  outro  profesor  do
departamento encárgase das prácticas de laboratorio coa outra metade.

2.2. Compoñentes do departamento

Aniana Díaz Gómez (secretaria do centro):
Un grupo de  Física de 2º de Bacharelato
Un grupo bilingüe de Física e Química de 4º de ESO
Un grupo bilingüe de Física e Química de 3º de ESO

Ricardo Rodríguez Portela (Xefe de departamento):
Dous grupos de Física e Química de 1º de Bacharelato
Un grupo de Física e Química de 4º de ESO
Un grupo de Física e Química de 3º de ESO
Un grupo bilingüe de Física e Química de 2º de ESO

Laura Millón Rilo (substituta de Alba Lorenzo Ribadas):
Dous grupos de Química de 2º de Bacharelato
Dous grupos de Física e Química de 3º de ESO
Dous grupos de Física e Química de 2º de ESO
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Este curso,  a  profesora María Jesús Blanco Vázquez do departamento de Bioloxía e
Xeoloxía imparte a materia Física e Química nun grupo de 2º ESO.

2.3. Libros de texto

• 2º ESO: Física y Química; Ed. McGraw Hill
• 3º ESO: Física y Química; Ed. Oxford.
• 4º ESO: Física y Química; Ed. McGraw Hill.
• 1º Bacharelato: Sen libro
• 2º Bacharelato Química: Sen libro
• 2º Bacharelato Física: Sen libro
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3. Contribución ao desenvolvemento das competencias
clave
Segundo a Orde ECD 65/2015, do 21 de xaneiro, identifícanse sete competencias clave:
1.Competencia en comunicación lingüística (CCL). Refírese á habilidade para utilizar a
lingua, expresar ideas e interactuar con outras persoas de forma oral ou escrita.
2.  Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía
(CMCCT). A primeira fai referencia ás capacidades para aplicar o razoamento matemático
para  resolver  cuestións  da  vida  cotiá;  a  competencia  en  ciencia  se  céntrase  nas
habilidades  para  utilizar  os  coñecementos  e  metodoloxía  científicos  para  explicar  a
realidade  que  nos  rodea;  e  a  competencia  tecnolóxica,  en  como  aplicar  estes
coñecementos e métodos para dar resposta aos desexos e necesidades humanos.
3.Competencia dixital (CD). Implica o uso seguro e crítico das TIC para obter, analizar,
producir e intercambiar información.
4. Competencia aprender a aprender (CAA).  Implica que o alumno desenvolva a súa
capacidade para iniciar a aprendizaxe e persistir nel, organizar as súas tarefas e tempo, e
traballar de xeito individual ou colaborativo para conseguir un obxectivo.
5.  Competencias  socias  e  cívicas  (CSC).  Fan  referencia  ás  capacidades  para
relacionarse coas persoas e participar de forma activa, participativa e democrática na vida
social e cívica.
6.  Competencia  sentido  da  iniciativa  e  espírito  emprendedor  (CSIEE).  Implica  as
habilidades necesarias  para  converter  as  ideas  en actos,  como a  creatividade ou as
capacidades para asumir riscos e planificar e xestionar proxectos.
7.  Competencia  conciencia  e  expresións  culturais  (CCEC).  Fai  referencia  á
capacidade  para  apreciar  a  importancia  da  expresión  a  través  da  música,  as  artes
plásticas e escénicas ou a literatura.

Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é imposible; debido
a iso, cada unha destas divídese en indicadores de seguimento (entre dous e cinco por
competencia), grandes piares que permiten describila dun xeito máis preciso; dado que o
carácter  destes  é  aínda  moi  xeral,  o  axuste  do  nivel  de  concreción  esixe  que  os
devanditos  indicadores  se  dividan,  á  súa  vez,  no  que  se  denominan  descritores  da
competencia, que serán os que “describan” o grao competencial do alumnado.
Os  descritores  máis  afíns  á  área  de  Física  e  Química  son  os  que  se  mostran  a
continuación:

Comunicación lingüística
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 garante unha maior comprensión por parte do alumnado
e a un coñecemento profundo.

• 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...
• Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros, nas

diversas situacións comunicativas.
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Competencia matemática e básica en ciencia e tecnoloxía
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.

• 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.

Competencia dixital
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.

• 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.

Competencia aprender a aprender
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.

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

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

• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.

Competencias sociais e cívicas
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.

• 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.

Competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor
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.

• 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 sobre os intereses persoais.
• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.
• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.

Competencia conciencia e expresións culturais
Esta  competencia  posibilita  que  o  alumnado  traballen  tendo  en  conta  aspectos  que
favorezan todo o relacionado coa interculturalidade, a expresión artística, a beleza, etc.

• 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.

O seguinte cadro reflicte o número de veces que aparece cada unha das competencias
básicas, relacionadas cos estándares de aprendizaxe, que debe adquirir o alumnado para
superar a materia de Física e Química.
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CURSO CCL CMCT CD CPAA SIE CEC CSC

2º ESO Estándares
(69)

5 36 1 10 5 2 10

Ponderación 0,07 0,52 0,01 0,14 0,07 0,03 0,14

3º ESO Estándares
(57)

4 37 1 4 3 5 3

Ponderación 0,07 0,65 0,02 0,07 0,05 0,09 0,05

4º ESO Estándares
(71)

5 46 5 7 2 3 3

Ponderación 0,07 0,65 0,07 0,1 0,03 0,04 0,04
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4. Obxectivos xerais da Educación Secundaria 
Obrigatoria
A educación secundaria obrigatoria ten por finalidade lograr que os alumnos e as alumnas
adquiran  os  elementos  básicos  da  cultura,  fundamentalmente  nos  seus  aspectos
humanístico, artístico, científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar neles/as hábitos
de estudo e de traballo; preparalos para a súa incorporación a estudos posteriores e para
a súa inserción laboral, e formalos para o exercicio dos seus dereitos e das súas obrigas
na vida como cidadáns e cidadás.
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e alumnas as
capacidades que lles 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 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
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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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6. Física e Química 3º ESO
6.1. Obxectivos

a. Recoñecer e identificar as características da metodoloxía científica.
b. Dar  valor  á  investigación  científica  e  recoñecer  o  seu  impacto  na  industria  e  no
desenvolvemento da sociedade.
c. Identificar os materiais e instrumentos básicos para utilizar nos laboratorios de Física e
Química.
d. Coñecer e respectar as normas de seguridade e de eliminación de residuos para a
protección do ambiente.
e. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece
en publicacións e medios de comunicación.
f. Desenvolver  pequenos  traballos  de  investigación  nos  que  se  poña  en  práctica  a
aplicación do método científico e a utilización das TIC.
g. Recoñecer  os  modelos  atómicos  como  instrumentos  interpretativos  das  distintas
teorías e ver  a necesidade da súa utilización para a interpretación e comprensión da
estrutura interna da materia.
h. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos radioactivos.
i. Coñecer  a  ordenación  dos  elementos  na  táboa  periódica  e  recoñecer  os  máis
relevantes a partir dos seus símbolos.
j. Coñecer como se unen os átomos para formar estruturas máis complexas e explicar
as propiedades das agrupacións resultantes.
k. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos en substancias
de uso frecuente e coñecido.
l. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC.
m. Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas substancias noutras.
n. Describir  no  nivel  molecular  o  proceso  polo  cal  os  reactivos  se  transforman  en
produtos en termos da teoría de colisións.
o. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer reactivos e produtos a través de
experiencias sinxelas no laboratorio e/ou de simulacións por ordenador.
p. Comprobar mediante experiencias sinxelas de laboratorio a influencia de determinados
factores na velocidade das reaccións químicas.
q. Valorar  a  importancia  da  industria  química  na  sociedade  e  a  súa  influencia  no
ambiente.
r. Coñecer os tipos de cargas eléctricas, o seu papel na constitución da materia e as
características das forzas que se manifestan entre elas.
s. Interpretar  fenómenos eléctricos mediante o modelo de carga eléctrica e valorar  a
importancia da electricidade na vida cotiá.
t. Xustificar  cualitativamente  fenómenos  magnéticos  e  valorar  a  contribución  do
magnetismo ao desenvolvemento tecnolóxico.
u. Comparar,  analizar e deducir mediante experiencias as características dos imáns e
das forzas magnéticas, así como a súa relación coa corrente eléctrica.
v. Recoñecer as distintas forzas que aparecen na natureza e os distintos fenómenos
asociados a elas.

6.2. Contidos

IES David Buján (Cambre)
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Física e Química. 3º de ESO

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencia
s clave

Bloque 1. A actividade científica

f
h

B1.1.  Método  científico:
etapas.
B1.2.  Utilización  das
tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación.

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

FQB1.1.1.  Formula
hipóteses  para  explicar
fenómenos  cotiáns
utilizando  teorías  e
modelos científicos. 90%

CAA
CMCCT

FQB1.1.2.  Rexistra
observacións,  datos  e
resultados  de  maneira
organizada  e  rigorosa,  e
comunícaos  oralmente  e
por  escrito,  utilizando
esquemas,  gráficos,
táboas  e  expresións
matemáticas. 90%

CCL
CMCCT

f
m

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

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

FQB1.2.1.  Relaciona  a
investigación  científica
coas  aplicacións
tecnolóxicas na vida cotiá.
80% 

CAA
CCEC
CMCCT

f B1.4.  Medida  de
magnitudes.  Sistema
Internacional  de
Unidades.  Notación
científica.
B1.5. Erros.
B1.6.  Traballo  no
laboratorio.

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

FQB1.3.1.  Establece
relacións  entre
magnitudes  e  unidades,
utilizando
preferentemente  o
Sistema  Internacional  de
Unidades  e  a  notación
científica  para  expresar
os  resultados
correctamente. 100%

CMCCT

FQB1.3.2.  Realiza
medicións  prácticas  de
magnitudes  físicas  da
vida  cotiá  empregando o
material  e  instrumentos
apropiados, e expresa os
resultados  correctamente
no  Sistema  Internacional
de Unidades. 90%

CAA
CMCCT

f B1.6.  Traballo  no
laboratorio.

B1.4.  Recoñecer  os
materiais  e  instrumentos
básicos  presentes  no
laboratorio de física e de
química,  e  describir  e
respectar  as  normas  de
seguridade  e  de

FQB1.4.1.  Identifica
material  e  instrumentos
básicos  de  laboratorio  e
coñece  a  súa  forma  de
utilización  para  a
realización  de
experiencias, respectando

CMCCT

IES David Buján (Cambre)
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Física e Química. 3º de ESO

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencia
s clave

eliminación  de  residuos
para  a  protección
ambiental. 

as normas de seguridade
e identificando actitudes e
medidas  de  actuación
preventivas. 90%

e
f
h
i

B1.7.  Procura  e
tratamento  de
información.
B1.2.  Utilización  das
tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación.

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

FQB1.5.1.  Selecciona,
comprende  e  interpreta
información  salientable
nun  texto  de  divulgación
científica,  e  transmite  as
conclusións  obtidas
utilizando a  linguaxe  oral
e escrita con propiedade.
70%

CAA
CCL
CMCCT

FQB1.5.2.  Identifica  as
principais  características
ligadas  á  fiabilidade  e  á
obxectividade do fluxo de
información  existente  en
internet e noutros medios
dixitais. 70%

CD
CSC

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

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

FQB1.6.1.  Realiza
pequenos  traballos  de
investigación sobre algún
tema  obxecto  de  estudo
aplicando  o  método
científico,  e  utilizando  as
TIC  para  a  procura  e  a
selección  de  información
e  presentación  de
conclusións. 50%

CAA
CCL
CD
CMCCT
CSIEE

FQB1.6.2.  Participa,
valora,  xestiona  e
respecta  o  traballo
individual  e  en  equipo.
90%

CSIEE
CSC

Bloque 2. A materia

f B2.1.  Estrutura  atómica.
Modelos atómicos.

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

FQB2.1.1.  Representa  o
átomo, a partir do número
atómico  e  o  número
másico,  utilizando  o
modelo planetario. 100%

CCEC
CMCCT

FQB2.1.2.  Describe  as
características  das
partículas  subatómicas
básicas  e  a  súa
localización  no  átomo.
100%

CMCCT

IES David Buján (Cambre)
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Física e Química. 3º de ESO

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencia
s clave

FQB2.1.3.  Relaciona  a

notación  XAZ co  número

atómico  e  o  número
másico,  determinando  o
número  de  cada  tipo  de
partículas  subatómicas
básicas. 100%

CMCCT

f
m

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

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

FQB2.2.1. Explica en que
consiste  un  isótopo  e
comenta  aplicacións  dos
isótopos  radioactivos,  a
problemática dos residuos
orixinados e as solucións
para a súa xestión. 90%

CMCCT
CSC

f
l

B2.4.  Sistema  periódico
dos elementos. 

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

FQB2.3.1.  Xustifica  a
actual  ordenación  dos
elementos  en  grupos  e
períodos  na  táboa
periódica. 90%

CMCCT

FQB2.3.2.  Relaciona  as
principais propiedades de
metais,  non  metais  e
gases  nobres  coa  súa
posición  na  táboa
periódica  e  coa  súa
tendencia  a  formar  ións,
tomando como referencia
o  gas  nobre  máis
próximo. 80%

CMCCT

f B2.5.  Unións  entre
átomos:  moléculas  e
cristais.
B2.6.  Masas  atómicas  e
moleculares.

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

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

CMCCT

FQB2.4.2.  Explica  como
algúns  átomos  tenden  a
agruparse  para  formar
moléculas  interpretando
este  feito  en  substancias
de  uso  frecuente,  e
calcula  as  súas  masas
moleculares. 100%

CMCCT

IES David Buján (Cambre)
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Física e Química. 3º de ESO

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencia
s clave

e
f
m
o

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

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

FQB2.5.1.  Recoñece  os
átomos  e  as  moléculas
que  compoñen
substancias  de  uso
frecuente, e clasifícaas en
elementos ou compostos,
baseándose  na  súa
fórmula química. 100%

CMCCT

FQB2.5.2.  Presenta,
utilizando  as  TIC,  as
propiedades e aplicacións
dalgún  elemento  ou
composto  químico  de
especial  interese  a  partir
dunha procura guiada de
información bibliográfica e
dixital. 90%

CAA
CCL
CD
CMCCT
CSIEE

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

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

FQB2.6.1.  Utiliza  a
linguaxe  química  para
nomear  e  formular
compostos  binarios
seguindo  as  normas
IUPAC. 100%

CCL
CMCCT

Bloque 3. Os cambios

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

FQB3.1.1.  Representa  e
interpreta  unha  reacción
química a partir da teoría
atómico-molecular  e  a
teoría de colisións. 90%

CMCCT

b
f

B3.2.  Cálculos
estequiométricos
sinxelos.
B3.3. Lei de conservación
da masa. 

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

FQB3.2.1.  Recoñece  os
reactivos e os produtos a
partir  da  representación
de  reaccións  químicas
sinxelas,  e  comproba
experimentalmente  que
se  cumpre  a  lei  de
conservación  da  masa.
90%

CMCCT

FQB3.2.2.  Realiza  os
cálculos  estequiométricos
necesarios  para  a
verificación  da  lei  de
conservación da masa en
reaccións  químicas
sinxelas. 90%

CMCCT

IES David Buján (Cambre)
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Física e Química. 3º de ESO

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencia
s clave

f B3.4.  Velocidade  de
reacción.

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

FQB3.3.1.  Propón  o
desenvolvemento  dun
experimento  sinxelo  que
permita  comprobar  o
efecto  da  concentración
dos  reactivos  na
velocidade  de  formación
dos  produtos  dunha
reacción  química,  e
xustifica  este  efecto  en
termos  da  teoría  de
colisións. 70%

CMCCT

FQB3.3.2.  Interpreta
situacións cotiás en que a
temperatura  inflúa
significativamente  na
velocidade  da  reacción.
70%

CMCCT

e
f
h
m

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

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

FQB3.4.1.  Describe  o
impacto  ambiental  do
dióxido  de  carbono,  os
óxidos de xofre, os óxidos
de nitróxeno e os CFC e
outros  gases  de  efecto
invernadoiro,  en  relación
cos problemas ambientais
de ámbito global. 80%

CMCCT
CSC

FQB3.4.2.  Defende
razoadamente  a
influencia  que  o
desenvolvemento  da
industria  química  tivo  no
progreso da sociedade, a
partir de fontes científicas
de  distinta  procedencia.
80%

CMCCT
CSC

Bloque 4. O movemento e as forzas

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

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

FQB4.1.1.  Explica  a
relación  entre  as  cargas
eléctricas e a constitución
da  materia,  e  asocia  a
carga eléctrica dos corpos
cun exceso ou defecto de
electróns. 60%

CMCCT

IES David Buján (Cambre)
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Física e Química. 3º de ESO

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencia
s clave

FQB4.1.2.  Relaciona
cualitativamente  a  forza
eléctrica que existe entre
dous  corpos  coa  súa
carga e a distancia que os
separa,  e  establece
analoxías  e  diferenzas
entre  as  forzas
gravitatoria  e  eléctrica.
60%

CCEC
CMCCT

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

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

CMCCT

b
f
g

B4.3.  Imáns.  Forza
magnética.

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

FQB4.3.1.  Recoñece
fenómenos  magnéticos
identificando o imán como
fonte  natural  do
magnetismo, e describe a
súa acción sobre distintos
tipos  de  substancias
magnéticas. 60%

CMCCT

FQB4.3.2.  Constrúe  un
compás  elemental  para
localizar  o  norte
empregando  o  campo
magnético  terrestre,  e
describe o  procedemento
seguido para facelo. 50%

CMCCT
CSIEE

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

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

FQB4.4.1.  Comproba  e
establece a relación entre
o  paso  de  corrente
eléctrica e o magnetismo,
construíndo  un
electroimán. 50%

CMCCT

FQB4.4.2.  Reproduce  os
experimentos  de  Oersted
e  de  Faraday  no
laboratorio  ou  mediante
simuladores  virtuais,
deducindo  que  a
electricidade  e  o
magnetismo  son  dúas
manifestacións  dun
mesmo fenómeno. 50%

CD
CMCCT

b B4.6. Forzas da natureza. B4.5.  Recoñecer  as FQB4.5.1.  Realiza  un CCL

IES David Buján (Cambre)
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Física e Química. 3º de ESO

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencia
s clave

e
f
g
h

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

informe,  empregando  as
TIC,  a  partir  de
observacións  ou  busca
guiada  de  información
que  relacione  as  forzas
que aparecen na natureza
e  os  fenómenos
asociados a elas. 60%

CD
CMCCT
CSIEE

Bloque 5. Enerxía

e
f
g
h
m

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

FQB5.1.1.  Compara  as
principais  fontes  de
enerxía  de  consumo
humano  a  partir  da
distribución  xeográfica
dos  seus  recursos  e  os
efectos ambientais. 60%

CMCCT
CSC

FQB5.1.2.  Analiza  o
predominio das fontes de
enerxía  convencionais
frontes  ás  alternativas,  e
argumenta  os  motivos
polos  que  estas  últimas
aínda  non  están
suficientemente
explotadas. 60%

CCL
CMCCT

f
m

B5.2.  Uso  racional  da
enerxía.

B5.2.  Valorar  a
importancia de realizar un
consumo  responsable
das fontes enerxéticas.

FQB5.2.1.  Interpreta
datos comparativos sobre
a  evolución  do  consumo
de  enerxía  mundial,  e
propón  medidas  que
poidan  contribuír  ao
aforro  individual  e
colectivo. 60%

CMCCT
CSIEE

f
h

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

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

FQB5.3.1.  Explica  a
corrente  eléctrica  como
cargas  en  movemento  a
través dun condutor. 50%

CMCCT

FQB5.3.2.  Comprende  o
significado  das
magnitudes  eléctricas  de
intensidade  de  corrente,
diferenza  de  potencial  e
resistencia,  e relaciónaas
entre si empregando a lei
de Ohm. 50%

CMCCT

IES David Buján (Cambre)
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Física e Química. 3º de ESO

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencia
s clave

FQB5.3.3. Distingue entre
condutores  e  illantes,  e
recoñece  os  principais
materiais  usados  como
tales. 50%

CMCCT

b
e
f
g

B5.4. Transformacións da
enerxía.
B5.3.  Electricidade  e
circuítos eléctricos. Lei de
Ohm.

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

FQB5.4.1.  Describe  o
fundamento  dunha
máquina eléctrica na que
a  electricidade  se
transforma  en
movemento,  luz,  son,
calor,  etc.,  mediante
exemplos da vida cotiá, e
identifica  os  seus
elementos principais. 50%

CMCCT

FQB5.4.2.  Constrúe
circuítos  eléctricos  con
diferentes  tipos  de
conexións  entre  os  seus
elementos,  deducindo  de
forma  experimental  as
consecuencias  da
conexión  de  xeradores  e
receptores en serie ou en
paralelo. 50%

CAA
CMCCT

FQB5.4.3. Aplica a lei de
Ohm a  circuítos  sinxelos
para  calcular  unha  das
magnitudes  involucradas
a partir das outras dúas, e
expresa  o  resultado  en
unidades  do  Sistema
Internacional. 50%

CMCCT

FQB5.4.4.  Utiliza
aplicacións  virtuais
interactivas  para  simular
circuítos  e  medir  as
magnitudes  eléctricas.
50%

CD
CMCCT

f B5.3.  Electricidade  e
circuítos eléctricos. Lei de
Ohm.
B5.5.  Dispositivos
electrónicos  de  uso
frecuente.

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

FQB5.5.1.  Asocia  os
elementos  principais  que
forman  a  instalación
eléctrica  típica  dunha
vivenda cos compoñentes
básicos  dun  circuíto
eléctrico. 70%

CMCCT

IES David Buján (Cambre)
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Física e Química. 3º de ESO

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencia
s clave

identificar  os  seus
compoñentes.

FQB5.5.2.  Comprende  o
significado  dos  símbolos
e  das  abreviaturas  que
aparecen  nas  etiquetas
de dispositivos eléctricos.
70%

CMCCT

FQB5.5.3.  Identifica  e
representa  os
compoñentes  máis
habituais  nun  circuíto
eléctrico  (condutores,
xeradores,  receptores  e
elementos  de  control)  e
describe  a  súa
correspondente  función.
70%

CMCCT

FQB5.5.4.  Recoñece  os
compoñentes electrónicos
básicos  e  describe  as
súas aplicacións prácticas
e  a  repercusión  da
miniaturización  do
microchip no tamaño e no
prezo  dos  dispositivos.
50%

CMCCT

f
h

B5.6. Tipos de enerxía.
B5.4. Transformacións da
enerxía.
B5.7. Aspectos industriais
da enerxía.

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

FQB5.6.1.  Describe  o
proceso polo que distintas
fontes  de  enerxía  se
transforman  en  enerxía
eléctrica  nas  centrais
eléctricas,  así  como  os
métodos  de  transporte  e
almacenaxe desta. 70%

CMCCT

6.3. Concreción estándares de aprendizaxe

Temporalización
1ª Avaliación

Bloque I: Actividade científica
Bloque II: A materia

2ª Avaliación
Bloque III: Os cambios
Bloque IV: O movemento e as forzas

3ª Avaliación
Bloque IV: O movemento e as forzas
Bloque V: Enerxía

Grao mínimo para superar a materia
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Marcado en negrita no cadro anterior.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
• Observación directa do traballo desenvolvido polo alumno tanto na aula como no 
laboratorio, aula de informática,etc. (OA, TI, TG)
• Revisión e corrección dos cadernos de clase. (CC)
• Anotacións no caderno do profesor da actitude do alumno na clase: atención, 
participación, aproveitamento, etc. (RU, OA)
• Realización de probas escritas ou orais para comprobar se o alumno adquiriu os 
coñecementos básicos do tema. (PE, PO)

6.4. Concrecións metodolóxicas que require a materia

A aprendizaxe da física e da química resulta imprescindible, xunto coas demais ciencias
experimentais  e  a  tecnoloxía,  para  permitir  aos  alumnos  e  ás  alumnas  analizar  con
coñecemento de causa os problemas de orixe científica e tecnolóxica que se formulan na
nosa  sociedade,  así  como  participar  no  debate  que  suscitan  e  dar  a  resposta  que
corresponda como cidadanía responsable. Ademais, compártese co resto das disciplinas
a responsabilidade de promover no alumnado a adquisición das competencias necesarias
para que poida integrarse na sociedade de xeito activo. Como materia científica, Física e
Química ten o compromiso engadido de dotar o alumnado de ferramentas específicas que
lle permitan afrontar o futuro con garantías, participando no desenvolvemento económico
e social ao que está ligada a capacidade científica, tecnolóxica e innovadora da propia
sociedade.  Para  que  estas  expectativas  se  concreten,  o  ensino  desta  materia  debe
incentivar  unha  aprendizaxe  contextualizada  que  relacione  os  principios  en  vigor  coa
evolución  histórica  do coñecemento  científico;  que estableza a  relación  entre  ciencia,
tecnoloxía e sociedade; que potencie a argumentación verbal, a capacidade de establecer
relacións cuantitativas e espaciais,  así  como a de resolver problemas con precisión e
rigor.
A materia de Física e Química debe capacitar os alumnos e as alumnas para extraeren e
comunicaren  conclusións  a  partir  de  probas  científicas,  formularen  preguntas  que  a
ciencia  poida  responder  e  explicaren  cientificamente  fenómenos  físicos  e  naturais.  Á
achega á competencia propiamente científica cumprirá engadir
as correspondentes ao resto das competencias clave.
É preciso o afondamento nunha verdadeira cultura científica, baseada na concepción da
ciencia como cultura e non só como un conxunto de coñecementos que, estruturados en
teorías,  poidan  ter  algunha  aplicación  máis  ou  menos  útil.  Neste  sentido,  resulta
salientable a achega de Física e Química á competencia en conciencia e expresións
culturais, por ser moitos os logros da ciencia que modificaron o noso modo de entender o
mundo e moitos os científicos e as científicas que influíron na nosa forma de comprender
a realidade; consecuentemente, personaxes como Newton, Lavoisier, Boyle, Marie Curie,
Lise Meitner, no plano internacional, ou Antonio Casares Rodríguez, Ramón María Aller
Ulloa e tantos outros, na nosa comunidade, deben ser recoñecidos e valorados como
actores principais da construción da nosa cultura.
A física e a química non son alleas ao desenvolvemento das competencias sociais e
cívicas, xa que promoven actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos
fronte  a  problemas  relacionados  co  impacto  das  ciencias  e  da  tecnoloxía  no  noso
contorno:  conservación de recursos,  cuestións ambientais,  etc.  A mesma competencia
tamén está relacionada co traballo en equipo que caracteriza a actividade científica.
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De todo isto, pódese deducir que:
 As materias de Física e Química debe articularse en torno a un binomio
coñecemento-acción, no que ambos deben ter un peso específico equivalente.
 A metodoloxía didáctica elixida debe apoiarse en tres aspectos:

• na  adquisición  de  coñecementos  científicos  e  matemáticos
necesarios  para  a  comprensión  e  desenvolvemento  da  actividade
científica.

• na observación de procesos e situacións determinadas.
• na  simulación  do  proceso  de  resolución  de  problemas  que  se

converte na actividade final deste proceso de aprendizaxe.

Ademais calquera método didáctico elixido debe ter en conta tres principios pedagóxicos:
metodoloxía activa e aprendizaxe construtivista; determinación dos coñecementos previos
e motivación do alumnado.

Tendo en conta estas consideracións previas, os métodos didácticos que se empregan
son os seguintes:

Método de experimentación.
Consiste na realización de experimentos que aínda sendo moi sinxelos , teñan un notable
valor pedagóxico. Estas experiencias poderán ser caseiras, con materiais de uso cotián
ou ben  prácticas  de laboratorio  realizadas preferentemente  en grupo e  con materiais
dispoñibles do alumno e do centro. Fomentarase en todo caso a observación, dirixindo a
curiosidade do alumno cara aos aspectos máis relevantes e que sés vaian ser máis útiles
para os temas tratados nestas e outras materias.
Esta metodoloxía emprégase tanto ao principio dunha unidade didáctica, para introducir
contidos novos, como en calquera outro punto do desenvolvemento da mesma, cando se
persigue recoñecer o que xa se explicou de xeito máis teórico.

Método expositivo.
O  profesor  vai  presentando  a  información  aos  alumnos,  dando  lugar  a  unha  lección
comunicativa  (nunca  maxistral)  onde  a  persoa  formadora  transmite  información  (que
reciben  os  alumnos)  relativa  aos  contidos  e  recibe  información  (que  transmiten  os
alumnos)  sobre  as  carencias  ou  logros  do  proceso  de  aprendizaxe,  en  forma  de
preguntas, actitudes,... Utilízase durante parte do desenvolvemento da unidade didáctica,
segundo considere necesario o profesor encargado da docencia.

Método do descubrimento.
Os alumnos, participan de forma activa no seu propio aprendizaxe, realizando lecturas e
tarefas  ordenadas  de  menor  a  maior  dificultade  o  que  lles  permite  adquirir  novos
coñecementos por eles mesmos e marcarse o seu ritmo de aprendizaxe.
Utilízase en momentos concretos da unidade didáctica, para tratar certos contidos. Con
esta metodoloxía pretendese contribuír a desenvolver e afianzar nos alumnos autonomía
cara a súa propia aprendizaxe.

6.5. Materiais e recursos didácticos
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Biblioteca escolar, laboratorios física e química, aulas TIC, publicacións científicas, prensa
en xeral, visitas didácticas, exposicións, laboratorios de centros de investigación científica
e industrias.

6.6. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado

1 - Exames de avaliación
Os exames de avaliación constarán en xeral  de exercicios e cuestións (tanto teóricas
como referidas a actividades prácticas) das unidades didácticas do programa, tomando
como nivel de referencia o que marcan os criterios de avaliación. Como mínimo, farase un
exame por avaliación. Poderá haber ademais (segundo as características do curso, os
resultados que se estean producindo ata ese momento, ou outras circunstancias que cada
profesor valorará) un exame por cada un dos grandes bloques: física – química.
 Será valorada positivamente a inclusión de diagramas, debuxos, esquemas,... todo o
que axude a clarificar a exposición.
  Terán  penalización  os  erros  de  cálculo  e  os  fallos  nas  notacións  (non  escribir
correctamente unha fórmula ou as unidades dunha magnitude física,...).

NOS EXERCICIOS
NUMÉRICOS

a) Será valorada a súa exposición correcta e o uso adecuado das leis físicas ou
químicas.
b) Os razoamentos que use o alumno para a resolución dos exercicios serán
avaliados.
c) Esíxese o uso de unidades correctas e a expresión de conceptos de xeito
inequívoco.
d) Penalizarase o feito de explicar os conceptos cunha soa expresión dunha
fórmula.
e) As expresións do alumno que interrelacionen conceptos serán apreciadas.
f)  Os  erros  de  cálculo  consideraranse  leves,  agás  no  caso  de  que  sexan
desorbitados  e  o  alumno  non  faga  un  razoamento  sobre  este  resultado,
indicando a súa falsidade.

NAS CUESTIÓNS
TERASE EN CONTA

a) A definición precisa da magnitude ou propiedade física ou química esixida.
b) A precisión na exposición no tema e o rigor na demostración, se esta existira,
con
independencia da súa extensión.
c) A correcta formulación matemática, sempre e cando veña acompañada dunha
explicación ou xustificación pertinente desde o punto de vista físico ou químico.

2 - Calificacións puntuais de clase
Neste apartado valorarase o traballo diario de alumnos e alumnas (e, en consecuencia, o
conxunto  de actitudes que vai  desenvolvendo)  en toda a súa extensión e tanto  sexa
proposto con carácter voluntario como obrigatorio. Inclúense aquí actividades como:
 As exposicións orais
 A participación na planificación e realización de todo tipo de actividades
 A participación na elaboración de traballos en grupo e na posta en común de resultados
 A elaboración persoal e razoada de cuestións (ou respostas a cuestións) sobre asuntos
científicos ou tecnolóxicos
 A realización de exercicios numéricos, actividades e cuestións teóricas
 A atención ás intervencións dos compañeiros e o profesor
 O coidado e actualización dos cadernos individuais
 Os controis
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3.- Prácticas de laboratorio e contidos procedementais en xeral
As prácticas de laboratorio serán avaliadas fundamentalmente a través dos informes (ben
individuais ou compartidos por un grupo). O núcleo principal a avaliar será a adquisición
de  técnicas  de  traballo  (procedementos)  en  relación  con  4  aspectos:  planificación,
realización, interpretación e comunicación (informe), das actividades levadas a cabo.
A recuperación de cualificacións negativas neste apartado poderá facerse a través da
repetición  da  práctica  (se  é  necesario),  do  informe,  ou  da  realización  dunha  práctica
alternativa e equivalente en dificultade e contidos.

Criterios de cualificación

Haberá un exame de avaliación en cada trimestre.

En cada unha das tres avaliacións a nota calcularase do seguinte xeito:
• 60% ó exame de avaliación

• 40% ás cualificacións de clase (exames previos ao de avaliación, traballo,...) e ás
prácticas de laboratorio

En cada avaliación, a media ponderada resultante debe ser 5 como mínimo para que o
alumno sexa declarado apto.

A nota de xuño será calculada coa media aritmética das notas das tres avaliacións.
O alumnado que non acade un mínimo de 5 ao facer a devandita media, poderá realizar
un exame de recuperación antes da avaliación ordinaria.

IES David Buján (Cambre)



Proxecto docente de Física e Química                                                                                                                 25

12. Indicadores de logro para avaliar o proceso de 
ensino e a práctica docente
En canto á actividade do departamento será avaliada en cada reunión mensual revisando
o avance na programación, a documentación aportada anexa ó libro de texto as sesións
de  clase  impartidas,  as  correccións  ou  axustes  na  temporalización  das  diferentes
programacións... Esta avaliación será recollida en cada acta de reunión e se incluirá na
orde  do  día  de  cada  reunión  de  departamento.  Todo  isto  facilitará  a  elaboración  da
memoria final do curso, na que se recollerá a síntese de todos os datos recollidos e a
valoración final do cumprimento da actual programación.
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13. Actividades de seguimento, recuperación e 
avaliación das materias pendentes
Os alumnos que teñen pendente a materia de Física e Química serán atendidos polo Xefe
de Departamento.

Contidos:
Serán os impartidos o curso pasado dentro da materia correspondente.

Programa  de  reforzo  para  a  recuperación  das  materias  pendentes  de  cursos
anteriores:
O alumnado recibirá una relación de exercicios relacionados cos contidos da materia a
recuperar. As dúbidas que poidan ter serán resoltas nos recreos antes da realización de
cada proba de avaliación escrita.

Actividades de avaliación:
Dous exames de avaliación (cada un coa metade da materia correspondente) e una proba
final no caso de non ter superado o aprobado ó promediar as calificacións das probas
parciais.

O Departamento revisará as medidas concretas a adoptar con cada grupo de alumnos
con materias pendentes. Estas medidas serán acordadas e constarán por escrito en Acta
do Departamento.
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14. Medidas de atención á diversidade

Calquera grupo de alumnos é heteroxéneo, presentando diferentes niveis de maduración
persoal, capacidades e estilos para aprender, así como intereses e motivacións distintos.
Por isto, o sistema educativo prevé esta diversidade e arbitra os mecanismos necesarios
para dar resposta á mesma.
Polo que respecta ao departamento de Física e Química, a súa actuación en relación as
medidas de atención a diversidade estará concretase en:
a) elaborar programacións (didácticas de departamento e de aula) que contemplen estas
medidas.
b) adaptar os materiais empregados.
c) realizar adaptacións (pouco significativas) do currículo se fose necesario.
d)  realizar  a  programación  para  os  programas  de  mellora  da  aprendizaxe  e  do
rendemento.
As medidas de atención a diversidade que se poden contemplar desde a programación
(didáctica do departamento e de aula) son:
 Establecer contidos e criterios de avaliación mínimos, que leva a diferenciar os que se
consideran esenciais e básicos dos que amplían os mesmos.
 Cuestións de diagnóstico previo, ó inicio de cada unidade didáctica, para detectar o nivel
de coñecementos e de motivación do alumnado que permita valorar ó profesor o punto de
partida e as estratexias que se van seguir. Coñecer nivel do que partimos nos permitirá
saber que alumnos e alumnas requiren uns coñecementos previos antes de comenzar a
unidade, de xeito que poidan abarcala sen dificultades. Do mesmo xeito, saberemos que
alumnos  e  alumnas  traballaron  antes  aspectos  do  contido  para  poder  empregar
adecuadamente os criterios e actividades de ampliación, de xeito que a aprendizaxe poida
seguir adiante.
 Graduar a dificultade das tarefas que se propoñan.
 Propoñer actividades de aprendizaxe variadas, que permitan acceder aos contidos de
diferentes formas.
 Formar grupos de traballo heteroxéneos nas actividades de aula e nas de laboratorio,
fomentando o apoio e a colaboración mutua.
 As propostas de uso de mapas conceptuais poden facilitar a algúns alumnos a globalizar
e integrar a información dun xeito máis eficaz ó combinalo cos resumes textuais.
A adaptación dos materiais, supón tamén adoptar medidas de atención á diversidade que
se concretan en:
  Deseñar e/ou empregar de materiais de reforzo ou ampliación o permitirá atender á
diversidade en función dos obxectivos que fixemos.
  Seleccionar  materiais  curriculares  complementarios  que  axuden  a  alcanzar  os
obxectivos fixados buscando a atención as diferenzas individuais dos alumnos.
A realización de adaptacións curriculares (pouco) significativas, supón unha medida que
se  adoptará  nos  casos  con  maiores  dificultades,  xa  que  afectarán  aos  compoñentes
prescriptivos do currículo,  eliminando algúns dos obxectivos ou contidos considerados
menos importantes.
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15. Elementos transversais que se traballarán no curso
A física e a química non son alleas ao desenvolvemento das competencias sociais e
cívicas, xa que promoven actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos
fronte  a  problemas  relacionados  co  impacto  das  ciencias  e  da  tecnoloxía  no  noso
contorno:  conservación de recursos,  cuestións ambientais,  etc.  A mesma competencia
tamén está relacionada co traballo en equipo que caracteriza a actividade científica.
Non  debemos  esquecer  que  o  emprego  das  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación  e,  consecuentemente,  a  competencia  dixital  merece  un  tratamento
específico no estudo desta materia. O alumnado de ESO e bacharelato para o que se
desenvolveu  o  presente  currículo  básico  é  nativo  dixital  e,  en  consecuencia,  está
familiarizado  coa  presentación  e  a  transferencia  dixital  de  información.  O  uso  de
aplicacións virtuais interactivas permite realizar experiencias prácticas que por razóns de
infraestrutura non serían viables noutras circunstancias. Por outra banda, a posibilidade
de acceder a unha grande cantidade de información implica a necesidade de clasificala
segundo criterios de relevancia, o que permite desenvolver o espírito crítico do alumnado.
A elaboración e a defensa de traballos de investigación sobre temas propostos ou de libre
elección, que permite afondar e ampliar contidos relacionados co currículo e mellorar as
destrezas tecnolóxicas e comunicativas nos alumnos e nas alumnas, ten como obxectivo
desenvolver  a  aprendizaxe  autónoma  destes.  Tanto  o  traballo  en  equipo  como  a
creatividade  na  resolución  de  problemas  ou  o  deseño  de  experiencias  e  pequenas
investigacións, tarefas todas elas propias da actividade científica, propician, nos contextos
adecuados,  o  desenvolvemento  da  competencia  de  sentido  da  iniciativa  e  espírito
emprendedor, sen a que non se entendería o progreso da ciencia.
En  relación  á  competencia  de  aprender  a  aprender,  cómpre  indicar  que  se  algo
caracteriza  a  actividade  científica  é  a  curiosidade,  o  interese  por  aprender  propio  da
ciencia. En unión a procesos tales como a reflexión sobre si mesmo/a como estudante,
sobre a tarefa para desenvolver ou sobre as estratexias para aprender,  que propician
todas  as  disciplinas,  Física  e  Química  achega  unha  estratexia,  o  método  científico,
nomeadamente relevante no proceso de adquisición de coñecementos.
Para  finalizar  a  análise  xeral  da  participación  da  materia  que  nos  ocupa  no
desenvolvemento  das  competencias  clave,  haberá  que  referirse  á  competencia  en
comunicación lingüística. Das múltiples achegas a esta competencia clave (defensa de
traballos de investigación, selección e interpretación da información, comunicación dos
traballos realizados, etc.) podemos salientar dúas: a relacionada coa linguaxe propia das
ciencias (interpretación de gráficas, táboas, etiquetaxes, símbolos, formulación, etc.) e,
moi importante, a relacionada co proceso de argumentación, entendido como o proceso
de avaliación dos enunciados de coñecemento, á luz das probas dispoñibles.
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16. Contribución do departamento ao proxecto lector
En todos  os  cursos  realízanse  actividades  relacionadas  coa  lectura  e  que  pretenden
contribuír aos obxectivos definidos no plan lector do centro.

• Lectura e comprensión de textos do libro alumno. 
• Lectura comprensiva de enunciado problemas. 
• Lectura de artigos científicos e técnicos extraídos revistas científicas ou prensa

diaria seleccionados polo profesor/a ou os alumnos/as.
• Uso de dicionario para comprender o significado do vocabulario técnico novo.
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17. Contribución do departamento ao plan TIC
Trátase  de  que  o  alumnado,  ao  rematar  a  escolarización  obrigatoria,  acade  unha
competencia dixital. Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar,
obter, procesar e comunicar información, para transformala en coñecemento. Incorpora
diferentes habilidades, que van desde o acceso á informática ata a súa transmisión en
distintos  soportes  unha  vez  tratada,  incluíndo  a  utilización  das  TIC  como  elemento
esencial para informarse, aprender e comunicarse.
Para iso propoñemos:

• Uso  da  Aula  Virtual  como  plataforma  de  comunicación  e  intercambio  de  cada
profesor cos seus alumnos.

• Integración  nas  actividades  de  aula  das  TIC.  Por  exemplo  na  exposición  de
traballos usando presentacións informáticas.

• Dar aos alumnos información sobre páxinas web de física e química.
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18. Actividades complementarias e extraescolares

CURSO ACTIVIDADE DATA PREVISTA

2ºESO Visita ETAP A Telva (Cambre) 2º trimestre

3ºESO Visita EDAR Bens (A Coruña) Novembro 2019

4ºESO Visita planta tratamento residuos urbáns de Nostián (A Coruña) 2º trimestre

2ºBAC Masterclass Física de partículas (Santiago) 2º trimestre

TODOS Observación astronómica (Cambre) Novembro 2019
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19. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación 
da programación didáctica en relación cos resultados 
académicos e procesos de mellora.
En  canto  á  actividade  do  Departamento,  será  avaliada  en  cada  reunión  mensual
revisando o avance na programación, a documentación aportada anexa ó libro de texto,
as sesións de clase realmente impartidas, as correccións ou axustes na temporalización
das diferentes programacións, etc. Esta avaliación será recollida en cada acta de reunión
e se incluirá na orde do día de cada reunión. Todo isto facilitará a elaboración da memoria
final do curso , na que se recollerá a síntese de todos os datos recollidos e a valoración
final do cumprimento da actual programación.

IES David Buján (Cambre)
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