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COMPOÑENTES DO DEPARTAMENTO E HORARIOS:

Sinalar  que  durante  este  curso  2022-23  o  departamento  estará  composto  polas

profesoras :

Carmen Domarco ,
Mª Dolores Fernández ,    

                       Katerina Zemankova  e 

                       Sira González.
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PROGRAMACIÓN      
DIDÁCTICA

        2º E.S.O.
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É importante  sinalar que  neste curso 2022-23 continuamos  inmersos  no
programa EDIXGAL, programa no que empezamos a traballar no curso 2021-22 .
  Pódese consultar na páxina web do instituto aclaración sobre o  programa.
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En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento Europeo edo Consello, de
18 dedecembro de 2006,sobre as  competencias  clave  para  a  aprendizaxe
permanente,  este  real  decreto  baséase  na  potenciación  da aprendizaxe  por
competencias,integradas nos elementos curriculares para propiciar unha renovación na
práctica docentee no proceso de ensino e aprendizaxe. Propóñense novos enfoques na
aprendizaxe e avaliación, que han de supoñerun importante cambio nas tarefas que
han  de  resolver  os  alumnos  e  formulacións  metodolóxicos innovadores. A
competencia supón unha combinación de habilidades prácticas,
coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocións, e outros
componentes sociais e de comportamento que se mobilizan conxuntamente para
lograr unha  acción  eficaz. Contémplanse, pois,  comocoñecemento napráctica,
uncoñecemento adquirido atravésdaparticipación activa en prácticas sociais que, como
tales, pódense desenvolver tanto no contexto educativo formal, a través do currículo,
como nos contextos educativos non formais e informais.

Adóptase a denominación das competencias clave definidas pola Unión Europea.
 Considérase que as competencias clave esenciais para o benestar das sociedades

europeas, o crecemento económico e a innovación, e descríbense os coñecementos,
as capacidades e as actitudes esenciais vinculadas   a cada unha de elas.

As competencias clave do currículo son as seguintes:

Comunicación lingüística (CL).
Competenciamatemáticae competencias básicas en ciencia etecnoloxía

(CMCT). Competencia dixital(CD).
Aprender a aprender (AA). Competencias sociais e cívicas (CSC).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor(IE). Conciencia e expresións

culturais(CEC).

Obxectivos      curriculares      da     Educación     Secundaria  

• Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos
no respecto a os demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade
entre  as  persoas  e  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.

• 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 dedesenvolvemento persoal.

• Valorar e  respectar  a diferenza de  sexos ea igualdade de  dereitos e
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas po rrazón 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.

• Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e
nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuicios de
calquera tipo,os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos.
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• Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con
sentido crítico,adquirir novos coñecementos.Adquirir unha preparación básica no
campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

• Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en
distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os
problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 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 a sumir responsabilidades.

• Comprender e expresar con  corrección, oralmente e por  escrito, na lingua
castelá e, si  houbera, na lingua  cooficial da Comunidade Autónoma,textos  e
mensaxes  complexas,  e  iniciarse  no  coñecemento,  a  lectura  e  o estudo da
literatura.

• Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito
apropiado.

• Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e
dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural.

• Coñecer  e  aceptar  o  funcionamento  do  propio  corpo  e  o  dos
outros,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 mellora.

• Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  linguaxe das  distintas
manifestacións  artísticas,  utilizando diversos medios de expresión e
representación.

A área de Física e Química

O ensino da Física e a Química xoga un papel central no desenvolvemento intelectual
dos alumnos e as alumnas e comparte co resto das disciplinas a responsabilidade de
promover neles a adquisición das competencias básicas para que poidan integrarse
na  sociedade  de  forma  activa.  Como  disciplina  científica, ten  o  compromiso
engadido de dotar ao alumno 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  concrétense,  o  ensino  desta  materia  debe  incentivar  unha
aprendizaxe contextualizado  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 se imparte en dous ciclos na etapa de Educación
Secundaria Obrigatoria e no primeiro curso de Bacharelato. [...]

O primeiro bloque de contidos,común  a todos os niveis, está dedicado a
desenvolver  as  capacidades  inherentes ao  traballo  científico,  partindo  da
observación e experimentación como base do coñecemento. Os contidos propios do
11



bloque desenvólvense transversalmente ao longo do curso, utilizando a elaboración de
hipótese e toma de datos como pasos imprescindibles para a resolución de calquera
tipo de problema. [...] Na ESO, a materia e  os seus cambios trátanse nos bloques
segund0  e  terceiro,  respectivamente,  abordando os  distintos  aspectos  de  forma
secuencial.  No primeiro  ciclo  realízase  unha  progresión  do  macroscópico  ao
microscópico.  [...]  No  segundo  ciclo  introdúcese secuencialmente  o  concepto
moderno do átomo, o enlace químico e a nomenclatura dos compostos químicos,
así como o concepto de mol e o cálculo estequiométrico. Asímesmo, iníciase unha
aproximación  áquímica orgánica   incluíndo  unha  descrición  dos  grupos
funcionais presentes nas biomoléculas.

A  distinción entre  os  enfoques  fenomenolóxico e  formal  vólvese a  presentar
claramente no estudo da Física, que abarca tanto o movemento e as forzas como a
enerxía, bloques cuarto e quinto respectivamente. [...] Os  alumnos  da ESO  e
Bacharelato para os que se desenvolveu o presente currículo son nativos dixitais e,en
consecuencia, están familiarizados  coa   presentación  e transferencia dixital de
información.[...]

Para rematar,  a elaboración e defensa de traballos  de investigación sobre temas
propostos  ou  de  libre  elección  ten como obxectivo desenvolver a aprendizaxe
autónoma dos alumnos, profundar e ampliar contidos relacionados co currículo e
mellorar as súas destrezas tecnolóxicas e comunicativas.

Os contidos do área de Física e Química se estruturan nos seguintes 
bloques:

Bloque 1. A actividade científica. 
Bloque 2. A materia.
Bloque 3. Os cambios.
Bloque 4. O movemento e as forzas. 
Bloque 5. Enerxía.

UNIDADE         1.         A         materia         e         a     medida  

OBXECTIVOS CURRICULARES
 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.

Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para,con
sentido crítico, adquirir novos coñecementos.Adquirir unha preparación básica
no  campo  das  tecnoloxías,  e  especialmente  as  da  información  e   a
comunicación.

Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en
distintas disciplinas, así como coñecer  e  aplicar  os métodos para  identificar os
problemas  nos diversos  campos do coñecemento e da experiencia.

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 decisión e asumir responsabilidades.
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Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá  e,
si houbera, na lingua cooficial da Comunidade Autónoma,textos e mensaxes 
complexas, e iniciarse no coñecemento,a lectura e o estudo da literatura.

PUNTO DE PARTIDA      DA      UNIDADE  

Enfoque da unidade:
Nesta primeira unidade @s alumn@s diferenciarán que aspectos da materia tratan

de estudar a física e a química; para iso analizarán que é a materia e cales son as súas
propiedades e características. Clasificarán as características da materia en función da
súa valoración (cuantitativas/cualitativas), relación co  tamaño
(extensivas/intensivas) ou a súa  importancia  para  identificar  a  materia
(xerais/específicas).  Realizarán  cambios  de unidades aplicándoos aos distintos
escenarios propostos.  Identificarán os instrumentos básicos e o material  que se
utiliza para a medición das distintas magnitudes da materia. Como tarefa final,
aprenderán a  manexar  instrumentos  de  medida  e  a  facer  medicións de  distintas
magnitudes aplicando os coñecementos adquiridos  ao longo da unidade.
O que o alumnado   xa coñece:
@s alumn@s coñecen a notación científica matemática e cambiar de unidades.

Previsión de dificultades :
Poida que o alumnado atope algunha dificultade á hora decalcular  ou medir a

densidade, masa ou volume da materia. Dada a complexidade dalgúns conceptos
da unidade, é conveniente asegurarse que o alumnado domina  as ferramentas
de cálculo instrumentais necesarias  para o  seu desenvolvemento.

Temporalización: setembro-mediados de outubro
13



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARESCONTIDOS 

CURRICULARES DE 2º
CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE
CIENTÍFICA

   A física e a química.
 Os instrumentos de medida.
   O manexo dos instrumentos de
medida.
 As medidas (medidas 
indirectas).
   Cambio de unidades.

 Procura, selección e  
organización de información a 
partir de textos e imaxes para
completar as súas actividades 
e responder a preguntas.
 Interpretación de resultados 

experimentais.
 Contrastación dunha teoría 

con datos experimentais.
 Coñecemento dos 

procedementos para a 
determinación das 
magnitudes.

 Recoñecemento da importancia 
das ciencias físicae química.

 Observación dos 
procedementos e da orde 
no traballo de laboratorio
respectando a 
seguridade de todos os 
presentes.

 Realización de proxectos 
de investigación e reflexión 
sobre os procesos 
seguidos e os resultados 
obtidos.

  Valoración da importancia 
do método científico para 
o avance da ciencia.

 Apreciación do rigor do 
traballo de laboratorio.

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

O método científico:  
as súas etapas.

 B1.2  Recoñecer o impacto na industria e no 
desenvolvemento da sociedade.

Unidades. Notación 
científica.

B1.3 Coñecer os procedementos
científicos para determinar magnitudes.

 Utilización das 
Tecnoloxías da 
Información ea 
Comunicación.

B1.4. Recoñecer os materiais e 
instrumentos básicos presentes do 
laboratorio de Física e de Química; 
coñecer e respectar as normas de 
seguridade e de eliminación de residuos 
para a protección do medio ambiente.

O traballo no 
laboratorio.
   Proxecto de 
investigación.
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
CURRICULARES

BLOQUE 2. A MATERIA
  Propiedades da materia.

 A materia e assúas propiedades.
 Identificación das propiedades e 

características da materia.
 Relación das propiedades dos 

materiais da nosa contorna co uso 
que se fai deles.

 Cálculo e medición devolume,
masa e densidade en distintos 
contextos.

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

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DEAPRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

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

B1-1.1.Formula hipótese 
para explicar fenómenos 
cotiáns utilizando 
teorías e modelos 
científicos.

 Explica fenómenos 
relacionados coa 
densidade dos elementos 
utilizando teorías e 
modelos científicos.

CL
CMCT
AA
IE

B1-1.2.Rexistra 
observacións, datos e 
resultados de maneira 
organizada e rigorosa, e 
comunícaos de forma 
oral e escrita utilizando 
esquemas, gráficos, 
táboas e expresións 
matemáticas.

 Organiza a información 
relacionada coa observación 
e a experimentación 
mediante táboas egráficos,
comunicando dita 
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.

B1 -2.1. Relaciona a 
investigación científica 
coas aplicacións 
tecnolóxicas na vida cotiá.

 Relaciona cuestións da 
vida diaria coa 
investigación 
científica.

CMCT 
AA SC
IE

B1 -3. Coñecer os
procedementos 
científicos para 
determinar 
magnitudes.

B1 -3.1. Establece 
relacións entre 
magnitudes e unidades 
utilizando, 
preferentemente, o 
Sistema Internacional de 
Unidades e a notación 
científica para expresar os
resultados.

 Realiza distintos cambios 
de unidades mediante os
correspondentes 
procedementos científicos 
e utilizando a unidade 
adecuada do Sistema 
Internacional de Unidades.

CMCT 
AA
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BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

B1-4. Recoñecer os 
materiais e 
instrumentos básicos 
presentes do 
laboratorio de Física e
de Química; coñecer e 
respectar as normas 
de seguridade e de 
eliminación de residuos
para a protección do 
medioambiente.

B1 -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, respecta as 
normas deseguridade e 
sabe enuncialas de forma 
oral e escrita.

CMCT

B1 -5 .Interpretar a 
información sobre 
temas científicos de 
carácter 
divulgativoqueaparece 
en publicacións e 
medios de 
comunicación.

B15.1.Selecciona,compr
ende e interpreta 
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 seus traballos e 
exposicións de clase.

CL
CMC
T AA

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

B1 -6.1. Realiza 
pequenos traballos de 
investigación sobre 
algún tema obxecto de
estudo aplicando o 
método científico,e 
utilizando o TIC para a 
procura e selección de 
información e 
presentación de 
conclusións.

 Realiza proxectos de 
investigación científica de 
forma individual ou 
cooperativa, extraendo 
información de diversas 
fontes, seguindo as fases de
identificación do obxectivo,
planificación e elaboración.

CL
CMCT
CD
AA

B1 -6.2. Participa, 
valora, xestiona 
erespecta o traballo 
individual e en equipo.

 Traballa cos seus 
compañeiros de forma 
cooperativa, e valora e 
respecta as achegas de 
todos os seus 
integrantes.

CSC
IE
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   BLOQUE 2. A MATERIA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE
INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

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

B2 -1.1.Distingue 
entre propiedades 
xerais e propiedades 
características da 
materia, utilizando 
estas últimas para a 
caracterización de 
sustancias.

Identifica as propiedades xerais 
e as específicas da materia.
  

CMCT

B2-1.2.Relaciona 
propiedadesdos 
materiais da nosa
contorna co uso 
que se fai deles.

 R e l a c i o n a  a s  
p r o p i e d a d e s  d a  
m a t e r i a  c o a s  
s ú a s  a p l i c a c i ó n s  
n a  v i d a  c o t i á .

B2 -1.3. Describe a 
determinación 
experimentaldo volume
e da masa dun sólido e 
calcula a súa 
densidade.

 Calcula o volume, a masa e a 
densidade entre os 
distintos contextos 
expostos.



ESTÁNDARES     DE     APRENDIZAXE     MÍNIMOS  

o Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, e
comunícaos de forma oral e escrita  utilizando esquemas, gráficos, táboas  e
expresións  matemáticas.

o Relaciona a investigación científica coas  aplicación  tecnolóxicas na vida
diaria.

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

o 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

o Distingue entre propiedades xerais e propiedades características da materia,
utilizando estas últimas para a caracterización de sustancias.

o Relaciona  propiedades dos materiais  da  nosa contorna  co  uso que se fai
deles.

o Describe a  determinación experimental do  volume e  da  masa dun  sólido e
calcula a súa densidade.
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIÓNS 
METODOLÓXICAS

MODELOS 
METODOLÓXICOS

PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

❒ Modelo 
discursivo/expositivo.

❒ Modelo experimental.
☐ Talleres.

❒ Aprendizaxe 
cooperativa.

❒ Traballo por tarefas.
☐ Traballo por proxectos.
☐ Outros.

❒ Actividade  e 
experimentación.

❒ Participación.
☐ Motivación.

❒ Personalización.
☐ Inclusión.

❒ Interacción.
❒ Significatividad.
❒ Funcionalidade.
☐ Globalización.
☐ Avaliación formativa.
☐ Outros.

❒ Tarefas individuais.

❒ Agrupamento 
flexible.

☐ Parellas.
☐ Pequeno grupo.
☐ Gran grupo.
☐ Grupo interclase.
☐ Outros.

RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA A 
AVALIACIÓN SISTEMA DE 

CUALIFICACIÓN
❒ Observación directa do 

traballo diario
❒ Análise e valoración de 

tarefas especialmente
creadas para a 
avaliación.

❒ Valoración cuantitativa
do avance individual 
(cualificacións).

❒ Valoración cualitativa
do avance  individual
(anotacións  e
puntualizacións).

☐ Valoración cuantitativa
do avance colectivo.

☐ Valoración cualitativa do 
avance colectivo.
☐ Outros.

❒ Observación directa.
❒ Elemento de diagnóstico: 

rúbrica da unidade.

❒ Avaliación de contidos, 
proba correspondente á 
unidade.

❒ Avaliación por 
competencias, proba 
correspondente á  unidade.

❒ Outros documentos 
gráficos outextuais.

☐ Debates e intervencións.
❒ Proxectos persoais 

ou grupales.
☐ Representacións
e dramatizacións.
☐ Elaboracións multimedia.
☐ Outros.

Cualificación
cuantitativa:
 Probas de 
avaliación de 
contidos.
Cualificación
cualitativa:  terá  como
clave  para  o
diagnóstico  ar  úbrica
correspondente á
unidade.
 Probas de 
avaliación por 
competencias.
Observación directa.

TRABALLO 
COOPERATIVO

Proxectos do Bloque 2: Viaxeiros
 Viaxe ao ceo




Se non o vexo non o creo.
Viaxe alucinante.

     Proxectos do Bloque 3: Inventores
 Final do proxecto: o movemento, un gran descubrimento: preparados, listos… 

lanza!



CONTIDOS 
TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Análise científica: Uso de metais tóxicos en cosméticos 

Expresión oral e escrita. As ciencias física e química ; a densidadedomar e o aceiro 
(páxina23); os metais tóxicos nos cosméticos.
Comunicación audiovisual. A materia e a medida; o volume de aire nun vaso ; as 
propiedades da materia; a medida.
O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Utilizar unha 
balanza para realizar medicións.
Medir a densidade dunl íquido e unsólido. Medir a superficie cun persoal de papel 
milimetrado. Analizar instrumentos de medida. Analizar un texto científico. Suxerir 
medidas para limitar o uso de metais tóxicos nos cosméticos .
Educación cívica e constitucional. A importancia de traballar dun modo cooperativo



UNIDADE         2.         Estados         da         materia  
Obxectivos curriculares da Educación Secundaria

Asumir responsablemente os  seus deberes, coñecer e exercer os  seus dereitos no
respecto aos demais, practicar  a tolerancia,  a cooperación e a solidariedade entre as
persoas  e  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.

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.

Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de  información  para,con
sentido  crítico,adquirir novos coñecementos.  Adquirir  unha  preparación  básica  no
campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en
distintas disciplinas, así como  coñecer  e aplicar os métodos para identificar os
problemas nos diversos campos do coñecemento e  da experiencia.

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 decisión e asumir responsabilidades.

Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e,
se  a  houbese,  na lingua cooficial  da Comunidade Autónoma,  textos  e  mensaxes
complexas,e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.

Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, 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 mellora.
PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

Enfoque da unidade:
 Nesta unidade o alumnado  aprenderá  cales son os estados físicos da materia.

Estudará a teoría cinética e os estados da materia,así como a teoría cinética e os
cambios de estado. Estudará tamén as leis dos gases e os cambios de estado.
Aprenderá a resolver problemas eainterpretar os datos dun experimento.

O que o alumnado  xa coñece:
       @s alumn@s xa coñecen o que son as ciencias da física e a química. Que é a
materia e as   súas propiedades,o concepto de medida, as súas unidades, o
cambio de unidades, os instrumentos que se utilizan para  medilas   e   outra
forma de medidas indirectas.

Previsión dedificultades:
É posible que existan dificultades á hora de realizar o traballo cooperativo sobre os 

cambios de estado.
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          Temporalización :
Segunda metade de outubro-segunda de novembro

CONTIDOS CURRICULARES DE 
2º

CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

BLOQUE 2. A MATERIA
Propiedades da materia.
Estados de agregación. 
Cambios de estado. Modelo 
cinético-molecular. Leis 
dos gases

Os estados físicos da materia. A
teoría  cinética e  os  estados da
materia. A teoría cinética e  os
sólidos.
A teoría cinética e os líquidos. A
teoría cinética e os gases. As leis
dos gases.
Lei de  Boyle-Mariotte. Temperatura
do gas constante.
Lei  de  Gai-Lussac.  Volume  do  gas
constante. Lei de Charles. Presión do
gas constante.
Aplicación dunha técnica. A
velocidade das  partículas dun
gas.

B2 -1. Recoñecer as propiedades 
xerais e características 
específicas da materia e 
relacionalas coa súa natureza e
as súas aplicacións.
B2 -2.Xustificar as propiedades dos
diferentes estados de agregación da 
materia e os seus cambios de 
estado, a través do modelo 
cinético-molecular.
B2 -3. Establecer as relacións 
entre as variables dasque depende 
o estado dun gas a partir de 
representacións gráficas e/ou 
táboas de resultados obtidos en, 
experiencias de laboratorio ou 
simulacións por computador.

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES 

DE 2 º
CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 3. OS CAMBIOS
Cambios físicos e cambios 
químicos.

Os cambios de estado.
Diferenza entre ebulición e 
evaporación. A teoría cinética e os 
cambios de estado. Os estados da
auga e ameteoroloxía.
Análise científica. O desxeo nos polos. 
Investigación. Solidificación da auga. 
Vaporización da auga.

B3 -1. Distinguir entre cambios 
físicos e químicos mediante a 
realización de experiencias sinxelas 
que poñan de manifesto se se 
forman ou non novas sustancias.
B3 -7. Valorar a importancia da 
industria química na sociedade e a
súa influencia no medio 
ambiente.



CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES 

DE 2 º
CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE 
CIENTÍFICA
O método científico: as súas 
etapas. Medida de 
magnitudes. Sistema 
Internacional de Unidades. 
Notación científica.
Utilización das Tecnoloxías da 
Información ea Comunicación.
O traballo no laboratorio. 
Proxecto de investigación.

BLOQUE 2. A MATERIA
Propiedades da materia.
Estados  de  agregación.
Cambios  de estado.
Modelo  cinético-
molecular. Leis dos gases

Procura, selección e organización 
de información a partir de textos e 
imaxes para completar as súas 
actividades e responder a preguntas 
sobre os estados da materia. 
Interpretación de resultados 
experimentais sobre os cambios de 
estado.

Contrastación dunha teoría con datos 
experimentais.

Coñecemento dos procedementos para a
determinación das magnitudes.
Recoñecemento da importancia das 
ciencias física e química.
Observación dos procedementos e 
da ordeno traballo de laboratorio 
respectando a seguridade de 
todos os presentes.
Realización  de  proxectos de
investigación  e reflexión  sobre  os
procesos seguidos e  os resultados
obtidos.
Valoración da importancia do 
método científico para o avance 
da ciencia. Apreciación do rigor do 
traballo de laboratorio.

Os estados físicos da materia.
A teoría cinética e os estados da 
materia. A teoría cinética e os 
sólidos.
A teoría cinética e os líquidos. A 
teoría cinética e os gases. As leis 
dos gases.
Leide Boyle-Mariotte. Temperatura do 
gas constante.
Lei de Gai-Lussac. Volume dogas 
constante. Leide Charles. Presión do 
gas constante.
Aplicación dunha técnica. A velocidade 
das partículas dun gas.

B1 -1.Recoñecere identificar 
as características do método 
científico.
B1-2.Valorar a investigación 
científica e o seu impacto na 
industria e no desenvolvemento da 
sociedade.
B1 -3. Coñecer os procedementos 
científicos para determinar 
magnitudes. B1 -4. Recoñecer os 
materiais,e instrumentos básicos 
presentesdo laboratorio
de Física e Química; coñecer e 
respectar as normas de seguridade e 
de eliminación de residuos para a 
protección do medioambiente.
B1 -5. Interpretar a información 
sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que 
apareceen publicacións e medios 
de comunicación.
B1 -6.Desenvolver pequenos 
traballos de investigaciónnos que se 
poña en práctica a aplicación 
dométodo científico eautilización 
do TIC.

B2- 1. Recoñecer as propiedades xerais e 
características específicas da materia e 
relacionalas coa súa natureza e as súas 
aplicacións.
B2- 2. Xustificar as propiedades 
dosdiferentes estados de agregación 
damateria e os seus cambios de 
estado, a través do modelo cinético- 
molecular.
B2- 3. Establecer as relacións entre 
asvariables das que depende o estado
dun gas a partir de representacións 
gráficas e/ou táboas de resultados 
obtidos en, experiencias de laboratorio
ou simulacións por computador



CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

CONTIDOS 
CURRICULARES DE 2
º

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 3. OS 
CAMBIOS
 Cambios físicos e
cambios 
químicos.

Os cambios de estado.
Diferenza entre ebulición e 

evaporación.
 A teoría cinética eos cambios de 

estado.
Os estados da auga e a 
meteoroloxía.
Análise científica. O desxeo nos polos.
Investigación. Solidificación da auga.

  Vaporización da auga.

B3-1. Distinguir entre cambios 
físicos e químicos mediante a 
realización de experiencias 
sinxelas que poñan de 
manifesto se seforman ounon 
novas sustancias.
B3 -7. Valorar a importancia 
da industria química 
nasociedade ea súainfluencia
nomedio ambiente.

BLOQUE 3. OS CAMBIOS

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICUL
ARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

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

B31.1.Distingue entre 
cambios físicos e químicos 
en accións da vida cotiá 
en función de que haxa 
ou non formación de 
novas sustancias.

 Diferenza entre cambios
físicos e químicos da 
materia e aplícaos á súa 
vida cotiá.

CMCT

B3 -7. Valorar a 
importancia da 
industria química na 
sociedade e a súa 
influencia no medio
ambiente.

B3 -7.2. 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 
ambientais da Terra.

CMCT 
AA SC

IE
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ESTÁNDARES      DE          APRENDIZAXE      MÍNIMOS  
o Xustifica que  unha  sustancia pode  presentarse en distintos estados de
agregación dependendo das condicións de presión e temperatura nas que
se atope.

o Explica as  propiedades dos gases, líquidos e  sólidos utilizando o
modelo cinético- molecular.

o Describe e interpreta os cambios de estado da materia utilizando o modelocinético- molecular e  aplícao á interpretación de fenómenos  cotiáns.

o Deduce a partir das gráficas de  quecemento dunha sustancia os  seus
puntos de fusión e ebulición, e identifícaa utilizando as táboas de datos
necesarias. Xustifica o comportamento dos gases en situacións cotiás
relacionándoo co modelo cinético-molecular.

o Interpreta gráficas, táboas de resultados e experiencias que relacionan a
presión, o  volume

o temperatura dun gas utilizando  o modelo cinético-molecular e as 
leis  dos  gases.
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UNIDADE 3. Diversidade da materia
Obxectivos curriculares da Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos
no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as
persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando osdereitos humanos e a igualdade
detrato e deoportunidades entre mulleres e homes, como valorescomúns   dunha
sociedade  plural   eprepararse  para  o exercicioda  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 dedesenvolvemento 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.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para,
con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. 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
distintas  disciplinas,  así como coñecer  e  aplicar os  métodos  para  identificar  os
problemas nos 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 decisión e asumir responsabilidades.
h) Comprender  e  expresar  con  corrección,  oralmente  e  por  escrito,  na  lingua
castelá  e,  se  a  houber,  na lingua cooficial  da  Comunidade Autónoma,textos  e
mensaxes  complexas, e  iniciarse no  coñecemento,  a lectura e o estudo da
literatura.
k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar
as  diferenzas,  afianzar  os hábitos  de  coidado  e  saúde  corporais  e  incorporar  a
educación física e a práctica do deporte pa ra 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 mellora.



PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE
o Enfoque  da  unidade.  Nesta  unidade  @s  alumn@s  aprenderán  as  formas  de
presentación que ten a materia. Aprenderán que son as mesturas e como se separan
os seus compoñentes. Estudarán tamén que  son as sustancias.
o O que @s alumn@s xa coñecen:

@s alumn@s aprenderon cales son os estados físicos da materia. Estudaron a
teoría cinética e os estados da materia, así como a teoría cinética e os cambios de
estado. Tamén estudaron as leis  dos gases e os cambios de estado.  Aprenderon a
resolver problemas e a interpretar os datos dun experimento.

o Previsiónde dificultades:
      É posible que existan dificultades á hora de preparar disolucións e extraer 
compoñentes de mesturas..

        Temporalización

Segunda quincena de novembro-primeira de decembro.

CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARESCONTIDOS 
CURRICULARES DE 2 º

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 2. A MATERIA. 

















A materia. As 
mesturas.
As disolucións.
As dispersións 
coloidales. As 
emulsiones.
As sustancias. 
Mesturas navida 
cotiá.
Resumo sobre a 
materia.
Aplicación dunha 
técnica. Identificación
da diversidade da 
materia na auga.

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

  Propiedades da 
materia.
 Leis dos gases
   Sustancias puras e 
mesturas.
 Mesturas de 

especial interese: 
disolucións 
acuosas, aliaxes 
e coloides.

 Métodos de 
separación 
de 
mesturas.

B2 -2.Xustificar as propiedadesdos
diferentes estados de agregación da
materia eosseus cambios de estado, a
través do modelo cinético-molecular.
B2 -4. Identificar sistemas materiais como
sustancias puras ou mesturas e valorar a
importancia e as aplicacións de mesturas
de especial interese.
B2 -5. Propor métodos de separación
dos compoñentes dunha mestura.



CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DE 2 º CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 3. OS CAMBIOS
 Cambios físicos e 

cambios químicos.
    Reacción química.
 Cálculos estequiométricos 

sinxelos.

 Procedementos 
paraaseparación de 
mesturas 
heteroxéneas.
Criba. Separación 
magnética. Filtración.
Decantación.

 Procedementos para a 
separación de mesturas 
homoxéneas.
Evaporación e cristalización.
Destilación. 
Extracción con 
disolventes.Croma
tografía.

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

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

B1 -1.Recoñecere
identificar as
características do
método científico.

B1 -1.1.Formula 
hipótese para 
explicar 
fenómenos 
cotiáns utilizando 
teorías e modelos 
científicos.

 Busca, selecciona e 
organiza información 
relacionada coa 
unidade para explicar 
fenómenos relacionados
coa vida cotiá e coa 
ciencia.

CL CMCT AA

B11.2.Rexistra 
observacións, datos e 
resultados de maneira 
organizada e 
rigorosa, e 
comunícaos de forma
oral e escrita 
utilizando esquemas, 
gráficos, táboas e 
expresións 
matemáticas.

 Organiza a información 
relacionada coa 
observación e a 
experimentación 
mediante táboas e 
gráficos, comunicando
dita información de 
forma científica 
oralmente e por 
escrito.

CL CMCT
AA IE

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

B1 -2.1. Relaciona a
investigación 
científica coas 
aplicacións 
tecnolóxicas na vida
cotiá.

 Relaciona cuestións da 
vida diaria coa 
investigación 
científica.

CMCT AA
SC
IE



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE 
LOGRO

COMPETENCIAS

B14.Recoñecerosmateriais, 
e instrumentos básicos 
presentes do laboratorio de 
Física e en de Química; 
coñecererespectarasnormas
deseguridade ede 
eliminación de residuos para 
a protección do 
medioambiente.

B1 -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, 
respecta as 
normas 
deseguridade e 
sabe enuncialas 
deforma oral e 
escrita.

CMCT

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

B15.1.Selecciona,comprend
e e interpreta 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 
aplicanosseus 
traballose 
exposicións
de clase.

CL
CMCT
AA

B1-6. Desenvolverpequenos 
traballos deinvestigación nos
que se poña en práctica a 
aplicación do método 
científico e a utilización do 
TIC.

B1 -6.1. Realiza pequenos
traballos de investigación
sobre algún tema 
obxecto de estudo 
aplicando o método 
científico, e utilizando o 
TIC para a procura e 
selección de información e
presentación de 
conclusións.

 Realiza proxectos 
de investigación 
científica de 
forma individual 
ou cooperativa, 
extraendo 
información de 
diversas fontes, 
seguindo asfases 
de identificación 
do obxectivo, 
planificación e 
elaboración.

CL
CMCT

CD AA
IE

B1  -6  .2  .  Participa,
valora, xestiona  e
respecta  o  traballo
individual e en equipo.

 Traballa cos seus 
compañeiros de
forma 
cooperativa, e 
valora e 
respecta as 
achegas de 
todos os seus
integrantes.

CMCT 
AA SC



BLOQUE 2. A MATERIA.

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

B2 -1. Recoñecer as 
propiedades xerais e
características 
específicas da 
materiae 
relacionalascoasúa 
natureza e as súas 
aplicacións.

B2 -1.1. Distingue entre 
propiedades xerais e 
propiedades características da 
materia, utilizando estas 
últimas paraa caracterización 
de sustancias.

 Identifica  as  propiedades
xerais e as específicas
da materia.

CMCT

B2 -1.2.Relaciona propiedades 
dos materiais da nosa 
contorna co uso que se fai 
deles.

 Relaciona as propiedades 
da materia coas súas 
aplicacións navida cotiá.

CMCT

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

B2 -2.1. Xustifica que unha 
sustancia pode presentarse en 
distintos estados de 
agregación dependendo das 
condicións de presión e 
temperatura nas quese atope.

 Establece relación entre
os  estados  de
agregación da materia
e as condicións  de
presión e temperatura
ás que está sometido.

CMCT AA

B2 -4. Identificar 
sistemas materiais 
como sustancias 
puras oumesturas 
evalorar a 
importancia eas
aplicacións de 
mesturas de especial
interese.

B2 -4.1. Distingue eclasifica 
sistemas materiais de uso 
cotián ensustancias puras e 
mesturas, especificando neste 
último caso se se trata de 
mesturas homoxéneas,
heteroxéneas ou coloides.

Diferenza e organiza 
exemplosdemateria 
do noso ao redor en 
sustancias puras e 
mesturas, edetermina 
sesetrata demesturas 
homoxéneas, 
heteroxéneas ou 
coloides.

CMCT

AA

B2 -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.

CMCT



CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETEN
CIAS

B2 -4.3. Realiza experiencias 
sinxelas de preparación de 
disolucións, describe o 
procedemento seguido e o 
material utilizado, determina a 
concentración e exprésaa en 
gramos por litro.

 Analiza experiencias 
sinxelas de preparación 
de disolucións, realiza
cálculos e determina a 
cantidade de compoñentes, 
expresando os resultados 
nas medidas adecuadas.

CTMCT AA
IE

B2 -5. Propor 
métodos de
separación dos
compoñentes 
dunha mestura.

B2-5.1. Deseña métodosde
separación de mesturas
segundo as propiedades 
características das sustancias 
que as compoñen, describindo
o material de laboratorio 
adecuado.

 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 
adecuada.

CMCT
AA

BLOQUE 3. OS CAMBIOS

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

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

B3 -1.1. Distingue entre 
cambios físicos e químicos en 
accións da vida cotiá en función 
de que haxa ou non formación 
de novas
sustancias.

  Diferenza entre cambios 
físicos e químicos en 
accións da vida cotiá en 
función de que haxa ou 
non formación de novas
sustancias.

CMCT

B3 -1.2. Describe o
procedemento de realización 
experimentos sinxelos nos que 
se poña de manifesto a 
formación de novas sustancias 
e recoñece que se trata de 
cambios qímicos.

 Diferenza entre cambios 
físicos e químicos, 
describindo experiencias 
sinxelas que pon de 
manifesto se se forman
novas sustancias ou 
non.

CL CMCT
AA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS

o Distingue entre cambios físicos e químicosenacciónsdavida cotiá en
función de que haxa ou non formación de novas sustancias

o Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en sustancias puras
e mesturas, especificando neste último caso se se trata de
mesturas homoxéneas,heteroxéneas ou coloides.



O RIENTACIÓ 
NS 
METODOLÓXIC
AS

MODELOS 
METODOLÓXICOS

PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMIENTO

❒ Modelo 
discursivo/expo
sitivo.

❒ Modelo 
experimental.

☐ Talleres.
❒ Aprendizaxe 

cooperativa.
❒ Traballo por 

tarefas.
☐ Traballo por proxectos.

❒ Actividade 
e 
experiment
ación.

❒ Participación.
☐ Motivación.

❒ Personalización.
☐ Inclusión.

❒ Interacción.

❒ Tarefas individuais.

❒ Agrupamento 
flexible.

☐ Parellas.
☐ Pequeno grupo.
☐ Gran grupo.
☐ Grupo interclase.

☐ Outros. Significatividad.
Funcionalidade.
Globalización.
☐ Avaliación formativa.
☐ Outros.

☐ Outros.

RECURSOS 
PARA A 
AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN

INSTRUMENTO S P ARA A 
AVALIACIÓN

❒ Observación
directa do traballo diario.

❒ Análise  e
valoración  de tarefas
especialmente  creadas
para aavaliación.

❒ Valoracióncuanti
tativa do avance 
individual 
(cualificacións).
❒ Valoración
cualitativa do avance
individual  (anotacións  e
puntualizacións).
☐ Valoración 
cuantitativa do 
avance colectivo.
☐ Valoración 
cualitativa do avance
colectivo.
☐ Outros.

❒ Observación directa.

❒ Elemento de 
diagnóstico: rúbrica da 
unidade.
❒ Avaliación de 

contidos, proba 
correspondente á 
unidade.

❒ Avaliación por 
competencias, proba 
correspondente á 
unidade.

❒ Outros documentos 
gráficos outextuais.
☐ Debates e 

intervencións.

❒ Proxectos persoais
ou grupales.

☐ Representcións e 
dramatizacións.
☐ Elaboracións 

multimedia.
☐ Outros.

Cualificación 
cuantitativa:

Probas de 
avaliación de
contidos.

Cualificación 
cualitativa: terá 
como clave para o 
diagnóstico a rúbrica 
correspondente á 
unidade.
Probas de 

avaliación por 
ccompetencias. 
Observación 
directa.



TRABALLO
COOPERATIVO

Proxectos dobloque 2: Viaxeiros.
Viaxe ao ceo.
Se non o vexo 
non o creo. 
Viaxe 
alucinante.

Proxectos do bloque 3: Inventores.
Final do proxecto: o movemento, un gran descubrimento: preparados, 
listos…lanza!

CONTIDOS
TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Formas de pensar. Análise científica: Como fomentar o uso do gas 
natural? 
Expresión oral e escrita. Extracción da idea principal dun texto científico; explicación e 
elaboración dun esquema do motivo polo queasnubesformadas tras a evaporación 
daauganon teñen sal 
Comunicación audiovisual. Esquema resumen da unidade 
O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Procura en Internet
de información sobre o uso seguro do gas natural nas vivendas .
Emprendimiento. Aplicación dunha técnica: Identificar a diversidade da materia na 
auga .Traballo cooperativo: Separación de mesturas
Educación cívica e constitucional. Fomento do uso do gas natural en empresas e 
vivendas 
Valores persoais. Tomar a iniciativa con ideas quefomenteno uso de gas natural en 
empresas e vivendas



UNIDADE 4. Forzas e movementos
Obxectivos curriculares da Educación Secundaria

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos
no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as
persoas  e  grupos,  exercitarse  no  diálogo afianzando os  dereitos humanos e a
igualdade de  trato e deboportunidades entre mulleres e homes, como valores
común  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  cos demais,  así  como  rexeitar  a  violencia,  os  prexuízos  de
calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para,
con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. 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 distintas disciplinas, así como coñecer  e  aplicar os  métodos  para  identificar  os
problemas nos 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 decisión e asumir responsabilidades.

h) Comprender  e  expresar  con  corrección,  oralmente  e  por  escrito,  na  lingua
castelá  e,  se  a  houber,  na lingua cooficial  da  Comunidade Autónoma,textos  e
mensaxes  complexas, e  iniciarse no  coñecemento,  a lectura e o estudo da
literatura.

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, 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 mellora.

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

o Enfoque daunidade.Nesta unidade, os alumnos entenderán o concepto de 
forza eaprenderán os tipos de efecto que se conseguen ao aplicar forza a unobxecto. 
Estudarán o concepto develocidade e as clases de movementos: MRU e MCU. 
Comprenderán que é a aceleración e arelación entre o movemento e as forzas. 
Comprenderán tamén que as máquinas son utensilios que nos permiten aforrar tempo 
e  esforzó  ao  realizar distintas actividades.

o O que @s alumn@s xa coñecen. @s alumn@s xa coñecen os cambios que 
experimenta a materia e como é a materia. Ademais, aprenderon como afectan 
ámateria os cambios físicos e químicos, como son as reaccións químicas e como se 
manifestan ao noso aredor.Tamén estudaron que é materia e que son materiais.
o Previsión de dificultades. É posible qu eexistan dificultade sá hora de realizar
experimentos para mediras forzas cun dinamómetro.

Temporalización: xaneiro

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓ N CURRICULARESCONTIDOS 

CURRICULARES DE 2
º

 CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE 
CIENTÍFICA

 Procura,  selección  e
organización  de
información a partir de
textos e imaxes para
completar as súas
actividades e responder a
preguntas sobre asforzas
e os movementos.

 Interpretación  de
resultados experimentais.

 Contrastación dunha
teoría con datos
experimentais.
 Coñecemento dos 
procedementos para a 
determinación das 
magnitudes.

 Recoñecemento da 

B11.Recoñecer ei dentificar as características 
do método científico.

 O método 
científico: as 
súas etapas.

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

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

B1-3. Coñecer os procedementos científicos 
para determinar magnitudes.

 Utilización das 
Tecnoloxías da 
Información e a 
Comunicación.

  O traballo no 
laboratorio.
 Proxecto de 
investigación.

B1 -4. Recoñecer os materiais, e 
instrumentos básicos presentes do 
laboratorio de Física e en de Química; 
coñecererespectarasnormas de seguridade
e de eliminación de residuos para a 
protección domedio ambiente.
B1 -5. Interpretar a información sobre
temas científicos de carácter divulgativo
que aparece en publicacións e medios
de comunicación.







importancia das ciencias 
física e química.

 Observación dos 
procedementos e da orde no 
traballo de laboratorio 
respectando a seguridade de 
todos os presentes.
Realización de proxectos 
de investigación e reflexión 
sobre os procesos 
seguidos e os resultados 
obtidos.

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

Valoración da importancia do 
método científico para avance 
da ciencia.
Apreciación do rigor do traballo 
de laboratorio.
Medición de forzas cun 
dinamómetro.
Aplicación dunha técnica. Traballo 
con animacións en 
movemento.
Investigación. Máquinas que
transforman forzas. A polea 
easforzas.
A rampla e as forzas.

CO N T IDO S

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

 CONTIDOS CURRICULARES DE 2º CONTIDOS DA UNIDADE

BLO QUE 2. A MATERIA

   Propiedades da materia.

Clasificación  dos  corpos  tras  a
aplicación dunha  forza.  Corpos
ríxidos. Elásticos. Plásticos.

B2- 1. Recoñecer as 
propiedades xerais e 
característicasespecíficas da
materia e relacionalas 
coasúa natureza eassúas 
aplicacións.

CO N T IDO S

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

 CONTIDOS CURRICULARES DE 2º CONTIDOS DA UNIDADE

BLO QUE 3. OS CAMBIOS
  Cambios físicos e cambios químicos.

 Tipos de efecto ao aplicar forza 
aun obxecto.

 O efecto deformador das 
forzas.

B3- 1. Distinguir entre 
cambios físicos e químicos 
mediante arealización de 
experiencias sinxelas 
quepoñan de manifesto se 
se forman ou non novas 
sustancias.



CO N T IDO S

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DE 
2º

CONTIDOS DA UNIDADE

BLO QUE 4. O MOVEMENTO E AS 
FORZAS
 As forzas. Efectos Velocidade 

media, velocidade 
instantánea e
aceleración.

 Máquinas simples.

Concepto de forza. Lei de Hooke.
O dinamómetro.
Sistema de referencia.Traxectoria. Posición
edesprazamento.

A velocidade. Cambios de unidades de 
velocidade.

O movemento rectilíneo uniforme (MRU).

O movemento circular uniforme(MCU). 

A aceleración. 

Omovemento e as forzas. Forzas que 
tiran ou empuxan. A forza de rozamento e 
o movemento.

Asmáquinas.  Máquinas  que  transforman
movementos.  Máquinas  que  transforman
forzas.

Aplicación  dunha  técnica.  Traballo  con
animacións enmovemento.
Investigación. Máquinas que  transforman
forzas. A polea e as forzas. A rampla eas
forzas.

B4- 1. Recoñecer o papel das forzas
como causa dos cambios no 
estado de movemento e das 
deformacións.
B4- 2. Establecer avelocidade 
duncorpo como a relación entre 
o espazo percorrido e o tempo
investido en percorrelo.
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.
B4-4. Valorar a utilidade 
dasmáquinas simples
na transformación dun 
movemento noutro
diferente, e a redución da 
forza aplicada
necesaria.
B4- 5. Comprender opapel que 
xoga o rozamento na vida 
cotiá.



    BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULA
RES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

B1-1. Recoñecer e 
dentificar as 
características do 
método científico.

B1-1.1. Formula hipótese para 
explicar fenómenos cotiáns 
utilizando teorías e modelos
científicos.

 Busca, selecciona e organiza 
información relacionada coa 
unidade para explicar 
fenómenos relacionados coa 
vida cotiá e coa ciencia.

CL CMCT
AA

B1- 1.2. Rexistra observacións, 
datos eresultados de maneira 
organizada e rigorosa, e 
comunícaos de forma orale 
escrita utilizando esquemas, 
gráficos, táboas eexpresións 
matemáticas.

 Organiza a información 
relacionada coaobservación e 
a experimentación 
mediante táboas egráficos, 
comunicando dita 
información de forma 
científica oralmente e por 
escrito.

CL CMCT

AA IE

B1- 2. Valorara 
investigación 
científica e o seu 
impacto na 
industria eno 
desenvolvemento 
da sociedade.

B1- 2.1. Relaciona a 
investigación científica coas 
aplicacións tecnolóxicas na 
vida cotiá.

 Relaciona cuestións da vida 
diaria coa investigación 
científica.

CMCT AA
SC
IE

B1- 3. Coñecer os 
procedementos 
científicos para 
determinar 
magnitudes.

B1- 3.1. Establece relacións 
entre magnitudes e 
unidades utilizando, 
preferentemente, o
Sistema Internacional de
Unidades e a notación 
científica
para expresar os 
resultados.

 Recoñeceasmagnitudes e 
unidades adecuadas eopera 
con elas, utilizando 
correctamente o Sistema 
Internacional de Unidades e os 
procedementos científicos para 
determinar magnitudes.

CMCT
AA

B1- 4. Recoñecer os
materiais, e 
instrumentos 
básicos presentes 
do laboratorio de 
Física e en de 
Química; coñecer e 
respectar as 
normas de 
seguridade e de 
eliminación de 
residuos para a 
protección 
domedioambiente.

B1- 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,respecta asnormas de
seguridade e sabe 
enuncialasdeforma oral e 
escrita.

CMCT

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

B1- 5.1. Selecciona, comprende
e interpreta 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, gráficoseextrae 
conclusións adecuadasque 
aplica nosseus traballos e 
exposicións de clase.

CL CMCT
AA



CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

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

B1- 6.1. Realiza pequenos 
traballos deinvestigación 
sobre algún tema obxecto 
de estudo aplicando o 
método científico, e utilizando
o TIC para a procura e 
selección de información e 
presentacióndeconclusións
.

 Realiza proxectos de 
investigación científica de 
forma individual ou 
cooperativa, extraendo 
información de diversas 
fontes, seguindo as fases de 
identificación do obxectivo, 
planificación e

elaboración.

CL CMCT
CD AA

IE

B1-6.2. Participa, valora,
xestiona e respecta o traballo
individual e en equipo.

 Traballa cos seus 
compañeiros de forma 
cooperativa, e valora e respecta
as achegas de todos os 
seusintegrantes.

CMCT AA 
SC

  BLOQUE 2. A MATERIA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

B2 -1. Recoñecer as 
propiedades xerais e 
características 
específicas da 
materiae 
relacionalascoasúa 
natureza e as súas 
aplicacións.

B2 -1.1. Distingue entre 
propiedades xerais e 
propiedades características 
da materia, utilizando 
estas últimas paraa 
caracterización de 
sustancias.

 Identifica as propiedades 
xerais e as específicas da 
materia erelacióna as coas 
súas aplicacións na vida 
cotiá.

CMCT

B2 -
1.2.Relacionapropiedades 
dos materiais da nosa 
contorna co uso que se 
fai deles.

 Relaciona as propiedades da 
materia coas súas 
aplicacións navidacotiá. CMCT

  BLOQUE 3. OS CAMBIOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

B3 -1. Distinguir 
entrecambios físicos e 
químicos mediante a 
realización de 
experiencias sinxelas 
que poñan de 
manifesto se se forman
ou non novas 
sustancias.

B3 -1.1. Distingue 
entre cambios físicos e
químicos en accións 
davida cotiá en función
de que haxa ou non 
formación de novas 
sustancias.

 Diferenza entrecambios 
físicos e químicos da 
materia e aplícaosá súa 
vida cotiá. CMCT



    BLOQUE 4. O MOVEMENTO E AS FORZAS

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

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

B4 -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 estadode 
movemento duncorpoen 
situacións cotiás, 
argumentando a súa 
explicación.

CMCT 
AA

B4 -1.2. Establece
a relación entre 
o
alongamento producido 
nun peirao e as forzas 
que produciron eses 
alongamentos, 
describindo o material a 
utilizar e o procedemento
a seguir para iso e poder 
comprobalo
experimentalmente.

 Establece a relación entre o 
alongamento nun peirao e 
as forzas que producen ese 
alongamento. Describe o 
material utilizado e o 
procedemento seguido para
comprobalo de forma 
experimental.

CMCT

B4 -1.3. Establece a 
relación entre unha 
forza e o seu
correspondente efecto na
deformación ou a 
alteración
do estado de movemento
dun corpo.

 Establece a relación entre unha
forza e o efecto que produce
de  deformación ou
alteración  do  estado  de
movemento dun corpo.

CMCT
AA

B41.4.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 no Sistema 
Internacional.

 Explica a utilidade do 
dinamómetro para medira
forza elástica. Rexistra os 
resultados en táboas e 
expresa o resultado en 
unidades do Sistema 
Internacional.

CL
CMCT

AA

   BLOQUE 4. O MOVEMENTO E AS FORZAS (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

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

B4 -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 oseu 
resultado.

CMCT
CD
AA



B4 -2.2.Realiza cálculos 
para resolver problemas
cotiáns utilizando o 
concepto de 
velocidade.

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

CMCT

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.

B4-3.1.  Deduce  a
velocidade media  e
instantánea  a  partir das
representacións  gráficas
do espazo edavelocidade
en función do tempo.

 Determina a velocidade media 
e instantánea a partir das 
representacións gráficas do 
espazo e da velocidade en 
funcióndo tempo.

CMCT 
AA

B4 -3.2. Xustifica se un 
movemento é 
acelerado ou non a 
partir das 
representacións gráficas 
do espazo e da 
velocidade en función 
do tempo.

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

CMCT
AA

  BLOQUE 4. O MOVEMENTO E AS FORZAS (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO
COMPETENCIAS

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

B4 -4.1. Interpreta o 
funcionamento de 
máquinas mecánicas 
simples considerando a 
forza e a distancia ao 
eixo de xiro e realiza 
cálculos sinxelos sobre o 
efecto multiplicador 
daforza producido por 
estasmáquinas.

 Explica o funcionamento de 
máquinas mecánicas 
simples considerando a 
forza e a distancia ao eixo 
dexiro e realiza cálculos 
sinxelos sobre o efecto 
multiplicador da forza 
producido por estas 
máquinas.

CMCT
AA

B4-5. Comprender 
opapel que xoga o 
rozamento na vida 
cotiá.

B4 -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.

CMCT AA
IE



ESTÁNDARES      DE          APRENDIZAXE      MÍNIMOS  
B4-1.1. En situacións da vida cotiá, identifica as forzas que interveñen e relaciónaas cos
seus correspondentes efectos na deformación ouna alteración do  estado de
movemento dun corpo.
B4-1.2. Establece a relación entre o alongamento producido nun peirao easforzas que
produciron eses a alongamentos, describindo o material a utilizar e o
procedemento a seguir para iso e poder comprobalo experimentalmente.

B4-1.3. Establecearelación  entre  unha  forza  e  o  seu  correspondente efecto  na
deformación ou na alteración do estado de movemento dun corpo.
B4-1.4. 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 no Sistema Internacional.
B4-2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns utilizando o concepto
de velocidade.
B4-3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das representacións gráficas do
espazo e da velocidade en función dotempo.
B4-3.2. Xustifica se un movemento é acelerado ou non a partir das representacións gráficas
do espazo e da velocidade en función dotempo.

OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIÓ 
NS 
METODOLÓXIC
AS

MODELOS 
METODOLÓXICOS

PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMIENTO

❒ Modelo 
discursivo/exposivo.

❒ Modelo experiencial.
☐ Talleres.

❒ Aprendizaxe 
cooperativa.

❒ Traballo por 
tarefas.

☐ Traballo por proxectos.
☐ Outros.

❒ Actividade e
experimenta
ción.

❒ Participación.
☐ Motivación.

❒ Personalización.
☐ Inclusión.

❒ Interacción.
❒ Significatividad.
❒ Funcionalidade.
❒ Globalización.

☐ Avaliación formativa.
☐ Outros.

❒ Tarefas individuais.

Agrupamento 
flexible.

☐ Parellas.
☐ Pequeno grupo.
☐ Gran grupo.
☐ Grupo inter clase.
☐ Outros.



PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA A 
AVALIACIÓN SISTEMA DE 

CUALIFICACIÓN

RECURSOS PARA 
A 
AVALIACIÓN

❒ Observación directa
do traballo diario.

❒ Análise e valoración de 
tarefas especialmente 
creadas para 
aavaliación.

❒ Valoracióncuantitativ
a do avance 
individual 
(cualificacións).

❒ Valoración cualitativa 
do avance individual 
(anotacións e 
puntualizacións).

☐ Valoración 
cuantitativa do 
avance colectivo.

☐ Valoración cualitativa do 
avance colectivo.

☐ Outros.

❒ Observación 
directa.

❒    Elemento de
diagnóstico: 
rúbrica da 
unidade.

❒ Avaliación de 
contidos, proba 
correspondente á
unidade.

❒ Avaliación por
competencias, 
proba 
correspondente
á unidade.

❒ Outros 
documentos
gráficos 
outextuais.

☐ Debates e 
intervencións.

❒ Proxectos 
persoais ou 
grupais.

☐ Representacións e 
dramatizacións.
☐ Elaboracións 

multimedia.
☐ Outros.

Cualificación cuantitativa:
Probas  de  avaliación de
contidos.

Cualificación cualitativa: terá
como clave para o
diagnóstico a rúbrica
correspondente á
unidade.

Probas  de avaliación por
competencias.
Observación directa.

CONTIDOS
TRANSVERSAI
S

Comprensión lectora. Formas de pensar. Análise científica:Paréceche boa idea apurar os 
pneumáticos?

Expresión oral e escrita .Explicación deq ue éo aquaplaning eresumodotexto: Paréceche boa 
idea apurar os pneumáticos? 

Comunicación audiovisual. O movemento rectilíneo uniforme: MRU. O movemento 
circular uniforme. Cadros explicativos do movemento e as forzas e das máquinas que 
transforman forzas-
O tratamentodas tecnoloxías da información e da comunicación. Traballar con
animacións sobre o movemento e procura de animacións sobre o movemento circular
uniforme na páxina web: https://tube.geogebra.org 
Emprendimiento. 
Aplicacióndunhatécnica:traballarconanimaciónssobreomovemento. Investigación 
e traballo cooperativo: máquinas que transforman forzas 
Educación cívica e constitucional. Respecto ás normas de seguridade viaria 



TRABALLO 
COOPERATIV
O

Proxectos dobloque 2: Viaxeiros.
Viaxe ao ceo.
Se non o vexo non o creo. Viaxe alucinante.

Proxectos do bloque 3: Inventores.
Final do proxecto: o movemento, un gran descubrimento: preparados, listos…
lanza!

UNIDADE 5. As forzas na natureza
Obxectivos curriculares da Educación Secundaria

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos
no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as
persoas e 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 dedesenvolvemento persoal.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para,
con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. 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
distintas  disciplinas,  así como coñecer  e aplicar os  métodos para  identificar os
problemas nos 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,toma decisión e asumir responsabilidades.

h) Comprender  e  expresar  con  corrección,  oralmente  e  por  escrito,  nalingua
castelá e, se a houber, na lingua cooficial da Comunidade Autónoma, textos e mensaxes
complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.

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



PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE
o Enfoqueda unidade. Nesta unidade os alumnos estudarán o que son as forzas
na natureza e como actúan a forza gravitatoria e a forza eléctrica como forzas que
existen  na  natureza  e  responsables  da maior parte dos  fenómenos  que
observamos.Entenderán tamén que coñecer o universo é un dos temas de maior
interese científico desde o principio dos tempos. Tratarán os corpo e agrupacións no
universo. Iniciaranse no concepto e estudo da electricidade, como se produce a forza
eléctrica e en que consiste o magnetismo. Ademais, son conscientes dos beneficios
que existen no uso das enerxías renovables.

o O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos entenderon o concepto de forza e
aprenderon os tipos de efecto  que  se  conseguen  ao  aplicar  forza  a  un  obxecto.
Estudaron o concepto de velocidade e as clases de movementos: MRUe MCU. Tamén
comprenderon que é a aceleración  e a relación entre o movemento  e  as  forzas.
Ademais, han visto que as máquinas son utensilios que nos permiten aforrar tempo e
esforzo ao realizar distintas actividades.
o Previsión de dificultades.É  posible  que  existan  dificultades  cando  realicen
experimentos con imáns e á hora de construír un compás.

        Temporalización: febreiro

CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DE
2 º

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE 
CIENTÍFICA
 O método científico: 

as súas etapas.
 Medida de magnitudes.

Sistema Internacional 
de Unidades. Notación
científica.

 Utilización das Tecnoloxías da 
Información ea 
Comunicación.

  O traballo no laboratorio.
 Proxecto de investigación.

 Procura, selección e organización
de información  a partir de
textos e imaxes para
completar as súas actividades
e  respondera  preguntas sobre
asforzas na natureza.

 Interpretaciónde resultados
experimentais.
 Contrastación dunha teoría 

con datos experimentais.
 Coñecemento dos 
procedementos para a 
determinación das magnitudes.
 Recoñecemento da importancia 

das ciencias física e química.
 Observación dos 

procedementos e da orde 
no traballo de laboratorio 
respectando a seguridade 
detodos os presentes.

B11.Recoñecer  e  identificar  as
características do método
científico.
B1  -2.  Valorar  a  investigación
científica  e  o seu impacto na
industria e no desenvolvemento
da sociedade.
B1-3.Coñecer os
procedementos científicos para
determinar magnitudes.
B1-5.  Interpretar  a  información
sobre  temas científicos de
carácter divulgativo que aparece
en publicacións e medios de
comunicación.
B1 -6. Desenvolver pequenos 
traballos de investigación nos que 
se poña en práctica a aplicación 
dométodo científico e a 
utilización do TIC.



CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DE
2 º

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 2. A MATERIA.
  Propiedades damateria.
 Estrutura atómica. Isótopos.

Modelos atómicos.

 O universo. Modelos de 
universo. Modelo 
geocéntrico. Modelo 
heliocéntrico. Leis de Kepler.
  Corpos e agrupacións no 
universo.
O sistema solar. Osplanetas 
interiores. Os diversos corpos 
celestes.

 Os imáns. O compás.
   Construción dun compás.

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

CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DE
2 º

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE 
CIENTÍFICA
(continuación)

 Realización de proxectos 
de investigación e reflexión 
sobre os procesos 
seguidos e os resultados 
obtidos.

 Valoración da importancia do
método científicoparao 
avanceda ciencia.

 Apreciación do rigor do 
traballo de laboratorio.

 Aplicación dunha técnica.
Representación de circuítos 
eléctricos con esquemas.

 Investigación. Realización de 
experimentos con imáns.

 Construción dun compás

.



BLOQUE  4.  O
MOVEMENTO  E
AS FORZAS
 As  forzas.  Efectos.
Velocidade media,
velocidade
instantánea e
aceleración.
   Forzas da
natureza.

 As forzas na natureza. 
Forza gravitatoria. 
Forza eléctrica.
Forza 
nuclear 
débil. Forza 
nuclear 
forte.

 A forza degravidade. 
Lei de gravitación 
universal. A forza 
gravitatoria e o 
peso.

 As distancias e 
tamaños no 
universo. Anos e 
días no sistema 
solar.

 Forzas deatracción 
e repulsión entre
imáns.

 Funcionamento 
daTerra como 
un imán.

B4 -1. Recoñecer o papel das forzas como causa 
dos cambios no estado de movemento e das 
deformacións.
B4 -2. Establecer a velocidade dun corpo como a 
relación entre o espazo percorrido e o tempo 
investido en percorrelo.
B4 -6.Considerar aforza gravitatoria como a 
responsable do peso dos corpos, dos 
movementos orbitais e dos distintos niveis de 
agrupación no Universo,e analizar os factores dos 
quedepende.
B4 -7. Identificar os diferentes niveis de 
agrupación entre corpos celestes, desde os cúmulos 
de galaxias a os sistemas planetarios, e 
analizaraorde de magnitude das distancias 
implicadas.
B4 -8. Coñecer ostiposde cargas eléctricas, o

CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARESCONTIDOS
CURRICULARES DE 2

º

CONTIDOS DA
UNIDADE



BLOQUE 5. ENERXÍA
   Enerxía. 
Unidades.
 Tipos 

Transformaci
óns da 
enerxía e a 
súa 
conservación.

   Fontes de 
enerxía.
 Electricidade e 

circuítos 
eléctricos. 
Lei deOhm.

 Os inicios da 
electricidade.

Electrización por 
frotamiento. 
Electrización por 
contacto. 
Electrización por 
indución.

 A forza eléctrica. Lei 
de Coulomb.
 Fenómenos cotiáns. 

Treboadas e pararraios.
   Circuítos eléctricos: lei
de Ohm.
 O magnetismo. 

Electricidade e 
magnetismo.

 Aplicación dunha 
técnica.

Representación de 
circuítos eléctricos 
con esquemas.

 Investigación. 
Realización de 
experimentos con 
imáns.

B5-1.Recoñecerque aenerxíaé a capacidade de 
producir transformacións ou cambios.
B5 -2. Identificar os diferentes tipos de enerxía 
postos de manifesto en fenómenos cotiáns e en 
experiencias sinxelas realizadas no laboratorio.
B5-5. Valorar opapelda enerxía nas nosas vidas, 
identificar as diferentes fontes, comparar o 
impacto ambiental das mesmas e recoñecer a 
importancia do aforro enerxético para un 
desenvolvemento sustentable.
B5 -6.Coñecer ecomparar as diferentes fontes de 
enerxía empregadas na vida diaria nun contexto 
global que implique aspectos económicos e 
ambientais.
B5 -8. Explicar o fenómeno físico da corrente 
eléctrica e interpretar o significado das 
magnitudes intensidade de corrente, diferenza de 
potencial e resistencia, así como as relacións entre 
elas.
B5-9. Comprobar os efectos da electricidade e as 
relacións entre as magnitudes eléctricas mediante 
o deseño e construción de circuítos eléctricos e 
electrónicos sinxelos, no laboratorio ou mediante
aplicacións virtuais interactivas.
B5 -10. Valorar a importancia dos circuítos 
eléctricos e electrónicos nas instalacións 
eléctricas e instrumentos de uso cotián, 
describir a súa función básica e identificar os 
seus distintos compoñentes.

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

B1-1.Recoñecere
identificar as
características do
método científico.

B1 -1.1.Fórmula 
hipótese para 
explicar fenómenos 
cotiáns utilizando 
teorías e modelos 
científicos.

 Busca, selecciona e 
organiza información 
relacionada coa unidade 
para explicar fenómenos 
relacionados coa vida 
cotiá e coa ciencia.

CL CMCT
AA

B1.1.2.Rexistraobservac
ións, datos e resultados 
de maneira organizada 
e rigorosa, e 

 Organiza a información 
relacionada coa 
observación e a 
experimentaciónmediante

CL CMCT
AA IE



comunícaos de forma 
oral e escrita 
utilizando esquemas, 
gráficos, táboas e 
expresións 
matemáticas.

táboas e gráficos, 
comunicando dita 
información de forma 
científica oralmente e 
por escrito.

B1 -2. Valorara 
investigación 
científica e o seu 
impacto na industria 
e no 
desenvolvemento da 
sociedade.

B1 -2.1. Relaciona a 
investigación 
científica coas 
aplicacións 
tecnolóxicas na vida 
cotiá.

 Relaciona cuestións da vida 
diaria coa investigación
científica.

CMCT AA 
SC
IE

B1 -3. Coñecer os 
procedementos 
científicos para 
determinar 
magnitudes.

B1 -3.1. Establece 
relacións entre 
magnitudes e unidades
utilizando, 
preferentemente, o 
Sistema Internacional 
de Unidades e a 
notación científica para
expresar os resultados.

 Realiza distintos cambios 
de unidades mediante 
os correspondentes 
procedementos científicos 
e utilizando a unidade 
adecuada do Sistema 
Internacional de Unidades.

CMCT AA

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

B15.1.Selecciona,compre
nde e interpreta 
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
aplicanosseus traballose 
exposicións
de clase.

CL CMCT
AA

BLOQUE 2. A MATERIA

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

B1-6. 
Desenvolver 
pequenos 
traballosde 
investigación nos 
que se poña en 
práctica a 
aplicación do 
método científico 

B1 -6.1. Realiza 
pequenos traballos de 
investigación sobre 
algún tema obxecto de 
estudo aplicando o 
método científico, e 
utilizando o TIC para a 
procurae selección de 
información e 


Realiza proxectos de 
investigación científica de 
forma individual ou 
cooperativa, extraendo 
información de diversas 
fontes, seguindo asfases de 
identificación do obxectivo, 
planificación e elaboración.

CL CM CT
CD AA

IE



e a utilización do 
TIC.

presentación de 
conclusións.

B1  -6  .2  .  Participa,
valora, xestiona e
respecta o traballo
individual e en equipo.


Traballa cos seus 
compañeiros de forma 
cooperativa, e valora e 
respecta as achegas de todos 
os seus integrantes.

CM
CT AA

SC

B2 -1. Recoñecer as 
propiedades xerais e
características 
específicas da 
materiae 
relacionalascoasúa 
natureza e as súas 
aplicacións.

B2 -1.1. Distingue entre 
propiedades xerais e 
propiedades 
características da 
materia, utilizando 
estas últimas paraa 
caracterización de 
sustancias.

 Identifica  as  propiedades
xerais  e  as  específicas
da materia.

CMCT

BLOQUE 4. O MOVEMENTO E AS FORZAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

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

B4 -1.1. En situacións 
da vida cotiá, 
identifica asforzas 
que interveñene 
relaciónaas cos seus 
correspondentes 
efectos na 
deformación ou na 
alteración do estado 
de movemento dun 
corpo.

 Analiza os efectos das 
forzas nade formación 
ou na alteración 
doestadode movemento 
duncorpoen situacións 
cotiás, argumentando a 
súa explicación.

CMCT AA

B4 -1.3. Establece a 
relación entre unha 
forza e o seu 
correspondente efecto 
na deformación ou a 
alteración do estado de
movemento dun corpo.

 Establece  a  relación  entre
unha forza e o efecto que
produce de deformación
ou alteración do estado de
movemento duncorpo.

CMCT AA

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

B4 -
2.2.Realizacálculospar
a resolver problemas
cotiáns utilizando o 
concepto de 
velocidade.

 Realiza cálculos para 
resolver problemas 
cotiáns utilizando o 
concepto de velocidade. CMCT

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS



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

B4 -6.1. Relaciona 
cualitativamente a 
forza de gravidade 
que existe entre dous
corpos coas masas dos 
mesmos ea distancia 
queos separa.

 Relaciona cualitativamente a
forza de gravidade que 
existe entre dous corpos 
coas masas dos mesmos e 
adistanciaqueos separa.

CMCT AA

B4 -6.2. Distingue entre 
masa e peso 
calculando o valor da 
aceleración da 
gravidade a partir da 
relación entre ambas as
magnitudes.

 Diferenza entre masa e 
peso e calcula o valor 
de aceleración da 
gravidade partindo da 
relación entre ambas as
magnitudes.

CMCT AA

B4 -6.3. Recoñece 
que a forza de 
gravidade mantén 
aos planetas virando 
ao redor do Sol, e á 
Lúa ao redor do noso 
planeta, xustificando o
motivo polo que esta
atracción non
leva á colisión dos 
dous
corpos.

 Analiza a forza
gravitatoria que mantén
a uns astros virando ao
redor doutros.

CMCT
AA

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

B4 -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 devanditos 
obxectos, interpretando os 
valores obtidos.

 Relaciona cuantitativamente 
a velocidade da luz co 
tempo que tarda en chegar 
á Terra desde obxectos 
celestes afastados  ecoa 
distancia á que se atopan 
devanditos obxectos e 
interpreta os valores
obtidos.

CMCT
AA

B4 -8. Coñecer os 
tipos de cargas 
eléctricas, o seu 
papel na 
constitución da 
materia e 
ascaracterísticas 

B4 -8.1. Explica a relación 
existente entre as cargas 
eléctricas eaconstitución da 
materia e asocia a carga 
eléctrica dos corpos cun 
exceso ou defecto de 
electróns.

  Relaciona os tipos de 
cargas eléctricas coa 
constitución da materia e 
relacióna as co excesoou 
defecto de electróns.

CL CMCT
AA



dasforzas 
quesemanifestan 
entre elas.

B4 -8.2. 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.

 Explica  cualitativamente  a
forza eléctrica entre dous
corpos coa súa carga e a
distancia que ossepara. CMCT AA

B4 -9. Interpretar 
fenómenos 
Eléctricos mediante
o modelo de carga 
eléctrica e valorar 
a importancia da 
electricidade na 
vida cotiá.

B4 -9.1. Xustifica 
razoadamente situacións 
cotiás nas que se poñan de 
manifesto fenómenos 
relacionados coa electricidade 
estática.

   Expón situacións da vida 
cotiá relacionadas con 
fenómenos eléctricos e valora a 
importancia da electricidade.

CL
CMCT AA

B4 10. Xustificar 
cualitativamente 
fenómenos 
magnéticos e valorar 
a contribución do 
magnetismo
no desenvolvemento 
tecnolóxico.

B4.10.1.Recoñecefenómenos 
magnéticos identificando o 
imán como fonte natural do 
magnetismo e describe a súa 
acción sobre distintos tipos de 
sustancias magnéticas.

 Describe a acción dos 
imáns sobre distintos 
corpos e sustancias, 
recoñecendo os imáns 
como fonte natural de 
magnetismo e valorando a 
súa importancia para

o desenvolvemento.

CL 
CMCT

AA

B4-10.2.Constrúe, e describe o
procedemento seguido
para iso,uncompás elemental 
para localizar o norte 
utilizando o campo magnético
terrestre.

Describeofuncionamento do 
compás, e sabe como 
construír un compás 
elemental para localizar o 
norte.

CL
CMCT

AA

B4 -11. Comparar 
os distintos 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.

B4 -11.1. Comproba e 
establece a relación entre o 
paso de corrente eléctrica e o
magnetismo, construíndo un 
electroimán.

 Explica a relación entre o 
paso de corrente eléctrica 
eo magnetismo. Constrúe 
un electroimán e establece 
as diferenzas entre un imán 
e un electroimán.

CMCT
AA

B4.12.Recoñecerasdi
stintas
forzas que 
aparecen na 
natureza e os 
distintos
fenómenos 

B4 -12.1. Realiza un 
informe
empregando o TIC a 
partir de observacións 
ou procura
guiada de información 
que relacione as 

 Desenvolve informes ou 
presentacións multimedia 
sobre as forzasda 
natureza e osefectosque 
asociados a elas, 
empregandoo TICe 
distintas fontes de 

CMCT CD AA



asociados a elas. distintas forzas que 
aparecen na natureza 
eos
distintos fenómenos 
asociados
a elas.

información.

BLOQUE 5. ENERXÍA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARESDE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

B5 -1. Recoñecerque a 
enerxía é a capacidade 
de producir
transformacións ou 
cambios.

B5 -1.1. Argumenta que a 
enerxía se pode transferir, 
almacenar ou disipar, pero 
non crear nin destruír, 
utilizando exemplos.

 Razoa quea enerxía se
transfire, almacena e
ou disipa pero non se
pode crear nin
destruír. Utiliza
exemplos.

CL
CMCT
AA

B5 -1.2. Recoñece e 
define a enerxía como
unha magnitude
expresándoa na
unidade
correspondente no
Sistema Internacional.

 Define a enerxía como 
magnitude e exprésaa de
forma correcta na 
unidade correspondente
no Sistema Internacional.

CL CMCT AA

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

B5 -2.1. Relaciona o
concepto de 
enerxía coa 
capacidade de
producir cambios e
identifica os diferentes
tipos de enerxía que se 
pon de manifesto en
situacións cotiás
explicando as
transformacións dunhas 
formas a outras.

 Identifica e clasifica os 
diferentes tipos de 
enerxía que se pon de 
manifesto en situacións 
cotiás, relacionándoas 
coas súas fontes ecoas 
centrais eléctricas que as
utilizan.

CMCT AA

B5 -5. Valorar o papel 
da enerxía nas nosas 
vidas, identificaras 
diferentes fontes, 
compararo impacto 
ambiental das mesmas
e recoñecer a 
importancia do aforro 
enerxético para un 
desenvolvemento 
sustentable.

B5 -5.1. Recoñece, describe e
compara as fontes 
renovables enonrenovables 
de enerxía, analizando con 
sentido crítico o seu 
impacto ambiental.

 Coñece algunhas das 
fontes de enerxía 
renovables e non 
renovables, descríbeas, 
compáraas e extrae 
conclusións sobre a 
necesidade e importancia 
de ambas.

CL
CMCT
AA
IE



BLOQUE 5. ENERXÍA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

B5 -6. Coñecer ecomparar as
diferentes fontes de enerxía 
empregadas na vida diaria nun 
contexto global que implique
aspectos económicos e 
ambientais.

B5 -6.1. Compara as 
principais fontes de 
enerxíade consumo 
humano, a partir da 
distribución xeográfica 
dos seus recursos e os 
efectos ambientais.

 Coñece as fontes de 
enerxía utilizadas para
o consumo humano, 
compáraas, busca 
información sobre 
elas, defíneas e realiza
presentacións, utilizando o
computador ou unha 
tableta.

CMC
T AA

B5 -8. Explicar o 
fenómeno físico da 
corrente eléctrica e 
interpretar osignificado 
das magnitudes 
intensidade de corrente, 
diferenza de potencial e 
resistencia, así como as 
relacións entre elas.

B5.8.1.Explica a 
corrente eléctrica 
como cargas en 
movemento través 
dun condutor.

 Describe a corrente
eléctrica como 
cargs en 
movemento  
través dun 
condutor.

CMCT

B5 -8.2. Comprende o 
significado das 
magnitudes eléctricas 
intensidade de corrente,
diferenza de potencial e 
resistencia, e relaciónaas
entre si utilizando a lei de
Ohm.

 Interpreta o significado
das magnitudes 
eléctricas: 
intensidade de 
corrente, diferenza 
de potencial e 
resistencia.

 Realiza cálculos  
resolve problema 
relacionados coas 
magnitudes 
eléctricas.

CMCT

B5 -9. Comprobar os efectos 
da electricidade e as 
relacións entre as magnitudes
eléctricas mediante o deseño
e construción de circuítos 
eléctricos e electrónicos 
sinxelos, no laboratorio ou 
mediante aplicacións virtuais
interactivas.

B5 -9.1. Describe o 
fundamento dunha 
máquina eléctrica, na 
que a electricidade se 
transforma en 
movemento, luz, son, 
calor, etc. mediante 
exemplos da vida cotiá,
identificando os seus 
elementos principais.

 Explica 
ofuncionamento de 
máquinas eléctricas, 
utilizadas na vida 
cotiá, sinalando a 
transformación da 
electricidade.

 Interpreta e debuxa 
esquemas 
decircuítos 
eléctricos, 
analizando
o seu funcionamento.

CL
CMC

T
AA
IE

B5 -9.3. Aplica a lei de 
Ohm a circuítos sinxelos 
para calcular unha das 
magnitudes involucradas 
a partir das dúas, 
expresando o resultado 
nas unidades do 
Sistema Internacional.

 Explica o significado das
magnitudes 
involucradas nun 
circuíto eléctrico, 
calcúlaas e expresa 
os resultados nas 
unidades do Sistema 
Internacional, tendo 
en conta a lei de 
Ohm.

CMCT



CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAX

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

B5 -10. Valorar a 
importancia dos 
circuítos eléctricos e 
electrónicos nas 
instalacións eléctricas 
e instrumentos de uso
cotián, describir a súa 
función básica 
eidentificar os seus 
distintos 
compoñentes.

B5 -10.2. Comprende o
significado dos 
símbolos e abreviaturas
que aparecen nas 
etiquetas de 
dispositivos eléctricos.

 Interpreta o significado dos 
símbolos e abreviaturas 
que aparecen nas 
etiquetas de dispositivos 
eléctricos. CMCT

ESTÁNDARES     DE     APRENDIZAXE     MÍNIMOS  
B4-6.1. Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que existe entre dous corpos
coas masas dos mesmos e a distancia que os separa.
B4-6.2. Distingue entre masa e peso calculando o valor da aceleración da gravidade
a partir da relación entre ambas as magnitudes.
B4-6.3. Recoñece que a forza de gravidade manténa os planetas virando ao redor
do Sol,  e  á  Lúa ao redor do noso planeta, xustificando o motivo polo que esta
atracción non leva á colisión dos dous corpos.
B4-7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co tempo que tarda en
chegar á Terra desde obxectos celestes afastadose coa distancia á quese atopan
devanditos obxectos, interpretandoos valores obtidos.
B4-8.1. Explica a relación existente entre as cargas eléctricas e a constitución da
materiae  asocia a  carga eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto de
electróns.
B4-8.2. Relaciona cualitativamentea 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.
B4-9.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se poñan de manifesto
fenómenos relacionados coa electricidade estática.
B4-9.2. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán como fonte natural
do magnetismo e describe a súa acción sobre distintos tipos de sustancias
magnéticas.
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIÓNS
METODOLÓXICAS

PRINCIPIOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMIENTO
❒ Modelo 

discursivo/expo
sitivo.

❒ Modelo experiencial.
☐ Talleres.

❒ Aprendizaxe 
cooperativa.

❒ Traballo por 
tarefas.

☐ Traballo por proxectos.
☐ Outros.

❒ Actividade e 
experimenta
ción.

❒ Participación.
☐ Motivación.

❒ Personalización.
☐ Inclusión.

❒ Interacción.
❒ Significatividad.
❒ Funcionalidade.
❒ Globalización.
☐ Avaliación formativa.
☐ Outros.

❒ Tarefas individuais.

❒ Agrupamento 
flexible.

☐ Parellas.
☐ Pequeno grupo.
☐ Gran grupo.
☐ Grupo interclase.
☐ Outros.

RECURSOS 
PARA A 
AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA 
A AVALIACIÓN SISTEMA DE 

CUALIFICACIÓN
❒ Observación 

directa do 
traballo diario.

❒ Análise e 
valoración de 
tarefas 
especialmente 
creadas para a
avaliación.

❒ Valoracióncuanti
tativa do
avance
individual
(cualificacións)
.

❒ Valoración cualitativa
do avance 
individual 
(anotacións  e 
puntualizacións).

☐ Valoración cuantitativa 
do avance colectivo.

☐ Valoración cualitativa do
avance colectivo.

☐ Outros.

❒ Observación directa.

❒ Elemento de
diagnóstico: rúbrica
da unidade.

❒ Avaliación de contidos,
proba 
correspondente á 
unidade.

❒ Avaliación por
competencias, proba
correspondente á 
unidade.

❒ Outros documentos
gráficos outextuais.

☐ Debates e intervencións.
❒ Proxectos persoais

ou grupais.
☐ Representación 

dramatacións.
☐ Elaboracións multimedia.
☐ Outros.

Cualificación cuantitativa:
Probas  de
avaliación de
contidos.

Cualificación  cualitativa:
terá  como clave para o
diagnóstico a rúbrica
correspondente á
unidade.

Probas  de
avaliación por
competencias.
Observación directa.
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TRABALLO 
COOPERATIVO

Proxectos dobloque 2: Viaxeiros.
Viaxe ao ceo.
Se non o vexo 
non o creo. 
Viaxe 
alucinante.

Proxectos do bloque 3: Inventores.
Final do proxecto: o movemento, un gran descubrimento: preparados, listos…
lanza!

CONTIDOS 
TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Formas de pensar. Análise científica: Apoiar as enerxías 
renovables? 
Expresión orale escrita.Explicación dos contidos dotexto: Apoiar as enerxíasr 
enovables?;idear un slogan para promover o uso de enerxías renovables
Comunicación audiovisual. Cadro informativo sobre aforza gravitatoria eaforza 
electrostática 
O tratamento das tecnoloxíasda informacióne da comunicación. Procura de 
información en Internet sobre páxinas web ou aplicacións que permiten 
representar circuítos eléctricos cos seus símbolos
Emprendimiento. Aplicación dunha técnica: representar circuítos eléctricos con 
esquemas-  Investigación: experimentos con magnetismo 
Educación cívica e constitucional. Favorecimiento do uso de enerxías 
renovables.
Valores persoais. Aprendemos a usar as enerxías renovables 
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UNIDADE 6. A enerxía

Obxectivos curriculares da Educación Secundaria

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos
no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as
persoas  e  grupos,  exercitarse  no  diálogo afianzando os  dereitos humanos e a
igualdade detrato 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 dedesenvolvemento persoal.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para,
con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. 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
distintas  disciplinas,  así como coñecer  e  aplicar os  métodos  para  identificar  os
problemas nos 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, toma de decisións e asumir responsabilidades.
h) Comprender  e  expresar  con  corrección,  oralmente  e  por  escrito,  nalingua
castelá e, se a houber, na lingua cooficial da Comunidade Autónoma, textos e mensaxes
complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.
i) Comprender e expresarse nunha ou  máis linguas estranxeiras de
maneira apropiada. 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

o Enfoque da unidade. Nesta unidade @s alumn@s serán conscientes de que é
a enerxía e as formas que ten de presentarse, así como as súas características e fontes.
Serán tamén conscientes do impacto ambiental que produce a enerxía, do uso razoable
que debemos facer dela e dos tipos de enerxía que utilizamos.
o O que @s alumn@s xa coñecen. @s alumnos xa estudaron o  que sonas
forzas nanatureza e como actúan a forza gravitatoria e a forza eléctrica como forzas
que  existen  na  natureza  e  responsables  da maior  parte  dos fenómenos  que
observamos.  Entenderon  tamén que coñecer  o  universo  é un dos  temas de maior
interese  científico  desde  o  principio  dos  tempos.Trataron  os  corpos  e
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agrupacións no universo. Iniciáronse no concepto e estudo da electricidade, como se
produce a forza eléctrica e en que consiste o magnetismo. Ademais, son conscientes
dos beneficios que existen no uso das enerxías renovables.

o Previsión  de dificultades.  É  posible  que  existan  dificultades  á  hora  de
identificar transformacións e transferencias de enerxía..

Suxestión de temporalización: marzo
CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARESCONTIDOS 
CURRICULARES DE 
2 º

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. A 
ACTIVIDADE 
CIENTÍFICA
 O método 
científico: as súas
etapas.

 Medida de  
magnitudes.

Sistema 
Internacional 
de Unidades. 
Notación 
científica.

 Utilización das 
Tecnoloxías da 
Información ea 
Comunicación.

  O traballo no 
laboratorio.
 Proxecto de 
investigación.

 Procura, selección e 
organización de informacióna
partirdetextos e imaxes para
completaras súas actividades
e responder a preguntas 
sobre a enerxía.

 Interpretaciónderesultados 
experimentais.

 Contrastación dunha teoría 
con datos experimentais.

 Coñecemento dos 
procedementos para a 
determinación das 
magnitudes.

 Recoñecemento da importancia das
ciencias física e química.

Observación dos procedementos 
e da orde no traballo de 
laboratorio respectando a 
seguridade detodos os 
presentes.

  Realización de proxectos de 
investigación e reflexión sobre os 
procesos seguidos e os resultados 
obtidos.
 Valoración da importancia do 

método científico para o 
avance da ciencia.

 Apreciación do rigor do 
traballo de laboratorio.

 Análise das transformacións 
de enerxía nunha central 
eléctrica.

 Investigación. Transformacións e 
transferencias de enerxía.

B1 -1.Recoñecereidentificarascaracterísticas 
do método científico.
B1 -2. Valorar a investigación científica e o 
seu impacto na industria e no 
desenvolvemento da sociedade.
B1-3. Coñecer os procedementos 
científicos para determinar 
magnitudes.
B1 -4. Recoñecer os materiais,e 
instrumentos básicos presentes do 
laboratorio de Física e en de Química; 
coñecer e respectaras normas de seguridade 
e de eliminación de residuos para a 
protección domedioambiente.
B1 -5. Interpretar ainformación sobre 
temas científicos de carácter divulgativo 
que aparece en publicacións emedios dec 
omunicación.
B1  -6.  Desenvolver  pequenos  traballos
de investigación  nos  que  se  poña  en
práctica a aplicación do método científico
e a utilización do TIC.
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CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DE 
2 º

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 2. A MATERIA.
  Propiedades damateria.

 Fontes de enerxía. Fontes 
renovables e non 
renovables de enerxía.

 Aproveitamento das distintas
fontes de enerxía. 
Combustibles.
Materiais radioactivos. Aauga.
O
vento. A Terra. O sol.

  Materiais radioactivos.

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

CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

CONTIDOS 
CURRICULARES

D
E

2º CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 3. OS CAMBIOS
 Cambios físicos e 

cambios químicos.

A reacción química.
 A químicanasociedade eo 

medio ambiente.

 Análise das transformacións 
de enerxía nunha central 
eléctrica.

 Investigación. Transformacións
e transferencias 
deenerxía.

B3 -7. Valorar a importancia da
industria química na sociedade
e  a  súa  influenciano medio
ambiente.

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES DE

2 º
CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 4. O MOVEMENTO 
E AS FORZAS
   Forzas danatureza.

 A enerxía.
Formas de 

presentacióndaenerxía. 
Enerxía térmica. Enerxía
cinética. 
Enerxíapotencial.Enerxía
eléctrica. Enerxía 
radiante. Enerxía 
química. Enerxía 
nuclear.

 Características da 
enerxía.Intercambio de 
enerxía entre os corpos.

 A enerxía que utilizamos.

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

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DE
2 º

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 5. ENERXÍA
   Enerxía. Unidades.
 Tipos Transformacións da 

enerxía e a súa 
conservación.

 Enerxía térmica.A calore a 
temperatura.

   Fontes deenerxía.
   Uso racional da enerxía.
   Aspectos industriais da 
enerxía.

 A enerxía.
Formas  de  presentación  da

enerxía. Enerxía  térmica.
Enerxía  cinética. Enerxía
potencial.  Enerxía
eléctrica. Enerxía
radiante. Enerxía química.
Enerxía nuclear.

 Características da 
enerxía.Intercambio de 
enerxía entre os corpos.

 Fontes de enerxía. 
Fontesrenovablese non 
renovables de enerxía.

    Aproveitamento daenerxía.
   Impacto ambiental da 
enerxía.
 A enerxía que 

utilizamos.Produción e consumo
deenerxía enEspaña. Aforro 
enerxético e 
desenvolvemento 
sustentable.

B5-1. Recoñecer quea enerxía é a 
capacidade de producir 
transformacións ou cambios.
B5- 2. Identificar os diferentes tipos de 
enerxía postos de manifesto 
enfenómenos cotiáns e en experiencias 
sinxelas realizadas no laboratorio.
B5- 3. Relacionar osc onceptos de 
enerxía, calor e temperatura en 
termos da teoría cinético- 
moleculare describir os mecanismos 
polos que se transfire a enerxía 
térmica en diferentes
situacións cotiás.
B5-5. Valoraropapeldaenerxía nas nosas
vidas, identificar as diferentes 
fontes, comparar o impacto 
ambiental das mesmas e recoñecer 
a importancia do aforro enerxético 
para un desenvolvemento 
sustentable.

B5- 6. Coñecer ecomparar as 
diferentes fontes de enerxía 
empregadas na vida diaria nun 
contexto global que implique 
aspectos económicos eambientais.
B5- 7. Valorar aimportancia 
derealizarun consumo responsable das 
fontes enerxéticas.
B5- 11. Coñecer a forma na que 
se xera a electricidade nos 
distintos tipos de centrais 
eléctricas, así como o seu transporte 
aos lugares de consumo.
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BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

B1-1.Recoñecere
identificar as
características do
método científico.

B1 -1.1.Fórmula 
hipótese para explicar
fenómenos cotiáns 
utilizando teorías e 
modelos científicos.

 Busca, selecciona e 
organiza información 
relacionada coa 
unidade para explicar 
fenómenos 
relacionadoscoavidacoti
á e coaciencia.

CL CMCT
AA

B1 -
1.2.Rexistraobservacións, 
datos e resultados de 
maneira organizada e 
rigorosa, e comunícaos 
de forma oral e escrita 
utilizando esquemas, 
gráficos, táboas e 
expresións matemáticas.

 Organiza a información 
relacionada coa 
observación e a 
experimentaciónmedia
nte táboas e gráficos, 
comunicando dita 
información de forma 
científica oralmente e 
por escrito.

CL CMCT
AA IE

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

B1 -2.1. Relaciona a 
investigación científica 
coas aplicacións 
tecnolóxicas na vida 
cotiá.

 Relaciona cuestións da 
vida diaria coa 
investigación 
científica.

CMCT AA 
SC
IE

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

B1 -3. Coñecer os 
procedementos 
científicos para 
determinar 
magnitudes.

B1 -3.1. Establece relacións 
entre magnitudes e unidades 
utilizando, preferentemente, o 
Sistema Internacional de 
Unidades e a notación 
científica para expresar os 
resultados.

 Realiza distintos cambios 
de unidades mediante 
os correspondentes 
procedementos científicos 
e utilizando a unidade 
adecuada do Sistema 
Internacional de Unidades.

CMCT AA

B1 -4. Recoñecer os 
materiais, e 
instrumentos básicos 
presentes do 
laboratorio de Física e 
en de Química; 
coñecer e respectar as
normas de seguridade 
e de eliminación de 
residuos para a 
protección do 
medioambiente.

B1 -4.1. Recoñece e identifica 
os símbolos máis frecuentes 
utilizados na etiquetaxe de 
produtos químicos e 
instalacións, interpretando o 
seu significado.

 Interpreta o significadodos 
símbolos utilizados na 
etiquetaxe de produtos 
e instalacións, 
interpretando o seu 
significado.

CMCT

B1 -4.2. Identifica material e 
instrumentos básicos 
delaboratorio ecoñece asúa 
forma de utilización 
paraarealización 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, respecta as 
normas deseguridade e
sabeenuncialasdeforma 
oral e escrita.

CMCT
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BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

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

B1 -5.1.Selecciona, 
comprende e interpreta 
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 adecuadasque 
aplicanosseus traballose 
exposicións declase.

CL CMCT
AA

B1-6. 
Desenvolverpequenos
traballos 
deinvestigación nos 
que se poña en 
práctica a aplicación 
do método científico e 
autilización do TIC.

B1 -6.1. Realiza 
pequenos traballos de 
investigación sobre algún
tema obxecto de estudo 
aplicando o método 
científico, e utilizando o 
TIC para a procura e 
selección de información e
presentación de 
conclusións.

 Realiza proxectos de 
investigacióncientíficade 
forma individual ou 
cooperativa, extraendo 
información de diversas 
fontes, seguindo asfases de 
identificación do 
obxectivo,planificacióne 
elaboración.

CL CMCT
CD AA IE

B1  -6  .2  .  Participa,
valora, xestiona  e
respecta  o  traballo
individual e en equipo.

 Traballa cos seus compañeiros 
de forma cooperativa, e 
valora e respecta as achegas 
de todososseus integrantes.

CMCT AA 
SC

BLOQUE 2. A MATERIA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

B2 -1. Recoñecer as 
propiedades xerais e 
características 
específicas da materiae
relacionalascoasúa 
natureza e as súas 
aplicacións.

B2 -1.1. Distingue entre 
propiedades xerais e 
propiedades características da 
materia, utilizando estas 
últimas paraa 
caracterización de 
sustancias.

 Identifica  as  propiedades
xerais  e  asespecíficasda
materia.

CMCT

B2 -1.2.Relacionapropiedades 
dos materiais danosa 
contornaco uso que se fai 
deles.

 Relaciona as propiedades 
da materia coas súas 
aplicaciónsnavida cotiá.

CMCT 
CMCT
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BLOQUE 3. OS CAMBIOS
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCI
AS

B3 -7. Valorar a 
importancia da 
industria 
química na 
sociedade e a 
súa influencia 
no medio 
ambiente.

B3 -7.1. 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 
relacionándoo cos 
problemas ambientais de 
ámbito global.

 Relaciona e explica os 
problemasambientaisco dióxido 
de carbono, os óxidos dexofre, 
osóxidos de nitróxeno e os CFC e 
outros gases de efecto 
invernadoiro.

CL CMCT
AA SC IE

B3 -7.2. Propón medidas 
e actitudes, a nivel 
individual e colectivo, 
para mitigar os problemas
ambientais de
importancia global.

 Expón medidas e actitudes  para
mellorar os problemas ambientais
de importancia global, de forma
individual e colectiva.

CMCT
AA SC

IE

BLOQUE 4. O MOVEMENTO E AS FORZAS

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

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

B4 -1.1. En situacións 
da vida cotiá, 
identifica asforzas 
que interveñene 
relaciónaas cos seus 
correspondentes 
efectos na 
deformación ou na 
alteración do estado 
de movemento dun 
corpo.

 Analiza os efectos das 
forzas na deformaciónou 
naalteración doestadode 
movementoduncorpoen 
situacións cotiás, 
argumentando a súa 
explicación.

CMCT AA

BLOQUE 5. ENERXÍA

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

B5 -1. Recoñecerque 
aenerxía é a 
capacidade de 
producir 
transformacións ou 
cambios.

B5 -1.1. Argumenta que a
enerxíase pode transferir,
almacenar ou disipar,pero 
non crear nin destruír, 
utilizando exemplos.

 Razoa quea enerxía
se transfire,
almacena  e  ou
disipa  pero  non se
pode crear nin
destruír.Utiliza
exemplos.

CL CMCT
AA

B5 -1.2. Recoñece e 
define a enerxía como unha
magnitude expresándoa na
unidade correspondente 
no Sistema Internacional.

 Expresa a enerxía na 
unidade 
correspondente do 
Sistema Internacional.

CL CMCT
AA
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B5 -2. Identificar os 
diferentes tipos de 
enerxía postos de 
manifesto en 
fenómenos cotiáns e 
en experiencias 
sinxelas realizadas no 
laboratorio.

B5 -2.1.Relacionao concepto 
de enerxía coa capacidade de 
producir cambios e identifica 
os diferentes tipos de 
enerxía que se pon de 
manifesto en situaciónscotiás 
explicando as transformacións
dunhas formas a outras.

  Enlaza o concepto de 
enerxía coacapacidadede 
producircambios.

 Identifica e clasifica os 
diferentestiposdeenerxía 
que se pon de manifesto 
en situacións cotiás, 
relacionándoas coassúas 
fontes.

CMCT 
AA

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

B5 -3.3. Identifica os 
mecanismos de transferencia 
de enerxía recoñecéndoos en 
diferentes situacións cotiás e
fenómenos atmosféricos, 
xustificando a selección de 
materiais para edificios e no 
deseño de sistemas de 
quecemento.

 Recoñece os mecanismos 
de transferencia de 
enerxía e identifícaos en
diferentes situaciónscotiás
e fenómenosatmosféricos. CMCT 

AA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

B5 -5. Valorar o papel 
da enerxía nas nosas 
vidas, identificar as 
diferentesfontes,
compararo 
impactoambiental
das mesmas e recoñecer 
a importancia do aforro
enerxético para un
desenvolvemento 
sustentable.

B5-5.1. Recoñece, describe e 
compara as fontes 
renovables
e non renovables de 
enerxía, analizando con 
sentido crítico o seu impacto 
ambiental.

 Coñece as fontes de 
enerxía renovable se 
non renovables, 
descríbeas, 
compáraas e extrae 
conclusións sobre a 
necesidade de 
ambas.

CL
CMCT
AA IE

B5 -6. Coñecer e 
comparar as
diferentes fontes de 
enerxía
empregadas na vida diaria
nun contexto global que
implique aspectos
económicos e
ambientais.

B5 -6.1. Compara as principais
fontes de enerxía 
deconsumo
humano, a partir da 
distribución xeográfica dos
seus recursos eos efectos
ambientais.

 Coñece as fontes de 
enerxía utilizadas para 
o consumo humano, 
compáraas, busca 
información sobre elas 
e defíneas segundo a 
distribución 
xeográficados seus 
recursose osefectos 
ambientais.

CMCT
AA

B5 -6.2. Analiza a
predominancia das fontesd 
e enerxía convencionais) 
fronte ás alternativas, 
argumentando
os motivos polos que estas 
últimas aínda non están 
suficientemente explotadas.

 Identifica as fontes de 
enerxía convencionais as 
alternativas; sitúaas no
mapa de España, 
compáraas e analiza as
causas dopredominiodas
primeiras.

CMCT
AA SC
IE
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B5 -7.Valorar 
aimportanciade realizar
un consumo 
responsable das fontes
enerxéticas.

B5 -7.1. Interpreta datos 
comparativos sobre a 
evolución do consumo de
enerxía mundial 
propondo medidas 
quepodencontribuír ao 
aforro individual e 
colectivo.

 Interpreta información 
sobre o consumo de 
enerxía mundial, propón e 
explica medidas que 
poden contribuír ao 
aforro individual e 
colectivo.

CMCT 
AA 
SC 
IE

B5 -11. Coñecer 
aformana que se xera a
electricidade nos 
distintos tipos de 
centrais eléctricas, así 
como oseu
transporte aos lugares 
de consumo.

B5-11.1. Describe o 
proceso polo que 
asdistintasfontesde 
enerxía transfórmanse 
en enerxía eléctrica 
nascentrais
eléctricas, así como 
osmétodos de transporte 
e almacenamento da mesma.

 Explicao proceso poloque as
distintas fontes de 
enerxía transfórmanse en 
enerxíaeléctrica nas
centrais eléctricas, así 
como os métodos de 
transporte e 
almacenamento.

CL
CMCT
AA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS
B5-1.1. Argumenta que a enerxía se pode transferir, almacenar ou disipar, pero non
crear nin destruír, utilizando  exemplos.
B5-1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude expresando a naunidade
correspondente no Sistema Internacional.
B5-2.1. Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de producir  cambios e
identifica os diferentes tipos de enerxía que se pon de manifestó en situación cotiás
explicando as transformacións dunhas formas a outras.
B5-3.3.  Identifica os mecanismos  de transferencia  de  enerxía  recoñecéndoos  en
diferentes situacións cotiás e fenómenos atmosféricos, xustificando a selección de
materiais para edificios e no deseño de sistemas de quecemento.
B5-5.1. Recoñece, describe e compara as fontes renovables e non renovables de
enerxía, analizando con sentido crítico o seu impacto ambiental.
B5-6.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo humano, a partir da
distribución xeográfica dos seus recursos e os efectos ambientais.

B5-6.2. Analiza a predominancia das fontes de enerxía convencionais   fronte ás
alternativas, argumentando os motivos polos que estas últimas aínda non están
suficientemente explotadas.
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN
MODELOS 
METODOLÓXICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓXICOS

AGRUPAMIENTO

ORIENTACIÓNS
METODOLÓXICAS

❒ Modelo 
discursivo/expositivo.
❒ Modelo 
experiencial.
☐ Talleres.
❒ Aprendizaxe 
cooperativa.

❒ Traballo 
por tarefas.

☐ Traballo por 
proxectos.
☐ Outros.

❒ Activida
de e 
experimentac
ión.
❒ Participación.
☐ Motivación.
❒ Personalización.
☐ Inclusión.
❒ Interacción.
❒ Significatividad.
❒ Funcionalidade.
❒ Globalización.
☐ Avaliación formativa.
☐ Outros.

❒ Tarefas individuais.
❒ Agrupamento 

flexible.
☐ Parellas.
☐ Pequeno grupo.
☐ Gran grupo.
☐ Grupo interclase.
☐ Outros.

RECURSOS 
PARA
A AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA 
A AVALIACIÓN SISTEMA DE 

CUALIFICACIÓN
❒ Observación directa

do Traballo diario.
❒ Análise e valoración

de
Tarefas especialmente 
creadas para a avaliación.
❒ Valoración 

cuantitativa do 
avance individual

(cualificacións).
❒ Valoración 

cualitativado
Avance individual 
(anotacións e
puntualizacións).
☐ Valoración cuantitativa 

do avance colectivo.
☐ Valoración cualitativa do 

avance colectivo.
☐ Outros.

❒ Observación
directa.

❒ Elemento  de
diagnóstico:  rúbrica  da
unidade.
❒ Avaliacióndecon
tidos, proba 
correspondente á 
unidade.
❒ Avaliación por 
competencias, proba 
correspondente á 
unidade.
❒ Outros 
documentos gráficos
outextuais.
☐ Debates e intervencións.
❒ Proxectos persoais ou 

grupales.
☐ Representacións e 
dramatizacións.
☐ Elaboracións multimedia.
☐ Outros.

Cualificación cuantitativa:
Probas de avaliación de
contidos.

Cualificación cualitativa: 
terá como clave para o 
diagnóstico a rúbrica
correspondente á unidade.

Probas de avaliación 
por competencias.
Observación directa.
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TRABALLO 
COOPERATIVO

Proxectos dobloque 2: Viaxeiros.
Viaxe ao ceo.
Se non o vexo 
nonocreo. Viaxe 
alucinante.

Proxectos do bloque 3: Inventores.
Final do proxecto: o movemento, un gran descubrimento: preparados, listos…
lanza!

CONTIDOS 
TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Formas de pensar. Análise ética: Estás disposto a pagar máis por 
obter enerxía limpa?

Expresión oral e escrita. .Explicación dos contidos do texto: Estás disposto a pagar máis 
por obter enerxía limpia

Comunicación audiovisual .Esquema-debuxo sobre a obtención industrial de 
enerxía que utilizamos nas nosas casas. Cadro resumo sobre as fontes de 
enerxía 
O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Elaboración dunha 
presentación multimedia sobre algún tipo de central eléctrica.
Emprendimiento. Análise das transformacións que teñen lugar nunha central 
eléctrica. Investigación sobre transformacións e transferencias de enerxía.
Educación cívica e constitucional. Comprometidos.
Valores persoais. Promovemos o uso de enerxías renovables.



UNIDADE 7. Temperatura e calor
Obxectivos curriculares da Educación Secundaria

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos
no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as
persoas  e  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.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para,
con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. 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
distintas  disciplinas,  así como coñecer  e aplicar os  métodos para identificar os
problemas nos 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 decisión e asumir responsabilidades.
h) Comprender  e  expresar  con  corrección,  oralmente  e  por  escrito,  nalingua
castelá e, se a houber, na lingua cooficial da Comunidade Autónoma, textos e mensaxes
complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.
i) Comprender e expresarse   nunha   ou máis   linguas   estranxeiras  de
maneira apropiada.

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE
o Enfoque da unidade. Nesta unidade, @s alumn@s entenderán o concepto de
temperatura e o de calor. Entenderán que ao quentarse un corpo, aumenta a vibración
das  súas  partículas  e  sepáranse máis, aumentandoo  seu tamañoe,por  tanto,
dilatándose. Verán en que consiste un termómetro e que os termómetros se poden
graduar  de  distintas  maneiras,  dando  lugar  a  diferentes  escalas termométricas.
Estudarán a calor e osc ambios de temperatura e de estado. Ademais, saberán como se
propaga  a calor.



o O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos son conscientes de que é a 
enerxía e as formas que ten de presentarse, así como as súas características e fontes. 
Son tamén conscientes do impacto ambiental que produce a enerxía, do uso razoable 
que debemos facer dela e dos tipos de enerxía que utilizamos.

o Previsión de dificultades. É posible que existan dificultades á hora de realizar 
experiencias con transmisión de calor e ao utilizar un termómetro para medir as 
diferentes escalas..

TEMPORALIZACIÓN.
 ABRIL MEDIADOS DE MAIO

CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DE
2 º

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE 
CIENTÍFICA
 O método científico: 

assúas etapas.
 Medidade magnitudes.Sistema

Internacional de 
Unidades. Notación 
científica.

 Utilización das Tecnoloxías da 
Información ea 
Comunicación.

  O traballo nolaboratorio.
 Proxecto deinvestigación.

 Procura, selección e 
organización de información 
a partir de textos e imaxes 
para completar as súas 
actividades e responder a 
preguntas sobre a 
temperatura e a calor.

Interpretación de resultados 
experimentais.

 Contrastación dunha teoría 
con datos experimentais.

 Coñecemento dos 
procedementos para a 
determinación das 
magnitudes.

 Recoñecemento da importancia
das ciencias física e 
química.

Observacióndosprocedement
oseda orde no traballo de 
laboratorio respectando 
aseguridade de todos os 
presentes.

 Realización de proxectos 
de investigación e reflexión 
sobre os procesos seguidos e
os resultados obtidos.

B1 -
1.Recoñecereidentificarascaracterísti
cas do método científico.
B1  -2.  Valorar  ainvestigación
científicaeoseu
impactonaindustriae
nodesenvolvemento da sociedade.
B1-3.
Coñecerosprocedementoscientífic
os para determinar magnitudes.
B1 -4. Recoñecerosmateriais,e
instrumentos básicospresentesdo
laboratorio de Físicaeen de Química;
coñecer  e  respectaras  normasde
seguridade  e de eliminación  de
residuospara a protección
domedioambiente.
B1  -5.  Interpretar  a  información
sobre  temas científicosde carácter
divulgativo  queaparece en
publicacións emedios
decomunicación.
B1  -6.  Desenvolver  pequenos
traballos de investigación nos que
se  poña  en  práctica  a aplicación
dométodo científico eautilización
do TIC.

CONTIDOS CURRICULARES DE CONTIDOS DA UNIDADE



2 º
BLOQUE 1. A ACTIVIDADE 
CIENTÍFICA
(continuación)

 Valoración da importancia do
método científico para o 
avance da ciencia.

 Apreciación do rigor do 
traballo de laboratorio.

 Práctica. Aforro de enerxía
na calefacción.

 Investigación.Condución  da
calor nos metais. Convección
da calor na auga. Convección
da calor no aire.

CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DE
2 º

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 2. A MATERIA.
  Propiedades damateria.
 Estadosde agregación.  Cambios

de estado. Modelo 
cinético- molecular.

   Corpos condutores decalor.
 A densidade da auga. 

Consecuencias da 
dilatación anómala da 
auga.

 Comprobación do aumento de 
temperatura nuncorpo.

   Temperatura.
   A calor específica.
   Calor latente dun cambio de 
estado.

B2 -1. Recoñeceraspropiedades 
xeraise 
característicasespecíficasdamateri
ae relacionalas coasúanaturezae 
as súas aplicacións.
B2 -2.Xustificar 
aspropiedadesdosdiferentes 
estados de agregación damateria
eosseus cambios de estado, a 
través do modelo cinético-
molecular.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

CONTIDOS
CONTIDOS CURRICULARES DE
2 º

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 3. OS CAMBIOS
 Cambios físicos e cambios 

químicos.

  Equilibrio térmico.
 A calore a dilatación.
 Dilatación e densidade. 

Estudo da densidade da 
auga.Consecuencias da 
dilatación anómala da auga.

    Aumentos de temperatura 
nun corpo.
   A calor e os cambios de 
estado.

B3 -1. Distinguir entre cambios 
físicos e químicos mediante a 
realización de experiencias 
sinxelas que poñan de manifesto se
se forman ou non novas 
sustancias.
B3 -5. Comprobar mediante 
experiencias sinxelas de 
laboratorio a influencia de 
determinados factores na 
velocidade das reaccións 
químicas.



CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICUL 
ARES

CONTIDOS CURRICULARES DE
2 º

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 5. ENERXÍA
   Enerxía. Unidades.
 TiposTransformacións da 

enerxía e a súa 
conservación.

 Enerxía térmica.A calorea 
temperatura.

   Fontes de enerxía.
   Uso racional da enerxía.

 A calor. Unidades de 
enerxía no Sistema 
Internacional.

 A calor e a dilatación.
 A temperatura. Medicións 

de temperatura mediante
o uso de termómetro.

 Construción dun termómetro
de dilatación.

 Asescalas termométricas. 
Cambios de escala 
termométrica.
Equivalencia entre escalas.

   A calore os cambios de 
temperatura.
   A calor e os cambios de 
estado.
 Propagación da calor.

Condución. Convección. 
Radiación.

 Práctica. Aforro de enerxía na
calefacción.

 Investigación.  Condución da
calor nos  metais.
Convección  da  calor  na
auga. Convección da  calor
no aire.

B5-1.Recoñecer que aenerxíaé a
capacidade de producir 
transformacións ou cambios.
B5 -2. Identificar os diferentes 
tipos de enerxía postos de 
manifesto en fenómenos cotiánse
en experiencias sinxelas 
realizadas no laboratorio.
B5-3. Relacionar osconceptos 
deenerxía, calor e temperatura 
en termos da teoría cinético-
molecular e describir os mecanismos 
polos que se transfire a enerxía 
térmica en diferentes situacións 
cotiás.
B5 -4. Interpretar os efectos da 
enerxía térmica sobre os corposen 
situacións cotiáse en experiencias 
de laboratorio.
B5-5. Valorar opapelda enerxía 
nas nosas vidas, identificar as 
diferentes fontes, comparar o 
impacto ambiental das mesmas 
e recoñeceraimportancia do 
aforro enerxético para un 
desenvolvemento sustentable.



BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

B1-1.Recoñecere 
identificar as 
características do 
método científico.

B1 -1.1.Fórmula 
hipótese para explicar
fenómenos cotiáns 
utilizando teorías e 
modelos científicos.

 Busca, selecciona e organiza
información relacionada 
coa unidade para explicar 
fenómenos relacionados coa 
vida cotiá e coa ciencia.

CL CMCT AA

B11.2.Rexistraobservación
s, datos e resultados de 
maneira organizada e 
rigorosa, e comunícaos 
de forma oral e escrita 
utilizando esquemas, 
gráficos, táboas e 
expresións matemáticas.

 Organiza a información 
relacionada coa 
observación e a 
experimentaciónmediante 
táboas e gráficos, 
comunicando dita 
información de forma 
científica oralmente e por 
escrito.

CL
CMCT AA IE

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

B1 -2.1. Relaciona a 
investigación científica 
coas aplicacións 
tecnolóxicas na vida 
cotiá.

 Relaciona cuestións da vida 
diaria coa investigación 
científica.

CMCT AA SC
IE

B1 -3. Coñecer os 
procedementos 
científicos para 
determinar magnitudes.

B1 -3.1. Establece 
relacións entre 
magnitudes e unidades 
utilizando, 
preferentemente, o 
Sistema Internacional de 
Unidades e a notación 
científica para expresar 
os resultados.

 Realiza distintos cambios de 
unidades mediante os 
correspondentes 
procedementos científicos e 
utilizando a unidade 
adecuada do Sistema 
Internacional de Unidades.

CMCT AA

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

B14.Recoñecer os 
materiais, e 
instrumentos básicos 
presentes do 
laboratorio de Física e 
en de Química; 

B1 -4.1. Recoñece e identifica os 
símbolos máis frecuentes utilizados
na etiquetaxe de produtos 
químicos e instalacións, 
interpretando o seu
significado.

 Interpreta o significado 
dos símbolos utilizados 
na etiquetaxe de 
produtos e instalacións, 
interpretando o seu 
significado.

CMCT



coñecer e respectar as 
normas de seguridade 
e de eliminación de 
residuos para a 
protección do 
medioambiente.

B1 -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, respecta
as normas de 
seguridade e sabe 
enuncia las de forma 
oral e escrita.

CMCT



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

B15.1.Selecciona,comprende 
e interpreta 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 
aplicanosseus traballose 
exposicións
de clase.

CL CMCT
AA

B1-6. 
Desenvolverpequenos 
traballos 
deinvestigación nos 
que se poña en 
práctica a aplicación 
do método científico e 
a utilización do TIC.

B1 -6.1. Realiza pequenos 
traballos de investigación 
sobre algún tema obxecto 
de estudo aplicando o 
método científico, e 
utilizando o TIC para a 
procura e selección de 
información e presentación
de conclusións.

 Realiza proxectos de 
investigación científica de 
forma individual ou 
cooperativa, extraendo 
información de diversas 
fontes, seguindo as fases de 
identificación do obxectivo,
planificación e elaboración.

CL CMCT
CD AA IE

B1 -6.2 . Participa, valora,
xestiona  e  respecta  o
traballo individual e en
equipo.

 Traballa cos seus 
compañeiros de forma 
cooperativa, e valora e 
respecta as achegas de 
todos os seus integrantes.

CMCT AA 
SC

BLOQUE 2. A MATERIA

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULAR
ES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

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

B2 -1.1. Distingue entre 
propiedades xerais e
propiedades características da 
materia, utilizando estas 
últimas para a caracterización 
de sustancias.

 Identifica  as  propiedades
xerais  e  as  específicas
da materia.

CMCT

B2.1.2.Relacionapropiedades 
dos materiais da nosa
contorna co uso que se fai 
deles.

 Relaciona as propiedades da
materia coas súas 
aplicaciónsnavida cotiá. CMCT

B2 -1.3. Describe a
determinación experimental 
do volume e da masa dun 
sólido e calcula a súa 
densidade.

 Explica a determinación 
experimental do volume 
e da masa dun sólido e 
calcula a súa densidade.

CMCT
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BLOQUE 2. A MATERIA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE 
LOGRO

COMPETENCIAS

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

B2 -2.1. Xustifica que unha 
sustancia pode presentarse en 
distintos estados de 
agregación dependendo das 
condicións de presión e 
temperatura nas quese 
atope.

 Establece  relación
entre os  estados  de
agregación da materia
e as condicións  de
presión  e temperatura
ás que está sometido.

CMCT
AA

B2 -2.2. Explica as 
propiedades dos gases, 
líquidos e sólidos utilizando 
o modelo cinético 
molecular.

 Describe as 
propiedades de gases, 
líquidos e sólidos a 
través do modelo 
cinético-molecular.

CMCT
AA

B2 -2.3. Describe 
einterpreta os cambios de 
estado da materia 
utilizando o modelo cinético-
molecular e aplícao á 
interpretación de fenómenos
cotiáns.

 Explica os cambios 
de estado da 
materia en función 
do modelo cinético-
molecular  
emprégao para 
interpretar 
fenómenos cotiáns.

CMCT
AA

B2 -2.4. Deduce a partir das 
gráficas de quecemento 
dunha sustancia os seus 
puntos de fusión e ebulición,
eidentifícaa utilizando as 
táboas de datos necesarias.

 Interpreta as táboas 
de datos e deduce o 
estado físico dunha 
sustancia a 
determinada 
temperatura, coñecen 
doos seus puntos de 
fusión ede

ebulición.

CMCT
AA

B2-3. Establecer 
asrelacións entre as 
variables das que 
depende o estado dun 
gas a partir de 
representacións gráficas
e/ou táboas de 
resultados obtidos en, 
experiencias de 
laboratorio ou 
simulacións por 
computador.

B2 -3.1. Xustifica o 
comportamento dos gases 
en situacións cotiás 
relacionándo o co modelo
cinético-molecular.

 Establece relacións 
entre as variacións 
que se producen no 
comportamento dos 
gases en situacións 
cotiás e os seus 
cambios enfunción do
modelo cinético.

CMCT 
AA 
IE

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

B2 -4.1. Distingue e clasifica 
sistemas materiais de uso 
cotián en sustancias puras e 
mesturas, especificando neste
último caso se se trata de 
mesturas homoxéneas, 
heteroxéneas ou coloides

 Diferencia exemplos 
de materiado noso 
ao redor en 
sustancias puras e 
mesturas.

CMCT
AA
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BLOQUE 3. OS CAMBIOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE 
LOGRO

C OMPETENCIAS

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

B31.1.Distingue entre 
cambios físicos e químicos 
en acciónsd a vida cotiá en 
función de que haxa ou 
non formación de novas 
sustancias.

 Diferenza entre 
cambios físicos e 
químicos da materia 
e aplícaoá súa vida 
cotiá.

CMCT

B3  -5.Comprobar  mediante
experiencias  sinxelas  de
laboratorio  a  influencia  de
determinados  factores  na
velocidade  das  reaccións
químicas.

B3 -5.2. Interpreta 
situacións cotiás nasquea 
temperatura inflúe 
significativamente na 
velocidade da reacción.

 Explica situacións 
cotiás nas que a 
temperatura inflúe 
significativamente na
velocidade da 
reacción.

CMCT 
AA

BLOQUE 5. ENERXÍA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

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

B5 -1.1. Argumenta que a
enerxíase pode transferir,
almacenar ou disipar, 
pero
non crear nin destruír,
utilizando exemplos.

 Razoa quea enerxía se
transfire, almacena e ou
disipa pero non se pode
crear nin destruír. Utiliza
exemplos.

CL 
CMCT

AA

B5 -1.2. Recoñece e define 
a enerxía como unha 
magnitude
expresándoa na unidade
correspondente no Sistema
Internacional.

 Define a enerxía como 
magnitude e exprésaa de 
forma correcta na unidade 
correspondente no Sistema

  Internacional.

CL
CMCT

AA

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

B5 -2.1.Relacionao concepto 
de enerxía coa capacidade de 
producir cambios e identifica 
os diferentes tiposde 
enerxía que se pon de 
manifesto en situacións 
cotiás explicando as 
transformacións dunhas 
formas a outras.

 Enlaza  o  concepto  de
enerxía coa capacidade
de producir cambios.

 Identifica e clasifica os 
diferentes tipos de enerxía
que se pon de manifesto 
en situacións cotiás, 
relacionándoas coas súas 
fontes.

CMCT
AA

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

B5-3.1. Explica o concepto 
de temperatura en termos 
do modelo cinético- 
molecular diferenciando 
entre temperatura, enerxía
e calor.

 Desenvolve o concepto 
de temperatura en 
termos do modelo 
cinético-molecular 
diferenciando entre 
temperatura, enerxía e
calor.

CL CMCT
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Diferentes 
situacións cotiás.

B5-3.2.Coñece  a  existencia
dunha escala absoluta de
temperaturae
relacionaas escalasde
Celsius e Kelvin.

 Identifica a existencia dunha 
escala absoluta de 
temperatura e relaciona as 
escalas Celsius e Kelvin.
Expresa correctamente a 
medida en graos Celsius e 
en Kelvin.

CMCT

B5 -3.3. Identifica os 
mecanismos de 
transferencia de enerxía 
recoñecéndoos en 
diferentes situacións 
cotiás efenómenos 
atmosféricos, xustificando
a selección de materiais 
para edificios eno deseño 
de sistemas de 
quecemento.

 Explica a elección de 
materiaisdeterminados para 
a construción de edificios, o 
deseño de sistemas 
dequecemento ou diferentes 
situacións cotiás, baseándose 
nos mecanismos de 
transferencia de enerxía.

CMCT AA

BLOQUE 5. ENERXÍA (CONTINUACIÓN)
CONTIDOS CURRICULARES
DE

2 º
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

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

B5-4.1.Explica o 
fenómeno da dilatación 
a partir dalgunha das 
súas aplicacións como os 
termómetros de líquido, 
xuntas de dilatación en
estruturas, etc.

 Interpreta ofenómeno da 
dilatación partindo de 
aplicacións nas que se 
produce como os 
termómetros líquidos ou as
xuntas de dilatación.

CMCT
AA

B5 -4.2. Explica a escala 
Celsius establecendo os 
puntos fixos dun 
termómetro baseado na 
dilatación dun líquido 
volátil.

Describe aescala Celsius 
establecendo os puntos 
fixos dun termómetro 
baseadona dilatación dun 
líquido volátil.

CMCT
AA

B5 -4.3. Interpreta
cualitativamente 
fenómenos
cotiáns e experiencias onde 
se poña de manifesto o 
equilibrio térmico 
asociándoo coa
igualación de 
temperaturas.

 Explica cualitativamente 
fenómenos cotiáns e 
experiencias onde se 
produce o equilibrio 
térmico e asóciao á 
igualación de 
temperaturas.

CMCT AA

B5 -5. Valorar o papel
da enerxía nas nosas 
vidas, identificaras 
diferentes fontes, 
compararo impacto 
ambiental das 
mesmas e recoñecer 
a importancia do 
aforro enerxético 
para un
desenvolvemento 
sustentable.

B5.5.1.Recoñece,describee
compara as fontes 
renovables e non 
renovables de enerxía, 
analizando con sentido crítico
o seu impacto ambiental.

 Coñece as fontes de 
enerxía renovablese non 
renovables, descríbeas, 
compáraas e extrae 
conclusións sobre a 
necesidade de ambas.

CL
CMCT
AA
IE
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ESTÁNDARES     DE     APRENDIZAXE     MÍNIMOS  
B5-3.1. Explica o  concepto  de temperatura,  entermos  o modelo cinético-
molecular diferenciando entre temperatura, enerxía ecalor.
B5-3.2. Coñece a existencia dunha escala absoluta de temperatura e relaciona as
escalas de Celsius e Kelvin.
B5-3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía recoñecéndoos
en  diferentes  situacións cotiás  e fenómenos atmosféricos, xustificando a
selección de materiais para edificios e no deseño de sistemas de
quecemento.
B5-4.1. Explica o fenómeno da dilatación a partir dalgunha das súas aplicación
como os termómetrosde líquido, xuntas de dilatación en estruturas, etc.
B5-4.2. Explica a escala Celsius establecendo os puntos fixos dun termómetro
baseado na dilatación dun líquido volátil.
B5-4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns e experiencias onde se
poña  de  manifesto o equilibrio térmico asociándoo coa igualación de
temperaturas.
OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIÓNS 
METODOLÓXICAS

MODELOS 
METODOLÓXICOS

PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMIENTO

❒ Modelo 
discursivo/expo
sitivo.

❒ Modelo experiencial.
☐ Talleres.
❒ Aprendizaxe 

cooperativa.
❒ Traballo portarefas.
☐ Traballo porproxectos.
☐ Outros.

❒ Actividade e
experimenta
ción.

❒ Participación.
☐ Motivación.
❒ Personalización.
☐ Inclusión.
❒ Interacción.
❒ Significatividad.
❒ Funcionalidade.
❒ Globalización.
☐ Avaliación formativa.
☐ Outros.

❒ Tarefas individuais.

❒ Agrupamento 
flexible.

☐ Parellas.
☐ Pequeno grupo.
☐ Gran grupo.
☐ Grupo interclase.
☐ Outros.

RECURS
OS PARA
A 
AVALIA
CIÓN

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA 
A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

❒ Observación directa
do

❒ Observación
directa.

Cualificación cuantitativa:

Traballo diario.
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❒ Elemento  de
diagnóstico:  rúbrica  da
unidade.
❒ Avaliacióndecon
tidos, proba 
correspondente á 
unidade.
❒ Avaliación por 
competencias, proba 
correspondente á unidade.
❒ Outros 
documentos gráficos
outextuais.
☐ Debates e 

intervencións.
❒ Proxectos persoais ou 

grupales.
☐ Representacións e 
dramatizacións.
☐ Elaboracións multimedia.
☐ Outros.

Probas de avaliación de
contidos.

❒ Análise e valoración
de

Tarefas especialmente 
creadas

Cualificación cualitativa: terá 
como clave para o diagnóstico a 
rúbrica
correspondente á unidade

para a avaliación.

❒ Valoración 
cuantitativa

do avance individual Probas de avaliación por
(cualificacións). competencias.

Observación directa.❒ Valoración 
cualitativado

Avance individual 
(anotacións e
puntualizacións).
☐ Valoración cuantitativa 

do
avance colectivo.
☐ Valoración cualitativa do 

avance
colectivo.
☐ Outros.

TRABALL
O 
COOPERATIV
O

Proxectos dobloque 2: Viaxeiros.
Viaxe ao ceo.
Senonovexo 
nonocreo. Viaxe 
alucinante.

Proxectos do bloque 3: Inventores.
Final do proxecto: o movemento, un gran descubrimento: preparados, listos… 
lanza!

CONTID
OS 
TRANSVERSAI
S

Comprensión lectora. Formas de pensar. Análise ética. Como regular o aire acondicionado a gusto de 
todos?

Expresión oral eescrita. Explicación eredacción de contestacións a pregunta ssobre oscontidos
dotexto: Comoregular o aire acondicionado a gusto de todos? 

Comunicación audiovisual. Aprender a aforrar enerxía en calefacción 
Otratamento dastecnoloxías dainformación edacomunicación. Elaboración dunha 
presentación multimedia con consellos sobre o aforro de enerxía en calefacción
Emprendimiento. Aprender a aforrar enerxía en calefacción. Investigar a propagación da 
calor (páxina 
Educación cívica e constitucional. O respecto cara ás persoas que nos rodean 
Valores persoais. Procura de métodos ecolóxicos para refrigerar unha estancia sen empregar 
aparellos eléctricos 
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UNIDADE 8. Luz e son.
Obxectivos curriculares da Educación Secundaria

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no
respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as
persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade
detrato 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.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes dei nformación para,
con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. 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
distintas  disciplinas,  así como coñecer  e  aplicar osmétodos  para  identificar  os
problemas nosdiversos campos docoñecemento 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 decisión e asumir responsabilidades.
h) Comprender  e  expresar  con  corrección,  oralmente  e  por  escrito,  na  lingua
castelá e, se a houber, na lingua cooficial da Comunidade Autónoma, textos e mensaxes
complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.
i) Comprender e expresarse nunha   ou  máis linguas  estranxeiras  de

maneira apropiada.

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE
o Enfoque da unidade.  Na unidade, @s alumn@s aprenderán que é unha onda
e os tipos de ondas que hai: as ondas sonoras e as ondas de luz. Entenderán como se
propagan a luz e o son e as aplicacións dos mesmos.
o O que @s alumn@s xa coñecen. @s alumn@s entenderon o concepto
de temperatura  e o de calor. Entenderon que ao quentarse un corpo, aumenta a
vibración das súas partículas e sepáranse máis, aumentandoo seu tamaño e,por
tanto,dilatándose. Viron en que consiste un termómetro e que os termómetros se
poden graduar de distintas maneiras, dando lugar a diferentes escalas termométricas.
Tamén estudaron a calor e os cambios de temperatura e de estado. Ademais, saben
como  se propaga  a calor.
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o Previsiónde dificultades.  É  posible  que  existan  dificultades  á hora de
interpretar fenómenos ópticos que se poden observar na natureza e ao identificar as
cualidades que diferencian un son doutro.

             Temporalización: mediados de maio a mediados de xuño
CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DE
2 º

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE 
CIENTÍFICA
 O método científico: as 

súas etapas.
 Medidade magnitudes.Sistema

Internacional de 
Unidades. Notación 
científica.

 Utilización das Tecnoloxías da 
Información ea 
Comunicación.

  O traballo nolaboratorio.
 Proxecto de investigación.

 Procura, selección e 
organización de información 
apartirde textos e imaxes 
para completar as súas 
actividades e respondera 
preguntas sobre a luz e o 
son.

 Interpretación de resultados 
experimentais.

 Contrastación dunha teoría 
con datos experimentais.

 Coñecemento dos 
procedementos para a 
determinación das 
magnitudes.

 Recoñecemento da importancia 
das ciencias física e química.

 Observación dos 
procedementos e da orde 
no traballo de laboratorio
respectando a seguridade 
de todosos presentes.

 Realización de proxectos 
de investigación e reflexión
sobre os procesos 
seguidos e os resultados 
obtidos.

  Valoración da importancia do
método 
científicoparaoavance da 
ciencia.

 Apreciación do rigor do 
traballo de laboratorio.

  Conceptualización do 
termoonda.
   Propagación daluz edo son.
 Exploración sensorial do oído.
  Exploración sensorial do ollo.

B11.Recoñecereidentificarascaracte
rísticas do método científico.
B1-2.  Valorar  ainvestigación
científicae  o  seu impacto na
industriae no desenvolvemento
da sociedade.
B1-3. Coñecer os procedementos
científicos para determinar
magnitudes.
B1 -4. Recoñecer  os  materiais,  e
instrumentos básicos  presentes  do
laboratorio de Físicae en de Química;
coñecer  e  respectar  as  normas  de
seguridade  e de eliminación  de
residuos para a protección do medio
ambiente.
B1 -5. Interpretar a información
sobre temas científico sde carácter
divulgativo  que  aparece en
publicacións e  medios de
comunicación.
B1  -6.  Desenvolver  pequenos
traballos de investigación nos que
se  poña  en  práctica  a aplicación
dométodo científico eautilización
do TIC.
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CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DE
2 º

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 2. A MATERIA. 
As ondassonoras.
As ondasdeluz.
Características dunhaonda.
Características doson.
O espectro electromagnético.
Os corpos e a luz.
Acorda luz e oscorpos.
  Propiedades das ondas.
  Aplicacións da luz e o son.

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

  Propiedades da materia.

CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DA 
ETAPA

CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 5. ENERXÍA
   Enerxía. Unidades.

   As ondas sonoras.
   As ondas del uz.
Características dunh aonda.Efecto 
dunha onda. Intensidade e 
enerxía. Frecuencia.

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

Tipos Transformacións da 
enerxía e a 
súaconservación.

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

B11. Recoñecer e
identificar as
características  do
método
científico.

B1 -1.1.Fórmula hipótese 
para explicar fenómenos 
cotiáns utilizando teorías e
modelos científicos.

 Busca, selecciona e 
organiza información 
relacionada coa unidade 
para explicar fenómenos 
relacionadoscoavidacotiá e 
coaciencia.

CL
CMCT
AA

B1 -1.2. Rexistra observacións,
datoseresultados de maneira 
organizada e rigorosa, e
comunícaos deforma oral e
escritautilizando  esquemas,
gráficos  ,táboas  e  expresións
matemáticas.

 Organiza a información 
relacionada coa 
observación e a 
experimentaciónmediante 
táboas e gráficos, 
comunicando dita 
información de forma 
científicaoralmente epor 
escrito.

CL
CMCT 

AA 
IE
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B1 -2. Valorar 
ainvestigación
científicae o seu 
impacto na
industria e no
desenvolvemento 
da
sociedade.

B1 -2.1. Relaciona a
investigación científica coas
aplicacións tecnolóxicas na
vida cotiá.

Relaciona  cuestións  da  vida
diaria  coa  investigación
científica.

CMCT
AA
SC
IE

B1 -3. Coñecer 
os 
procedementos 
científicos para 
determinar 
magnitudes.

B1 -3.1. Establece relacións 
entre magnitudes e unidades 
utilizando, preferentemente, o
Sistema Internacional de 
Unidades e a notación 
científica para expresar os 
resultados.

Realiza distintos cambios de 
unidades mediante os 
correspondentes 
procedementos científicos e 
utilizando a unidade 
adecuada do Sistema 
Internacional de Unidades.

CMCT
AA

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULAR
ES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

B1-4.Recoñecer 
os materiais, e 
instrumentos 
básicos 
presentes do 
laboratorio de 
Física e en de 
Química; coñecer
e respectar as 
normas de 
seguridade e de 
eliminación de 
residuos para a 
protección do 
medioambiente.

B1 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 preventiva

 Asocia o material e os 
instrumentos básicos de 
laboratorio co seu uso 
correcto, respecta as 
normas deseguridade e 
sabeenuncia las de 
forma oral e escrita.

CMCT

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

B1 -5.1.Selecciona,comprende e 
interpreta 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 seus traballos e 
exposicións

de clase.

CL
CM
CT
AA
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BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA (CONTINUACIÓN)

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS

B1-6. 
Desenvolverpequen
os traballos 
deinvestigación nos 
que se poña en 
práctica a aplicación
do método científico 
e autilización do TIC.

B1 -6.1. Realiza pequenos 
traballos de investigación 
sobre algún tema obxecto 
de estudo aplicando o 
método científico, e 
utilizando o TIC para a 
procura e selección de 
información e presentación 
de conclusións.

 Realiza proxectos de 
investigación científica de
forma individual ou 
cooperativa, extraendo 
información de diversas 
fontes, seguindo asfases 
de identificación do 
obxectivo, planificacióne 
elaboración.

CL CMCT
CD AA IE

B1 -6 .2 . Participa, valora,
xestiona  e  respecta  o
traballo individual e en
equipo.

 Traballa cos seus 
compañeiros de forma 
cooperativa, e valora e 
respecta as achegas de 
todos os seus 
integrantes.

CMCT AA 
SC

BLOQUE 2. A MATERIA.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIA
S

B2 -1. Recoñecer as 
propiedades xerais e 
características 
específicas da materiae 
relacionalascoasúa 
natureza e as súas 
aplicacións.

B2 -1.1. Distingue entre 
propiedades xerais e 
propiedades características da 
materia, utilizando estas 
últimas paraa 
caracterización de 
sustancias.

 Identifica  as  propiedades
xerais  e  asespecíficasda
materia.

CMCT

BLOQUE 5. ENERXÍA B2.1.2.Relacionapropiedades 
dos materiais da nosa 
contorna co uso que se fai 
deles.

 Relaciona as 
propiedades da materia coas 
súas aplicacións navidacotiá.

CMCT
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCI
AS

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

B5 -1.1. Argumenta que a 
enerxía se pode transferir,
almacenar ou disipar ,pero 
non crear nin destruír, 
utilizando exemplos.

 Razoa quea enerxía se
transfire, almacena e ou
disipa pero non se pode
crear nin destruír. Utiliza
exemplos.

CL
CMCT
AA
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cambios. B5 -1.2. Recoñece e define a 
enerxía como unha 
magnitude expresándoa na 
unidade correspondente no 
Sistema Internacional.

 Define a enerxía como 
magnitude e exprésaa de 
forma correcta a unidade 
correspondente no Sistema
Internacional.

CL
CMCT
AA

ESTÁNDARES DE  APRENDIZAJE MÍNIMOS
B5-1.1. Argumenta que a enerxía se pode transferir, almacenarou disipar, pero non
crear nin destruír, utilizando exemplos.
B5-1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude expresando a unidade
correspondent no Sistema Internacional.
Identifica a luz e o son como ondas de distinto tipo

OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIÓN
S 
METODOLÓXIC
AS

MODELOS 
METODOLÓXICOS

PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMIENTO

❒ Modelo 
discursivo/expo
sitivo.

❒ Modelo experiencial.
☐ Talleres.

❒ Aprendizaxe 
cooperativa.

❒ Traballo por 
tarefas.

☐ Traballo por proxectos.
☐ Outros.

❒ Actividade e
experiment
ació n.

❒ Participación.
☐ Motivación.

❒ Personalización.
☐ Inclusión.

❒ Interacción.
❒ Significatividad.
❒ Funcionalidade.
❒ Globalización.
☐ Avaliación formativa.
☐ Outros.

❒ Tarefas individuais.

❒ Agrupamento 
flexible.

☐ Parellas.

☐ Pequeno grupo.
☐ Gran grupo.

☐ Grupo interclase.

☐ Outros.
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RECURSOS 
PARA A 
AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA 
A AVALIACIÓN SISTEMA DE 

CUALIFICACIÓN
❒ Observación 

directa do 
traballo diario.

❒ Análise e 
valoración de 
tarefas 
especialmente 
creadas para a 
avaliación.

❒ Valoracióncuanti
tativa do
avance
individual
(cualificacións)
.

❒ Valoración 
cualitativa do 
avance individual 
(anotacións e 
puntualizacións)
.

☐ Valoración 
cuantitativa
do avance 
colectivo.

☐ Valoración cualitativa do
avance colectivo.

☐ Outros.

❒ Observación 
directa.
Element

o  de
diagnóstico:
rúbrica  da
unidade.

Avaliación de 
contidos, proba  
correspondente á 
unidade.

Avaliación por 
competencias, proba 
correspondente á 
unidade.

Outros 
documentos gráficos
outextuais.

Debates eintervencións.
Proxectos persoais 
ou grupales.
Representacións e 

dramatizacións.
Elaboracións multimedia.
Outros.

Cu alificación cuantitativa:
Probas de

avaliaciónde c ontidos.
Cualificación  cualitativa:
terácomo clave  para  o
diagnóstico  arúbrica
correspondente á
unidade.

Probas  de
avaliación  por
competencias.
Oobservación directa.

TRABALLO 
COOPERATIVO

Proxectos dobloque 2: Viaxeiros.
Viaxe ao ceo.
Se non o no no creo. Viaxe alucinante.

Proxectos do bloque 3: Inventores.
Final do proxecto: o movemento, un gran descubrimento: preparados, listos…
lanza!
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CONTIDOS
TRANSVERSAISSV

Comprensión lectora. Formas de pensar. Análise científica: 
Comoloitarcontraacontaminaciónacústica?

Expresión oral e escrita. Elaboración dun resume do texto científico: 
Comoloitarcontraacontaminación acústica?Organización dunha lista demedidas para evitar
acontaminación sonora
Comunicación audiovisual. Cadro informativo sobre a análise da periodicidade das 
eclipses 
O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. Elaboración dunha 
presentación multimedia sobre ruídos molestose agradables comomedida para loitar 
contraacontaminaciónacústica
Emprendimiento. Aplicación dunha técnica: análise da periodicidade das 
eclipses(.Investigación sobre a propagación da luz e a reflexión e refracción da luz 
Educación cívica e constitucional. Loita contra a contaminación acústica 
Valores persoais. Elaboro unhalista cos ruídos quepodensermáis molestos para os 
demais 
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 PROCEDEMENTOS         E         INSTRUMENTOS         DE         AVALIACIÓN  

Entendemos  a  avaliación  como  un  proceso  continuo,  referido  a  todas as
actividades  do alumnado e non a uns exercicios   puntuais   concebidos para
cualificar.

Por esta razón as actividades propostas, deben esixir relacionar os coñecementos,
interpretar gráficos, xustificar fenómenos, etc.

Para os contidos de cada tema, están indicados os criterios de avaliación. As
probas escritas axustaranse a eses  criterios.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

•Para superar os exames (controis) de formulación química, terán que
contestar correctamente o 75 % das fórmulas químicas (nomear e formular)
do exame correspondente.

•Cando nunha determinada cuestión ou exercicio se teña que aplicar
unha fórmula e dita fórmula  fora  desenrolada  polo  profesor  na clase
correspondente, o alumn@ tamén terá que facelo na cuestión ou exercicio. En
caso de que non o faga, dita cuestión (exercicio) non se valorará.

NOTA DE COÑECEMENTOS:

Terase en conta o traballo diario exposto nos instrumentos de control, de
maneira que a partir dunha nota media nos exames de 4,5 póidase redondear
ao aprobado ou non.

EXAMES:

1.  Faranse dous por avaliación.

O 1º contará un 40% e o 2º, onde entrará materia do primeiro ,contará  un
60%. A nota da avaliación será a media ponderada dos dous exames.

2. A  terceira  avaliación  terá  unha  nota  independiente  ,  onde   só  se
cualificará a materia desa avaliación.

3. Durante o período comprendido entre a terceira e a avaliación  final de
xuño , nas clases levaranse a cabo :
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• Exercicios para repasar as partes suspensas.
• Exercicios para o alumnado que se presente a subir nota.

• Ao  remate  deste  período  o  alumnado  poderá   recuperar  a/as
avaliación/s  mediante un exame da/s parte/s suspensa/s.  No caso de
ter  suspensas  as  tres  avaliacións  ,  haberá  un  exame  global  da
asignatura.

             O alumnado que teña aprobada a asignatura,  poderá
presentarse a  un exame global para subir nota. No caso de que  : 
a.  A Suba ,  a  nota final  calcularase facendo  a media aritmética
entre a nota  que xa tiña e a acadada no exame global.
b. A Baixe , na nota final quedará a nota que xa tiña.

• A  nota  final  da  asignatura  será  a  media  aritmética  das  3
avaliacións aprobadas ou recuperadas . 

• Para superar a asignatura a nota final deberá ser de  un mínimo de
5 puntos. 

RECUPERACIÓN  DAS AVALIACIÓNS DURANTE O CURSO

 Farase logo da avaliación e constará dun exame de todos os contidos da
avaliación. 
Cando un alumn@ suspenda a avaliación e a recuperación, a nota que queda

será a media das duas.
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MEDIDAS         DE         ATENCIÓN     Á         DIVERSIDADE  

MEDIDAS         ORDINARIAS  

Levaranse a cabo actividades de reforzo e ampliación nas unidades didácticas
para aqueles alumnos que manifesten dificultades de aprendizaxe na materia e
tamén se elaborarán exercicios específicos  que lles sirvandeguía para superar
asprobas. Estas mesmas medidas dereforzo serán asque se leven acabo co
alumnado repetidor.

MEDIDAS     EXTRAORDINARIAS      

Faranse as adaptacións curriculares necesarias no caso de alumnado que
o necesite.

RECURSOS         UTILIZADOS         .   Este curso seguimos co  programa EDIXGAL iniciado o
curso pasado.. Compleméntase cada tema cun traballo de laboratorio ademais
de todas as actividades propostas na progamación de cada tema.

LABORATORIO. Tendo en conta que o  curriculo establece o traballo, coñecemento,
elaboración de prácticas no laboratorio e que o número de  alumn@s por
curso é superior a 20, a asistencia ao laboratorio queda ao criterio do
profesorado que imparta nos devanditos cursos.
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                                              PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.
                             
2º P.E.M.A.R
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 CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DO ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO Á 
ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS  

O  ensino  das  materias  do  ámbito  científico-matemático  contribúe  á
adquisición das competencias necesarias por parte dos alumnos para alcanzar
un  pleno  desenvolvemento  persoal  e  a  integración  activa  na  sociedade.  O
quefacer  matemático,  ademais,  serve  de  ferramenta  para  o  dominio  das
demais materias.

Competencia  en  comunicación  lingüística.  O  ámbito  científico-
matemático amplía as posibilidades de comunicación xa que a súa linguaxe
caracterízase polo seu rigor e a súa precisión. Ademais, a comprensión lectora
na resolución de problemas require que a explicación dos resultados sexa clara
e ordenada nos razoamentos.

Ao longo do desenvolvemento da materia os alumnos enfrontaranse á
procura, interpretación, organización e selección de información, contribuíndo
así á adquisición da competencia en comunicación lingüística. A información
preséntase de diferentes formas (mapas, gráficos, observación de fenómenos,
textos  científicos  etc.)  e  require  distintos  procedementos  para  a  súa
comprensión.  Por  outra  banda,  o  alumno  desenvolverá  a  capacidade  de
transmitir  a  información,  datos  e  ideas  sobre  o  mundo  no  que  vive
empregando unha terminoloxía específica e argumentando con rigor, precisión
e  orde  adecuada  na  elaboración  do  discurso  científico  en  base  aos
coñecementos que vaia adquirindo.

Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e
tecnoloxía.  A maior  parte dos contidos  deste ámbito teñen unha incidencia
directa na adquisición das competencias básica en ciencia e tecnoloxía. Este
ámbito  engloba  disciplinas  científicas  que  se  basean  na  observación,
interpretación do mundo físico e interacción responsable co medio natural.

Esta competencia desenvolve e aplica o razoamento lóxico-matemático
co fin de resolver eficazmente problemas en situacións cotiás;  en concreto,
engloba os seguintes aspectos e facetas: pensar, modelar e razoar de forma
científica-matemática,  expor  e  resolver  problemas,  representar  entidades
científico-matemáticas,  utilizar  os  símbolos  científicos  e  utilizar  axudas  e
ferramentas tecnolóxicas.

Búscase no alumno que teña unha disposición favorable e de progresiva
seguridade, confianza e familiaridade cara aos elementos e soportes científico-
matemáticos co fin de utilizar espontaneamente todos os medios que o ámbito
lles ofrece.

Competencia  dixital.  O proceso inicial  de  aprendizaxe enriqueceuse e
diversificado polo universo audiovisual que Internet e os dispositivos móbiles
pon ao alcance de toda a Comunidade Educativa, permitindo que as fronteiras
do coñecemento se abran máis aló da escola. Búscase que os alumnos teñan
unha actitude máis participativa, máis visible, activa e comprometida co uso
destas tecnoloxías.

A  competencia  dixital  facilita  as  destrezas  relacionadas  coa  procura,
selección, recollida e procesamiento da información procedente de diferentes
soportes,  o  razoamento  e  a  avaliación  e  selección  de  novas  fontes  de
información, que debe ser tratada de forma adecuada e, no seu caso, servir de
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apoio á resolución do problema e á comprobación da solución.
Competencia de aprender a aprender. No ámbito científico-matemático é

moi importante a elaboración de estratexias persoais para enfrontarse tanto
aos problemas que se expoñen na aula, como aos que xurdan ao longo da vida
ou  como  aos  que,  por  iniciativa  propia,  expóñanse  os  alumnos  e  decidan
resolver.  Estes  procesos  implican  a  aprendizaxe  autónoma.  As  estruturas
metodolóxicas  que o alumno adquire  a través do método científico  han de
servirlle por unha banda a discriminar e estruturar as informacións que recibe
na  súa  vida  diaria  ou  noutras  contornas  académicas.  Ademais,  un  alumno
capaz de recoñecer o proceso construtivo do coñecemento científico e o seu
brillante  desenvolvemento  nas  últimas  décadas,  será  un  alumno  máis
motivado, máis aberto a novos ámbitos de coñecemento, e máis ambicioso na
procura deses ámbitos.

Competencia  sentido  da  iniciativa  e  espírito  emprendedor.  O  traballo
nesta materia contribuirá á adquisición desta competencia naquelas situacións
nas  que  sexa  necesario  tomar  decisións  e  ter  iniciativa  propia  desde  un
pensamento e espírito crítico.

Desta forma, desenvolverán capacidades, destrezas e habilidades, tales
como a creatividade e a imaxinación, para elixir, organizar e xestionar os seus
coñecementos na consecución dun obxectivo como a elaboración dun proxecto
de investigación, o deseño dunha actividade experimental ou un traballo en
grupo.

Competencias sociais e cívicas. Como docentes, estamos a preparar aos
nosos alumnos para que participen dunha forma activa e construtiva na vida
social  da  súa  contorna.  Valorarase  unha  actitude  aberta  ante  diferentes
solucións,  que  o  alumno  enfoque  os  erros  cometidos  nos  procesos  de
resolución  de  problemas  con  espírito  construtivo,  o  que  permita  de  paso
valorar  os  puntos  de  vista  alleos  en plano  de igualdade cos  propios  como
formas  alternativas  de  abordar  unha  situación,  fomentando  o  traballo  en
equipo:  aceptación  de puntos  de  vista  alleos  á  hora  de  utilizar  estratexias
persoais de resolución de problemas, o gusto polo traballo ben feito, o deseño
e realización reflexiva de modelos materiais, o fomento da imaxinación e da
creatividade, etc.

En resumo
Os contidos  do Ámbito Científico e Matemático teñen unha incidencia

directa na adquisición da competencia matemática e competencias básicas en
ciencia  e tecnoloxía.  Pero,  ademais,  a  maior  parte dos contidos  do Ámbito
Científico e Matemático teñen unha incidencia directa na adquisición de: 

Competencia  dixital.  (O  traballo  científico  como  procesamiento  e
presentación da información). 

Competencias  sociais  e  cívicas  (polo  papel  social  do  coñecemento
científico, as implicacións e perspectivas abertas polas investigacións e porque
o seu coñecemento é importante para comprender a evolución da sociedade).

Competencia  en  comunicación  lingüística  (pon  en  xogo  un  modo
específico  de  construción  do  discurso  e  por,  a  adquisición  da  terminoloxía
específica).

Competencia aprender a aprender (pola incorporación de informacións
da propia experiencia e de medios escritos ou audiovisuais).
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Competencia  sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor  (formación
dun  espírito  crítico,  capaz  de  cuestionar  dogmas,  desafiar  prexuízos  e
emprender proxectos de natureza científica).

INDICADORES PARA DESENVOLVER E APLICAR AS COMPETENCIAS NO ÁMBITO
CIENTÍFICO E MATEMÁTICO

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
1.1. Escucha atentamente as intervencións dos demais e segue estratexias e
normas para o intercambio comunicativo, mostrando respecto e consideración
polas ideas, sentimentos e emocións dos demais.
1.2. Organiza e planifica o discurso, adecuándose á situación de comunicación
e  ás  diferentes  necesidades  comunicativas  (responder,  narrar,  describir,
dialogar) utilizando os recursos lingüísticos pertinentes.
1.3. Comprende o que le, localiza información, recoñece as ideas principais e
secundarias e transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección.
1.4. Exprésase cunha pronuncia e unha dicción correctas: articulación, ritmo,
entonación e volume.
1.5. Aplica correctamente as normas gramaticales e ortográficas.
1.6.  Escribe  textos,  en  diferentes  soportes,  usando  o  rexistro  adecuado,
organizando  as  ideas  con  claridade,  enlazando  enunciados  en  secuencias
lineais cohesionadas.
1.7. Elabora un informe seguindo un guion establecido que supoña a procura,
selección  e  organización  da  información  de  textos  de  carácter  científico,
xeográfico ou histórico. 
1.8.  Presenta  con  claridade  e  limpeza  os  escritos  coidando:  presentación,
caligrafía legible, marxes, organización e distribución do texto no papel.

2.  COMPETENCIA  MATEMÁTICA  E  COMPETENCIAS  BÁSICAS  EN  CIENCIA  E
TECNOLOXÍA 
2.1. Comprende unha argumentación e un razoamento matemático.
2.2.  Analiza  e  interpreta  diversas  informacións  mediante  os  instrumentos
matemáticos adecuados.
2.3.  Resolve  problemas  matemáticos  da  vida  cotiá  mediante  diferentes
procedementos,  incluídos  o  cálculo  mental  e  escrito  e  as  ferramentas
tecnolóxicas. 
2.4.  Aplica  destrezas  e  mostra  actitudes  que  permiten  razoar
matematicamente,  sabendo  explicar  de  forma  oral  o  proceso  seguido  e  a
estratexia utilizada.
2.5.  Coñece,  comprende  e  explica  con  criterios  científicos  algúns  cambios
destacables  que  teñen  lugar  na  natureza  e  na  tecnoloxía  para  resolver
problemas  da  vida  cotiá:  revisando as  operacións  utilizadas  e  as  unidades
aplicadas nos resultados, comprobando e interpretando as solucións no seu
contexto.
2.6. Identifica, coñece e valora o uso responsable dos recursos naturais e o
coidado do medio ambiente e comprendendo como actúan os seres vivos entre
eles e co medio ambiente,  valorando o impacto da acción humana sobre a
natureza.
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2.7.  Coñece,  comprende  e  valora  a  importancia  na  saúde dos  métodos  de
prevención de certas enfermidades, os efectos nocivos dalgunhas sustancias e
os aspectos básicos e beneficiosos dunha alimentación saudable.
2.8. Coñece e respecta as normas de uso e de seguridade dos instrumentos

3. COMPETENCIA DIXITAL
3.1. Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación como un elemento
para informarse, sabendo seleccionar, organizar e valorar de forma autónoma
e reflexiva a información e as súas fontes.
3.2.  Utiliza  os  recursos  ao  seu  alcance  proporcionados  polas  tecnoloxías
multimedia  para  comunicarse  e  colaborar  con  outros  compañeiros  na
realización de tarefas.
3.3. Coñece e utiliza as medidas de protección e seguridade persoal que debe
utilizar no uso das tecnoloxías da información e a comunicación.
3.4.  Manexa  programas  informáticos  de  elaboración  e  retoque  de  imaxes
dixitais que lle sirvan para a ilustración de traballos con textos.

4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER
4.1.  Emprega  estratexias  de  procura  e  selección  da  información  para
organizar,  memorizar  e  recuperar  a  información,  utilizando resumos,  notas,
esquemas, guións ou mapas conceptuais.
4.2.  Ten  capacidade  para  iniciarse  na  aprendizaxe,  reflexionar  e  continuar
aprendendo con eficacia e autonomía.
4.3.  Sabe  aceptar  o  erro  como parte  do  proceso  de  propia  aprendizaxe  e
emprega estratexias de autocorrección, autoevaluación e coevaluación.
4.4.  Demostra interese por  investigar  e resolver  diversas  situacións que se
expoñen diariamente no seu proceso de aprendizaxe.
5. COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS
5.1.  Comprende  a  realidade  social  na  que  se  vive,  a  organización  e  o
funcionamento das sociedades, a súa riqueza e pluralidade.

5.2.  Participa  nas  actividades  sociocomunicativas  da  aula  e  do  centro,
cumprindo  coas  normas  establecidas  (escoita  activa,  espera  de  quendas,
participación  respectuosa,  adecuación  á  intervención  do  interlocutor  e  as
normas básicas de cortesía).
5.3. Recoñece a importancia de valorar a igualdade de dereitos de homes e
mulleres e a corresponsabilidade na realización das tarefas comúns de ambos.
5.4. Utiliza o xuízo crítico baseado en valores e prácticas democráticas para
realizar actividades e exercer os dereitos e obrigacións da cidadanía.
5.5. Mostra habilidades para a resolución pacífica de conflitos e para afrontar a
convivencia  en  grupo,  presentando  unha  actitude  construtiva,  solidaria  e
responsable ante dereitos e obrigacións
5.6. Valora a súa propia imaxe, coñece as consecuencias da súa difusión nas
redes sociais e non permite a difusión da mesma sen o seu consentimento.
5.7. Identifica e adopta hábitos saudables de hixiene para previr enfermidades
e mantén unha conduta social responsable ante a saúde persoal.

6. COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR
6.1. Desenvolve iniciativa na toma de decisións, identificando os criterios e as
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consecuencias das decisións tomadas para resolver problemas.
6.2. Mostra habilidade social para relacionarse, cooperar e traballar en equipo.

6.3. Ten capacidade e autonomía para imaxinar e emprender accións ou 
proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza, 
responsabilidade e sentido crítico.
6.4. Ten capacidade para avaliar accións e/ou proxectos, o propio traballo e o 
realizado en equipo.

 PROGRAMACIÓN DE AULA DO ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO DO PMAR 

Os  alumnos  e  alumnas  encadrados  nos  programas  de  mellora  da
aprendizaxe e do rendemento presentan unhas características moi definidas:
importantes  carencias  e  dificultades  na  aprendizaxe  (non  imputables  á
absoluta falta de estudo e traballo),  baixa autoestima, escasa motivación e
outras  deficiencias  relativas  á  autonomía  na  aprendizaxe,  os  recursos
instrumentais e os hábitos de traballo. 

Xunto  ao  enfoque  eminentemente  práctico,  tamén  contribuirán  a
mellorar a motivación dos alumnos outra serie de estratexias: a realización de
actividades  variadas  e  o  emprego  de  materiais  e  recursos  didácticos  moi
diversos,  que  evitarán  a  monotonía;  conseguir  un  bo  ambiente  na  clase  e
manter un certo grao de negociación e debate crítico entre profesor e alumnos
para conseguir unha actitude activa e participativa destes.

Será  necesario  tamén  mellorar  a  súa  autoestima  para  que  poidan
superar  posibles  complexos  derivados  do  seu  fracaso  escolar  anterior.  As
estratexias  para  iso  serán  a  gradación  coherente  na  dificultade  das
actividades, de maneira que xeren expectativas de éxito, o apoio constante do
profesor  resaltando  os  logros  do  alumno  e  a  autoevaluación  deste  en
determinados momentos do proceso de aprendizaxe.

A  metodoloxía  inspirarase  tamén  no  modelo  constructivista  da
aprendizaxe  significativa.  Isto  supón  establecer  conexións  entre  os  novos
coñecementos  e  os  esquemas  cognoscitivos  que  desenvolveu  o  alumno  a
través de experiencias previas, de modo que non só se amplíen e perfeccionen
as estruturas de coñecemento, senón que se consiga unha aprendizaxe sólida
e duradeira. Pero esta actividade construtiva non se considera estritamente
individual, senón derivada da interacción equilibrada entre profesor e alumno.
Esta interacción imprescindible estará encamiñada a que o alumno aprenda
como desenvolver os seus coñecementos por si só posteriormente.  
      
 ORIENTACIÓNS PEDAGÓXICAS XERAIS DO ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO
DO PMAR

Este ámbito contribúe a alcanzar as competencias para a aprendizaxe
permanente e contén a formación para que o alumno sexa consciente tanto da
súa propia persoa como do medio que lle rodea e os contidos dese ámbito
contribúen a afianzar e aplicar hábitos saudables en todos os aspectos da súa
vida cotiá. Igualmente fórmaselles para que utilicen a linguaxe operacional das
matemáticas  na  resolución  de  problemas  de  distinta  índole,  aplicados  a
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calquera situación, xa sexa na súa vida cotiá como na súa vida laboral, así
como  aplicar  os  principios  da  física  e  química  para  traballar  de  maneira
autónoma  e  construír  a  súa  propia  aprendizaxe  que  lles  permita  obter
resultados reais xerados por eles mesmos.

A estratexia de aprendizaxe para o ensino deste ámbito enfócase aos
conceptos  principais  das  materias  que  inclúen  o  ámbito,  así  como  ao  seu
carácter interdisciplinar, que proporciona ao alumno unha maior motivación e
capacidade para contextualizar os mesmos. Os alumnos deben comprender en
todo momento a relación existente entre o que está a estudar, a súa contorna
máis inmediata e os seus intereses persoais presentes e futuros.

 OBXECTIVOS NO ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO DE PMAR

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exerexercer os seus
dereitos  no respecto  aos demais,  practicar  a  tolerancia,  a  cooperación  e a
solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os
dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse
para o exercicio da cidadanía democrática. CSC

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.  CPAA. CSC

c)  Valorar  e  respectar  a  diferenza  de  sexos  e  a  igualdade  de  dereitos  e
oportunidades entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación
entre homes e mulleres. CSC

d) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para,
con sentido crítico,  adquirir  novos coñecementos. Adquirir  unha preparación
básica  no  campo  das  tecnoloxías,  especialmente  as  da  información  e  a
comunicación. CD. CPAA

e)  Concibir  o  coñecemento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se
estrutura en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para
identificar  os  problemas  nos  diversos  campos  do  coñecemento  e  da
experiencia. CPAA. CD. CMCT

f)  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.
SIE

g) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua
castelá e, se a houber, na lingua cooficial da Comunidade Autónoma, textos e
mensaxes complexas,  e iniciarse no coñecemento,  a lectura e o estudo da
literatura. CCL

h)  Coñecer  e  aceptar  o  funcionamento  do  propio  corpo  e  o  dos  outros,
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e
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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 críticamente os hábitos sociais
relacionados  coa  saúde,  o  consumo,  o  coidado dos  seres  vivos  e  o  medio
ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora. CSC. CMCT

i) Desenvolver e difundir accións que favorezan a preservación e o coidado do
medioambiente
CMCT

 CONTIDOS,  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  E  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE
AVALIABLES DO ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO I DO PMAR 

O  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  decembro,  polo  que  se  establece  o
currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do
3 de xaneiro de 2015), establece os Programas de mellora da aprendizaxe e
rendemento, e dentro destes establece o ámbito científico e matemático que
inclúe  os  aspectos  básicos  dos  currículos  das  materias  que  o  conforman:
Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química e Matemáticas. 

Cada Administración Educativa Autonómica seleccionou os contidos, criterios
de  avaliación  e  estándares  de  aprendizaxe  avaliables  esenciais  de  cada
materia  que  conforman  o  ámbito.  A  presente  programación  didáctica
elaborouse  tendo  en  conta  esta  selección.  

Segundo isto, os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe
avaliables  básicos  para  o  segundo  curso  do  Programa  de  mellora  da
aprendizaxe e do rendemento son os seguintes:

Ámbito Científico e Matemático

Bloque 1: Números e álxebra 

Bloque 2: Xeometría

Bloque 3: Funcións 

Bloque 4: Estatística e Probabilidade 

Bloque 5: A materia

Bloque 6: Os cambios químicos

Bloque 7: O movemento e as forzas 

Bloque 8: A enerxía.

Bloque 9: Persoas e saúde. Promoción da saúde
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Bloque 10: O relevo terrestre e a súa evolución. Ecosistemas.

UNIDADE DIDÁCTICA 1: Números e álxebra 

Contidos

1. - Os números reais 

2.-  Operacións con números enteiros e racionais 

3.-  Números decimais 

4.-  Potencias de expoñente enteiro 

5.-  Radicais 

6.-  Notación científica e unidades de medida 

7.-  Erros 

Criterios de avaliación

- Identificar os distintos tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e
decimais) e utilizalos para representar, ordenar e interpretar adecuadamente a
información cuantitativa. 

-  Calcular  o  valor  de  expresións  numéricas  de  distintos  tipos  de  números
mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente enteiro. 

-  Utilizar  adecuadamente  a  expresión  decimal  de  números  racionais  para
resolver e analizar situacións cotiás. 

-  Utilizar  a  notación  científica  e  o  sistema  internacional  de  unidades  para
expresar cantidades de forma adecuada e precisa. 

-  Empregar  adecuadamente  os  distintos  tipos  de  números  e  as  súas
operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados, representando e
interpretando  mediante  medios  tecnolóxicos,  cando  sexa  necesario,  os
resultados obtidos. 

Estándares de aprendizaxe avaliables

Recoñece os distintos tipos de números 

Distingue,  o  decimal  equivalente  a  unha  fracción,  entre  decimais  finitos  e
decimais infinitos periódicos, indicando neste caso, o grupo de decimais que se
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repiten ou forman período. 

Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente enteiro e factoriza
expresións  numéricas  sinxelas  que  conteñan  raíces,  opera  con  elas
simplificando os resultados. 

Distingue  e  emprega  técnicas  adecuadas  para  realizar  aproximacións  por
defecto e por exceso dun número en problemas contextualizados. 

Calcula  o  valor  de  expresións  numéricas  de  números  enteiros,  decimais  e
fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente
enteiro aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

Emprega números racionais para resolver problemas da vida cotiá e analiza a
coherencia da solución. 

UNIDADE DIDÁCTICA 2: XEOMETRÍA  (I)

Contidos

Rectas e ángulos no plano 

Triángulos 

O teorema de Tales 

Semellanzas 

Escalas 

Cuadriláteros 

Poliedros 

A circunferencia e o círculo 

Corpos de revolución 

Fusos horarios 

Translacións e xiros 

Simetrías 

Criterios de avaliación

Clasificar  os  triángulos  e  cuadriláteros  e  coñecer  os  seus  elementos  máis
característicos e as súas propiedades. 
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Identificar as propiedades xeométricas que caracterizan os puntos da 

Recoñecer figuras semellantes e calcular a razón de semellanza e a razón de
superficies e volumes de figuras semellantes. 

Recoñecer  triángulos  semellantes  e,  en situacións  de semellanza,  utilizar  o
teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes en contextos diversos. 

Aplicar  o  teorema  de  Pitágoras  para  calcular  lonxitudes  descoñecidas  na
resolución  de  triángulos  e  áreas  de  polígonos  regulares,  en  contextos
xeométricos ou en contextos reais. 

Calcular áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas, e aplicalos
para resolver problemas contextualizados. 

Interpretar  o  sentido  das  coordenadas  xeográficas  e  a  súa  aplicación  na
localización 

Estándares de aprendizaxe avaliables

Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz
dun ángulo, utilizándoas para resolver problemas xeométricos sinxelos. 

Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se cortan ou por
paralelas cortadas por unha secante e resolve problemas xeométricos sinxelos.

Aplica  o  teorema  de  Pitágoras  para  calcular  lonxitudes  descoñecidas  na
resolución  de  triángulos  e  áreas  de  polígonos  regulares,  en  contextos
xeométricos ou en contextos reais. 

Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras circulares en problemas
contextualizados aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 

Divide  un  segmento  en  partes  proporcionais  a  outros  dados  e  establece
relacións  de  proporcionalidade  entre  os  elementos  homólogos  de  dous
polígonos semellantes. 

Recoñece  triángulos  semellantes  e,  en  situacións  de  semellanza,  utiliza  o
teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes en contextos diversos. 

Resolve  problemas da  realidade mediante  o  cálculo  de  lonxitudes,  áreas  e
volumes de figuras e corpos xeométricos, utilizando as linguaxes xeométricas
e algebraicos adecuados. 

Calcula  dimensións  reais  de  medidas  de  lonxitudes  e  de  superficies  en
situacións de semellanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

Calcula áreas e volumes de poliedros,  cilindros,  conos e esferas, e aplícaos
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para resolver problemas contextualizados. 

Sitúa  sobre  o  globo  terráqueo  ecuador,  polos,  meridianos  e  paralelos,  e  é
capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa lonxitude e
latitude. 

UNIDADE DIDÁCTICA 3: MOVEMENTOS E FORZAS 

Contidos

- O movemento 

-  A velocidade 

- Movemento rectilíneo uniforme (MRU) 

- Movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) 

- Representación gráfica do MRUA 

- As leis de Newton 

- A lei da gravitación univesal

- Forzas que actúan sobre un corpo 

Criterios de avaliación

Recoñecer  o  papel  das  forzas  como  causa  dos  Cambios  no  estado  de
movemento e das deformacións.

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

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

Comprender o papel que xoga o rozamiento na vida cotiá. 

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

Recoñecer  as  distintas  forzas  que  aparecen  na  natureza  e  os  distintos
fenómenos asociados a elas. 
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Estándares de aprendizaxe avaliables

 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. 

Establece a relación entre o alongamento producido nun peirao e as forzas que
produciron  eses  alongamentos,  describindo  o  material  a  utilizar  e  o
procedemento a seguir para iso e poder comprobalo experimentalmente. 

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

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 no Sistema Internacional. 

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

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

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

Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que existe entre dous corpos
coas masas dos mesmos e a distancia que vos separa. 

Distingue entre masa e peso calculando o valor da aceleración da gravidade a
partir da relación entre ambas as magnitudes. 

Realiza  un informe empregando o  TIC  a  partir  de observacións  ou procura
guiada  de  información  que  relacione  as  distintas  forzas  que  aparecen  na
natureza e os distintos fenómenos asociados a elas. 

UNIDADE DIDÁCTICA 4:  AS PERSOAS E A SAÚDE(I) 

Contidos

A organización da vida 

Os tecidos 

Órganos e sistemas de órganos 

Función de nutrición 



105

Os alimentos 

Que debemos comer? 

O aparello dixestivo 

O aparello respiratorio 

Enfermidades relacionadas coa alimentación e a respiración 

O aparello circulatorio 

A excreción e o aparello urinario 

Criterios de avaliación

Catalogar os distintos niveis de organización da materia viva: células, tecidos,
órganos e aparellos ou sistemas.

Diferenciar os principais orgánulos celulares e as súas funcións. 

Diferenciar os tecidos máis importantes do ser humano e a súa función. 

Recoñecer a diferenza entre alimentación e nutrición e diferenciar os principais
nutrientes e as súas funcións básicas. 

Relacionar as dietas coa saúde, a través de exemplos prácticos. 

Argumentar  a  importancia  dunha boa  alimentación e do exercicio  físico  na
saúde. 

Explicar os procesos fundamentais da nutrición, utilizando esquemas gráficos
dos distintos aparellos que interveñen nela. Asociar que fase do proceso de
nutrición realiza cada un dos aparellos implicados no mesmo. 

Indagar acerca das enfermidades máis habituais  nos aparellos  relacionados
coa nutrición, de cales son as súas causas e da maneira de previlas 

Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e
excretor e coñecer o seu funcionamento. 

Estándares de aprendizaxe avaliables

Interpreta  os diferentes niveis  de organización no ser  humano,  buscando a
relación entre eles. 

Diferencia  os  distintos  tipos  celulares,  describindo  a  función  dos  orgánulos
máis importantes. 
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Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano, e asocia aos
mesmos a súa función. 

Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. Relaciona cada nutriente
coa función que desempeña no organismo, recoñecendo hábitos nutricionais
saudables. 

Deseña  hábitos  nutricionais  saudables  mediante  a  elaboración  de  dietas
equilibradas,  utilizando  táboas  con  diferentes  grupos  de  alimentos  cos
nutrientes principais presentes neles e o seu valor calórico. 

Valora unha dieta equilibrada para unha vida saudable. 

Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os distintos órganos,
aparellos e sistemas implicados na función de nutrición relacionándoo coa súa
contribución  no  proceso.  Recoñece  a  función  de  cada  un  dos  aparellos  e
sistemas nas funcións de nutrición. 

Diferencia as enfermidades máis frecuentes dos órganos, aparellos e sistemas
implicados 

UNIDADE DIDÁCTICA 5:  XEOMETRÍA (II)

Contidos

A circunferencia e o círculo 

Corpos de revolución 

Fusos horarios 

Translacións e xiros 

Simetrías 

Criterios de avaliación

Calcular áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas, e aplicalos
para resolver problemas contextualizados. 

Interpretar  o  sentido  das  coordenadas  xeográficas  e  a  súa  aplicación  na
localización 

Estándares de aprendizaxe

Resolve  problemas da  realidade mediante  o  cálculo  de  lonxitudes,  áreas  e
volumes de figuras e corpos xeométricos, utilizando as linguaxes xeométricas
e algebraicos adecuados. 
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Calcula  dimensións  reais  de  medidas  de  lonxitudes  e  de  superficies  en
situacións de semellanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

Calcula áreas e volumes de poliedros,  cilindros,  conos e esferas, e aplícaos
para resolver problemas contextualizados. 

Sitúa  sobre  o  globo  terráqueo  ecuador,  polos,  meridianos  e  paralelos,  e  é
capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa lonxitude e
latitude. 

UNIDADE DIDÁCTICA 6:  ALXEBRA E FUNCIÓNS

Contidos

Polinomios 

Identidades notables 

Resolución de ecuacións de primeiro grao 

Ecuacións de segundo grao 

Solucións dunha ecuación de segundo grao. Problemas 

Sistemas de ecuacións 

Sucesións 
Progresións aritméticas e xeométricas 

Funcións 

Funcións afíns 

Funcións cuadráticas 

Taxa de variación media 

Criterios de avaliación

Utilizar a linguaxe algebraico para expresar unha propiedade ou relación dada
mediante un enunciado, extraendo a información relevante e transformándoa. 

Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a formulación e resolución
de ecuacións de primeiro e segundo grao e sistemas de dúas ecuacións lineais
con  dúas  incógnitas,  aplicando  técnicas  de  manipulacións  algebraicas,
gráficas, valorando e contrastando os resultados obtidos. 
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Coñecer, manexar e interpretar o sistema de coordenadas cartesianas. 

Comprender  o  concepto  de  función.  Recoñecer,  interpretar  e  analizar  as
gráficas funcionais. 

Manexar  as  distintas  formas  de  presentar  unha  función:  linguaxe  habitual,
táboa numérica, gráfica e ecuación, pasando dunhas formas a outras e elixindo
a mellor delas en función do contexto. 

Coñecer  os  elementos  que  interveñen  no  estudo  das  funcións  e  a  súa
representación gráfica. 

Recoñecer,  representar  e  analizar  as  funcións  lineais,  utilizándoas  para
resolver problemas. 

Representar funcións cuadráticas. 

Estándares de aprendizaxe

Realiza operacións con monomios e polinomios. 

Coñece  e  utiliza  as  identidades  notables  correspondentes  ao  cadrado  dun
binomio e unha suma por diferenza. 

Factoriza  polinomios  mediante  o  uso  do  factor  común  e  as  identidades
notables. 

Formula algebraicamente unha situación da vida real mediante ecuacións de
primeiro e segundo grao e sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

Resolve ecuacións de primeiro e segundo grao e sistemas de ecuacións lineais
con dúas incógnitas e interpreta o resultado. 

Interpreta  unha  gráfica  e  analízaa,  recoñecendo  as  súas  propiedades  máis
características. 

Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou dunha táboa
de valores, e obtén a pendente da recta correspondente. 

Determina as diferentes formas de expresión da ecuación da recta a partir
dunha dada (ecuación punto pendente, xeral, explícita e por dous puntos). 

Calcula o puntos de corte e pendente dunha recta. 

Calcula os elementos característicos dunha función polinómica de grao dous e
represéntaa gráficamente 
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UNIDADE DIDÁCTICA 7: MOVEMENTOS E FORZAS 

Contidos

O movemento 

A velocidade 

Movemento rectilíneo uniforme (MRU) 

Movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) 

Representación gráfica do MRUA 

As leis de Newton 

A lei da gravitación universal 

Forzas que actúan sobre un corpo 

Criterios de avaliación

Recoñecer  o  papel  das  forzas  como  causa  dos  Cambios  no  estado  de
movemento e das deformacións. 

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

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

Comprender o papel que xoga o rozamiento na vida cotiá. 

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

Recoñecer  as  distintas  forzas  que  aparecen  na  natureza  e  os  distintos
fenómenos asociados a elas. 

Estándares de aprendizaxe

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. 

Establece a relación entre o alongamento producido nun peirao e as forzas que
produciron  eses  alongamentos,  describindo  o  material  a  utilizar  e  o



110

procedemento a seguir para iso e poder comprobalo experimentalmente. 

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

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 no Sistema Internacional. 

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

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

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

Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que existe entre dous corpos
coas masas dos mesmos e a distancia que vos separa. 

Distingue entre masa e peso calculando o valor da aceleración da gravidade a
partir da relación entre ambas as magnitudes. 

Realiza  un informe empregando o  TIC  a  partir  de observacións  ou procura
guiada  de  información  que  relacione  as  distintas  forzas  que  aparecen  na
natureza e os distintos fenómenos asociados a elas. 

UNIDADE DIDÁCTICA 8: AS PERSOAS E A SAÚDE (II) 

Contidos

A coordinación do organismo: os receptores 

O sistema nervioso 

O sistema endocrino 

O aparello locomotor 

O aparello reprodutor feminino 

O aparello reprodutor masculino 

Os gametos: óvulos e espermatozoides 

Fecundación e desenvolvemento embrionario 
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Métodos anticonceptivos 

Saúde e enfermidade 

Defensas contra as infeccións 

Criterios de avaliación

Recoñecer e diferenciar os órganos dos sentidos e os coidados do oído e a
vista. 

Explicar a misión integradora do sistema nervioso ante diferentes estímulos,
describir o seu funcionamento. 

Asociar as principais glándulas endocrinas, coas hormonas que sintetizan e a
función que desempeñan. 

Investigar as alteracións producidas por distintos tipos de sustancias adictivas
e elaborar propostas de prevención e control. 

Relacionar funcionalmente ao sistema neuro-endocrino 

Identificar os principais ósos e músculos do aparello locomotor. 

Analizar as relacións funcionais entre ósos e músculos. 

Detallar cales son e como se preveñen as lesións máis frecuentes no aparello
locomotor. 

Referir  os  aspectos  básicos  do  aparello  reprodutor,  diferenciando  entre
sexualidade e reprodución. 

Interpretar debuxos e esquemas do aparello reprodutor. 

Recoñecer  os  aspectos  básicos  da  reprodución  humana  e  describir  os
acontecementos fundamentais da fecundación. 

Comparar  os  distintos  métodos  anticonceptivos,  clasificalos  segundo  a  súa
eficacia  e  recoñecer  a  importancia  dalgúns  eles  na  prevención  de
enfermidades de transmisión sexual. 

Recompilar  información  sobre  as  técnicas  de  reprodución  asistida  e  de
fecundación in  vitro,  para  argumentar  o  beneficio  que supuxo este  avance
científico para a sociedade. 

Valorar e considerar a súa propia sexualidade e a das persoas que lle rodean,
transmitindo a necesidade de reflexionar, debater, considerar e compartir. 

Determinar as enfermidades infecciosas e non infecciosas máis comúns que
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afectan á poboación, causas, prevención e tratamentos. 

Identificar hábitos saudables como método de prevención das enfermidades. 

Determinar o funcionamento básico do sistema inmune, así como as continuas
achegas das ciencias biomédicas. 

Estándares de aprendizaxe

Especifica  a  función  de  cada  un  dos  aparellos  e  sistemas  implicados  nas
funcións de relación. 

Describe os procesos implicados na función de relación, identificando o órgano
ou estrutura responsable de cada proceso. 

Clasifica distintos tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos
sentidos nos cales se atopan. 

Identifica algunhas enfermidades comúns do sistema nervioso, relacionándoas
coas súas causas, factores de risco e a súa prevención. 

Enumera as glándulas endocrinas e asocia con elas as hormonas segregadas e
a súa función. 

Recoñece  algún  proceso  que  ten  lugar  na  vida  cotiá  no  que  se  evidencia
claramente a integración neuro-endocrina. 

Localiza  os  principais  ósos  e  músculos  do  corpo  humano en  esquemas  do
aparello locomotor. 

Diferencia os distintos tipos de músculos en función do seu tipo de contracción
e relaciónaos co sistema nervioso que os controla. 

Detecta  as  situacións  de  risco  para  a  saúde  relacionadas  co  consumo  de
sustancias tóxicas e estimulantes como tabaco, alcol, drogas, etc., contrasta os
seus efectos nocivos e propón medidas de prevención e control. 

Identifica as consecuencias de seguir condutas de risco coas drogas, para o
individuo e a sociedade. 

Identifica en esquemas os distintos órganos, do aparello reprodutor masculino
e feminino, especificando a súa función. 

Describe as principais etapas do ciclo menstrual indicando que glándulas e que
hormonas participan na súa regulación. 

Discrimina os distintos métodos de anticoncepción humana. 

Categoriza  as  principais  enfermidades  de  transmisión  sexual  e  argumenta



113

sobre a súa prevención. 

Identifica as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes. 

Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e a das persoas
que lle rodean. 

Recoñece as enfermidades e infeccións máis comúns relacionándoas coas súas
causas. 

Explica  en  que  consiste  o  proceso  de  inmunidade,  valorando  o  papel  das
vacinas como método de prevención das enfermidades. 

Distingue  e  explica  os  diferentes  mecanismos  de  transmisión  das
enfermidades infecciosas. 

Coñece e describe hábitos de vida saudable identificándoos como medio de
promoción da súa saúde e a dos demais. 

Propón  métodos  para  evitar  o  contaxio  e  propagación  das  enfermidades
infecciosas máis comúns. 

Argumenta as implicacións que teñen os hábitos para a saúde, e xustifica con
exemplos as eleccións que realiza ou pode realizar para promovela individual e
colectivamente.

UNIDADE DIDÁCTICA 9: Estatística e probabilidade 

Contidos

Estatística: 

Fases e tarefas dun estudo estatístico. Distinción entre poboación e mostra.
Variables estatísticas: cualitativas, discretas e continuas. 

Métodos  de  selección  dunha  mostra  estatística.  Representatividade  dunha
mostra. 

Frecuencias  absolutas,  relativas  e  acumuladas.  Agrupación  de  datos  en
intervalos. 

Gráficas estatísticas. 

Parámetros  de  posición:  media,  moda e  mediana.  Cálculo,  interpretación  e
propiedades. 

Parámetros  de  dispersión:  rango,  percorrido  e  desviación  típica.  Cálculo  e
interpretación. 
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Interpretación conxunta da media e a desviación típica. 

Probabilidade 

Fenómenos deterministas e aleatorios. 

Formulación de conxecturas sobre o comportamento de fenómenos aleatorios
sinxelos. 

Frecuencia relativa dun suceso e a súa aproximación á probabilidade. 
Experiencias  aleatorias.  Sucesos  elementais  equiprobables  e  non
equiprobables. Espazo muestral en experimentos sinxelos. 

Táboas e diagramas de árbore sinxelos. 

Cálculo  de  probabilidades  mediante  a  regra  de  Laplace  en  experimentos
sinxelos. 

Criterios de avaliación

Elaborar  informacións  estatísticas  para  describir  un  conxunto  de  datos
mediante táboas e gráficas adecuadas á situación analizada, xustificando se as
conclusións son representativas para a poboación estudada. 

Calcular  e  interpretar  os  parámetros  de  posición  e  de  dispersión  dunha
variable estatística para resumir os datos e comparar distribucións estatísticas.

Analizar  e  interpretar  a  información  estatística  que aparece nos medios  de
comunicación, valorando a súa representatividade e fiabilidade. 

Diferenciar os fenómenos deterministas dos aleatorios. 

Inducir a noción de probabilidade. 

Estimar a posibilidade de que ocorra un suceso asociado a un experimento
aleatorio  sinxelo,  calculando a súa probabilidade a partir  da súa frecuencia
relativa,  a  regra  de  Laplace  ou  os  diagramas  de  árbore,  identificando  os
elementos asociados ao experimento.  

Estándares de aprendizaxe

Distingue  poboación  e  mostra  xustificando  as  diferenzas  en  problemas
contextualizados. 

Valora  a  representatividade  dunha  mostra  a  través  do  procedemento  de
selección, en casos sinxelos. 

Distingue  entre  variable  cualitativa,  cuantitativa  discreta  e  cuantitativa
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continua e pon exemplos. 

Elabora táboas de frecuencias, relaciona os distintos tipos de frecuencias e
obtén información da táboa elaborada. 

Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas se fose necesario, gráficos
estatísticos  adecuados  a  distintas  situacións  relacionadas  con  variables
asociadas a problemas sociais, económicos e da vida cotiá. 

Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda e mediana) dunha
variable estatística para proporcionar un resumo dos datos. 

Calcula os parámetros de dispersión (rango, percorrido e desviación típica. 

Cálculo e interpretación dunha Variable estatística (con calculadora e con folla
de cálculo) para comparar a representatividade da media e describir os datos. 

Utiliza  o  vocabulario  adecuado  para  describir  e  cuantificar  situacións
relacionadas co azar 

Distingue  poboación  e  mostra  xustificando  as  diferenzas  en  problemas
contextualizados. 

Valora  a  representatividade  dunha  mostra  a  través  do  procedemento  de
selección, en casos sinxelos. 

Distingue  entre  variable  cualitativa,  cuantitativa  discreta  e  cuantitativa
continua e pon exemplos. 

Elabora táboas de frecuencias, relaciona os distintos tipos de frecuencias e
obtén información da táboa elaborada. 

Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas se fose necesario, gráficos
estatísticos  adecuados  a  distintas  situacións  relacionadas  con  variables
asociadas a problemas sociais, económicos e da vida cotiá. 

Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda e mediana) dunha
variable estatística para proporcionar un resumo dos datos. 

Calcula os parámetros de dispersión (rango, percorrido e desviación típica. 

Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para  describir,  analizar  e  interpretar
información estatística dos medios de comunicación. 

Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar
gráficos estatísticos e calcular parámetros de tendencia central e dispersión. 

Emprega  medios  tecnolóxicos  para  comunicar  información  resumida  e
relevante sobre unha variable estatística analizada. 
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Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 

Calcula a frecuencia relativa dun suceso. 

Describe  experimentos  aleatorios  sinxelos  e  enumera  todos  os  resultados
posibles, apoiándose en táboas, recontos ou diagramas de árbore sinxelos. 

Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non equiprobables.

UNIDADE DIDÁCTICA 10:  A Electricidade e a Enerxía 

Contidos

Fontes de enerxía 

Uso racional da enerxía 

Electricidade e circuítos eléctricos. Lei de Ohm 

Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

Aspectos industriais da enerxía 

Criterios de avaliación

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

Coñecer e comparar as diferentes fontes de enerxía empregadas na vida diaria
nun contexto global que implique aspectos económicos e ambientais. 

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

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

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

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

Coñecer a forma na que se xera a electricidade nos distintos tipos de centrais
eléctricas, así como o seu transporte aos lugares de consumo.

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

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

Analiza  a  predominancia  das  fontes  de  enerxía  convencionais)  fronte  ás
alternativas,  argumentando  os  motivos  polos  que  estas  últimas  aínda  non
están suficientemente explotadas. 

Interpreta  datos  comparativos  sobre  a  evolución  do  consumo  de  enerxía
mundial  propondo  medidas  que  poden  contribuír  ao  aforro  individual  e
colectivo. 

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

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

Distingue  entre  condutores  e  illantes  recoñecendo  os  principais  materiais
usados como tales. 

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

Aplica a lei  de Ohm a circuítos sinxelos para calcular unha das magnitudes
involucradas  a  partir  das  dúas,  expresando  o  resultado  nas  unidades  do
Sistema Internacional. 

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

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

Identifica e representa os compoñentes máis habituais nun circuíto eléctrico:
condutores, xeradores, receptores e elementos de control describindo a súa
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correspondente función. 

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

Describe o proceso polo que as distintas fontes de enerxía transfórmanse en
enerxía eléctrica nas centrais eléctricas, así como os métodos de transporte e
almacenamento da mesma. 

UNIDADE DIDÁCTICA 11: O RELEVO TERRESTRE E A SÚA EVOLUCIÓN 

Contidos 

Factores que condicionan o relevo terrestre. O modelado do relevo. 

Os  axentes  xeolóxicos  externos  e  os  procesos  de  meteorización,  erosión,
transporte e sedimentación. 

As augas superficiais e o modelado do relevo. Formas características. 

As augas subterráneas, a súa circulación e explotación. 

Acción xeolóxica do mar. 

Acción xeolóxica do vento. 

Acción xeolóxica dos glaciares. 

Formas de erosión e depósito que orixinan. 

Acción xeolóxica dos seres vivos. A especie humana como axente xeolóxico. 
Manifestacións  da  enerxía  interna  da  Terra.  Orixe  e  tipos  de  magmas.
Actividade sísmica e volcánica. Distribución de volcáns e terremotos. 

Os riscos sísmico e volcánico. Importancia da súa predición e prevención. 

Ecosistema: identificación dos seus compoñentes. 

Factores abióticos e bióticos nos ecosistemas. 

Ecosistemas acuáticos. 

Ecosistemas terrestres. 

Criterios de avaliación

Identificar algunhas das causas que fan que o relevo difira duns sitios a outros.
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Relacionar  os  procesos  xeolóxicos  externos  coa  enerxía  que  os  activa  e
diferencialos dos procesos internos. 

Analizar e predicir a acción das augas superficiais e identificar as formas de
erosión e depósitos máis características. 

Valorar a importancia das augas subterráneas, xustificar a súa dinámica e a
súa relación coas augas superficiais. 

Analizar a dinámica mariña e a súa influencia no modelado litoral. 

Relacionar  a  acción  eólica  coas  condicións  que  a  fan  posible  e  identificar
algunhas formas resultantes. 

Analizar  a  acción xeolóxica  dos glaciares  e  xustificar  as  características  das
formas de erosión e depósito resultantes. 

Indagar os diversos factores que condicionan o modelado da paisaxe nas zonas
próximas do alumnado. 

Recoñecer a actividade xeolóxica dos seres vivos e valorar a importancia da
especie humana como axente xeolóxico externo. 

Diferenciar os cambios na superficie terrestre xerados pola enerxía do interior
terrestre dos de orixe externa. 

Analizar as actividades sísmica e volcánica, as súas características e os efectos
que xeran. 

Relacionar a actividade sísmica e volcánica coa dinámica do interior terrestre e
xustificar a súa distribución planetaria. 

Valorar a importancia de coñecer os riscos sísmico e volcánico e as formas de
previlo. 

Diferenciar os distintos ecosistemas e os seus compoñentes. 

Recoñecer factores e accións que favorecen ou prexudican a conservación do
medio ambiente.

Estándares de aprendizaxe

Identifica a influencia do clima e das características das rocas que condicionan
e inflúen nos distintos tipos de relevo. 
Relaciona  a  enerxía  solar  cos  procesos  externos  e  xustifica  o  papel  da
gravidade na súa dinámica. 
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Diferencia os procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación
e os seus efectos no relevo. 

Analiza a actividade de erosión, transporte e sedimentación producida polas
augas superficiais e recoñece algún dos seus efectos no relevo. 

Valora  a  importancia  das  augas  subterráneas  e  os  riscos  da  súa
sobreexplotación. 

Relaciona  os  movementos  da  auga  do  mar  coa  erosión,  o  transporte  e  a
sedimentación  no  litoral,  e  identifica  algunhas  formas  resultantes
características. 

Asocia  a  actividade eólica  cos  ambientes  en que esta  actividade xeolóxica
pode ser relevante. 

Analiza o dinámica glaciar e identifica os seus efectos sobre o relevo. 

Indaga  a  paisaxe  da  súa  contorna  máis  próxima  e  identifica  algúns  dos
factores que condicionaron o seu modelado. 

Identifica a intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión
e sedimentación. 

Valora a importancia de actividades humanas na transformación da superficie
terrestre. 

Diferencia  un  proceso  xeolóxico  externo  dun  interno  e  identifica  os  seus
efectos no relevo. 

Coñece e describe como se orixinan os sismos e os efectos que xeran. 

Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma que os orixina e asóciaos
co seu perigo. 

Xustifica  a  existencia  de  zonas  nas que os  volcáns e  terremotos  son máis
frecuentes e de maior perigo ou magnitude. 

Valora  o risco sísmico e,  no seu caso,  volcánico existente na zona en que
habita e coñece as medidas de prevención que debe adoptar. 

Recoñece nun ecosistema os factores desencadenamentos de desequilibrios
dun ecosistema. 

Recoñece e valora accións que favorecen a conservación do medio ambiente. 

 TEMPORALIZACIÓN  DAS  UNIDADES  DIDÁCTICAS  DO  ÁMBITO  CIENTÍFICO  E
MATEMÁTICO II DO PMAR
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Para cumprir co currículo básico do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte
máis o completado polas distintas Comunidades Autónomas, establécese un
curso escolar do Ámbito Científico e Matemático II do PMAR, distribuído en 11
unidades  didácticas,  coa  seguinte  distribución  nas  33  semanas  do  curso
escolar, aínda que, cada docente pode organizar estas unidades ao longo do
curso  como  considere  oportuno  dependendo  das  necesidades  dos  seus
alumnos,  intercalando  en  cada  trimestre  unidades  con  contidos  de
Matemáticas, Física e Química e Bioloxía ou Xeoloxía. 

Unidade 1: Numeros e alxebra. Primeiro trimestre. 3 semanas
Unidade 2: Xeometría (I). Primeiro trimestre. 2 semanas
Unidade 3: Movementos e forzas. Primeiro trimestre. 3 semanas
Unidade 4: As persoas e a saúde (I). Primeiro trimestre. 3 semanas
Unidade 5: Xeometría (II).  Segundo trimestre. 3 semanas
Unidade 6: Alxebra e funcións.  Segundo trimestre. 2 semanas
Unidade 7: Movementos e forzas. Segundo trimestre. 3 semanas
Unidade 8: As persoas e a saúde (II) . Segundo trimestre. 3 semanas
Unidade 9: Estadistica e probabilidade. Terceiro trimestre. 3 semanas
Unidade 10: A electricidade e a enerxía. Terceiro trimestre. 3 semanas
Unidade  11:  O  relevo  terrestre  e  a  súa  evolución.  Terceiro  trimestre.  5
semanas

 MINIMOS.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

Recoñece os distintos tipos de números 

Distingue,  o  decimal  equivalente  a  unha  fracción,  entre  decimais  finitos  e
decimais infinitos periódicos, indicando neste caso, o grupo de decimais que se
repiten ou forman período. 

Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente enteiro e factoriza
expresións  numéricas  sinxelas  que  conteñan  raíces,  opera  con  elas
simplificando os resultados. 

Distingue  e  emprega  técnicas  adecuadas  para  realizar  aproximacións  por
defecto e por exceso dun número en problemas contextualizados. 

Calcula  o  valor  de  expresións  numéricas  de  números  enteiros,  decimais  e
fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente
enteiro aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

Emprega números racionais para resolver problemas da vida cotiá e analiza a
coherencia da solución. 

Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz
dun ángulo, utilizándoas para resolver problemas xeométricos sinxelos. 
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Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se cortan ou por
paralelas cortadas por unha secante e resolve problemas xeométricos sinxelos.

Aplica  o  teorema  de  Pitágoras  para  calcular  lonxitudes  descoñecidas  na
resolución  de  triángulos  e  áreas  de  polígonos  regulares,  en  contextos
xeométricos ou en contextos reais. 

Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras circulares en problemas
contextualizados aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 

Divide  un  segmento  en  partes  proporcionais  a  outros  dados  e  establece
relacións  de  proporcionalidade  entre  os  elementos  homólogos  de  dous
polígonos semellantes. 

Recoñece  triángulos  semellantes  e,  en  situacións  de  semellanza,  utiliza  o
teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes en contextos diversos. 

Resolve  problemas da  realidade mediante  o  cálculo  de  lonxitudes,  áreas  e
volumes de figuras e corpos xeométricos, utilizando as linguaxes xeométricas
e algebraicos adecuados. 

Calcula  dimensións  reais  de  medidas  de  lonxitudes  e  de  superficies  en
situacións de semellanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

Calcula áreas e volumes de poliedros,  cilindros,  conos e esferas, e aplícaos
para resolver problemas contextualizados. 

Sitúa  sobre  o  globo  terráqueo  ecuador,  polos,  meridianos  e  paralelos,  e  é
capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa lonxitude e
latitude. 

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. 

Establece a relación entre o alongamento producido nun peirao e as forzas que
produciron  eses  alongamentos,  describindo  o  material  a  utilizar  e  o
procedemento a seguir para iso e poder comprobalo experimentalmente. 

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

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 no Sistema Internacional. 

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

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

Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que existe entre dous corpos
coas masas dos mesmos e a distancia que vos separa. 

Distingue entre masa e peso calculando o valor da aceleración da gravidade a
partir da relación entre ambas as magnitudes. 

Realiza  un informe empregando o  TIC  a  partir  de observacións  ou procura
guiada  de  información  que  relacione  as  distintas  forzas  que  aparecen  na
natureza e os distintos fenómenos asociados a elas. 

Interpreta  os diferentes niveis  de organización no ser  humano,  buscando a
relación entre eles. 

Diferencia  os  distintos  tipos  celulares,  describindo  a  función  dos  orgánulos
máis importantes. 

Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano, e asocia aos
mesmos a súa función. 

Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. Relaciona cada nutriente
coa función que desempeña no organismo, recoñecendo hábitos nutricionais
saudables. 

Deseña  hábitos  nutricionais  saudables  mediante  a  elaboración  de  dietas
equilibradas,  utilizando  táboas  con  diferentes  grupos  de  alimentos  cos
nutrientes principais presentes neles e o seu valor calórico. 

Valora unha dieta equilibrada para unha vida saudable. 

Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os distintos órganos,
aparellos e sistemas implicados na función de nutrición relacionándoo coa súa
contribución  no  proceso.  Recoñece  a  función  de  cada  un  dos  aparellos  e
sistemas nas funcións de nutrición. 

Diferencia as enfermidades máis frecuentes dos órganos, aparellos e sistemas
implicados 

Resolve  problemas da  realidade mediante  o  cálculo  de  lonxitudes,  áreas  e
volumes de figuras e corpos xeométricos, utilizando as linguaxes xeométricas
e algebraicos adecuados. 

Calcula  dimensións  reais  de  medidas  de  lonxitudes  e  de  superficies  en
situacións de semellanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 
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Calcula áreas e volumes de poliedros,  cilindros,  conos e esferas, e aplícaos
para resolver problemas contextualizados. 

Sitúa  sobre  o  globo  terráqueo  ecuador,  polos,  meridianos  e  paralelos,  e  é
capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa lonxitude e
latitude. 

Realiza operacións con monomios e polinomios. 

Coñece  e  utiliza  as  identidades  notables  correspondentes  ao  cadrado  dun
binomio e unha suma por diferenza. 

Factoriza  polinomios  mediante  o  uso  do  factor  común  e  as  identidades
notables. 

Formula algebraicamente unha situación da vida real mediante ecuacións de
primeiro e segundo grao e sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

Resolve ecuacións de primeiro e segundo grao e sistemas de ecuacións lineais
con dúas incógnitas e interpreta o resultado. 

Interpreta  unha  gráfica  e  analízaa,  recoñecendo  as  súas  propiedades  máis
características. 

Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou dunha táboa
de valores, e obtén a pendente da recta correspondente. 

Determina as diferentes formas de expresión da ecuación da recta a partir
dunha dada (ecuación punto pendente, xeral, explícita e por dous puntos). 

Calcula o puntos de corte e pendente dunha recta. 

Calcula os elementos característicos dunha función polinómica de grao dous e
represéntaa gráficamente 

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. 

Establece a relación entre o alongamento producido nun peirao e as forzas que
produciron  eses  alongamentos,  describindo  o  material  a  utilizar  e  o
procedemento a seguir para iso e poder comprobalo experimentalmente. 

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

Describe a utilidade do dinamómetro para medir a forza elástica e rexistra os
resultados  en  táboas  e  representacións  gráficas  expresando  o  resultado
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experimental en unidades no Sistema Internacional. 

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

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

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

Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que existe entre dous corpos
coas masas dos mesmos e a distancia que os separa. 

Especifica  a  función  de  cada  un  dos  aparellos  e  sistemas  implicados  nas
funcións de relación. 

Describe os procesos implicados na función de relación, identificando o órgano
ou estrutura responsable de cada proceso. 

Clasifica distintos tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos
sentidos nos cales se atopan. 

Identifica algunhas enfermidades comúns do sistema nervioso, relacionándoas
coas súas causas, factores de risco e a súa prevención. 

Enumera as glándulas endocrinas e asocia con elas as hormonas segregadas e
a súa función. 

Recoñece  algún  proceso  que  ten  lugar  na  vida  cotiá  no  que  se  evidencia
claramente a integración neuro-endocrina. 

Localiza  os  principais  ósos  e  músculos  do  corpo  humano en  esquemas  do
aparello locomotor. 

Diferencia os distintos tipos de músculos en función do seu tipo de contracción
e relaciónaos co sistema nervioso que os controla. 

Detecta  as  situacións  de  risco  para  a  saúde  relacionadas  co  consumo  de
sustancias tóxicas e estimulantes como tabaco, alcol, drogas, etc., contrasta os
seus efectos nocivos e propón medidas de prevención e control. 

Identifica as consecuencias de seguir condutas de risco coas drogas, para o
individuo e a sociedade. 

Identifica en esquemas os distintos órganos, do aparello reprodutor masculino
e feminino, especificando a súa función. 

Describe as principais etapas do ciclo menstrual indicando que glándulas e que
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hormonas participan na súa regulación. 

Discrimina os distintos métodos de anticoncepción humana. 

Categoriza  as  principais  enfermidades  de  transmisión  sexual  e  argumenta
sobre a súa prevención. 

Identifica as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes. 

Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e a das persoas
que lle rodean. 

Recoñece as enfermidades e infeccións máis comúns relacionándoas coas súas
causas. 

Explica  en  que  consiste  o  proceso  de  inmunidade,  valorando  o  papel  das
vacinas como método de prevención das enfermidades. 

Distingue  e  explica  os  diferentes  mecanismos  de  transmisión  das
enfermidades infecciosas. 

Coñece e describe hábitos de vida saudable identificándoos como medio de
promoción da súa saúde e a dos demais. 

Propón  métodos  para  evitar  o  contaxio  e  propagación  das  enfermidades
infecciosas máis comúns. 

Argumenta as implicacións que teñen os hábitos para a saúde, e xustifica con
exemplos as eleccións que realiza ou pode realizar para promovela individual e
colectivamente.
Distingue  poboación  e  mostra  xustificando  as  diferenzas  en  problemas
contextualizados. 

Valora  a  representatividade  dunha  mostra  a  través  do  procedemento  de
selección, en casos sinxelos. 

Distingue  entre  variable  cualitativa,  cuantitativa  discreta  e  cuantitativa
continua e pon exemplos. 

Elabora táboas de frecuencias, relaciona os distintos tipos de frecuencias e
obtén información da táboa elaborada. 

Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas se fose necesario, gráficos
estatísticos  adecuados  a  distintas  situacións  relacionadas  con  variables
asociadas a problemas sociais, económicos e da vida cotiá. 

Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda e mediana) dunha
variable estatística para proporcionar un resumo dos datos. 
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Calcula os parámetros de dispersión (rango, percorrido e desviación típica. 

Cálculo e interpretación dunha Variable estatística (con calculadora e con folla
de cálculo) para comparar a representatividade da media e describir os datos. 

Utiliza  o  vocabulario  adecuado  para  describir  e  cuantificar  situacións
relacionadas co azar 

Distingue  poboación  e  mostra  xustificando  as  diferenzas  en  problemas
contextualizados. 

Valora  a  representatividade  dunha  mostra  a  través  do  procedemento  de
selección, en casos sinxelos. 

Distingue  entre  variable  cualitativa,  cuantitativa  discreta  e  cuantitativa
continua e pon exemplos. 

Elabora táboas de frecuencias, relaciona os distintos tipos de frecuencias e
obtén información da táboa elaborada. 

Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas se fose necesario, gráficos
estatísticos  adecuados  a  distintas  situacións  relacionadas  con  variables
asociadas a problemas sociais, económicos e da vida cotiá. 

Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda e mediana) dunha
variable estatística para proporcionar un resumo dos datos. 

Calcula os parámetros de dispersión (rango, percorrido e desviación típica. 

Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para  describir,  analizar  e  interpretar
información estatística dos medios de comunicación. 

Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar
gráficos estatísticos e calcular parámetros de tendencia central e dispersión. 

Emprega  medios  tecnolóxicos  para  comunicar  información  resumida  e
relevante sobre unha variable estatística analizada. 

Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 

Calcula a frecuencia relativa dun suceso. 

Describe  experimentos  aleatorios  sinxelos  e  enumera  todos  os  resultados
posibles, apoiándose en táboas, recontos ou diagramas de árbore sinxelos. 

Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non equiprobables. 

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

Coñecer a forma na que se xera a electricidade nos distintos tipos de centrais
eléctricas, así como o seu transporte aos lugares de consumo.

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

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

Analiza  a  predominancia  das  fontes  de  enerxía  convencionais)  fronte  ás
alternativas,  argumentando  os  motivos  polos  que  estas  últimas  aínda  non
están suficientemente explotadas. 

Interpreta  datos  comparativos  sobre  a  evolución  do  consumo  de  enerxía
mundial  propondo  medidas  que  poden  contribuír  ao  aforro  individual  e
colectivo. 

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

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

Distingue  entre  condutores  e  illantes  recoñecendo  os  principais  materiais
usados como tales. 

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

Aplica a lei  de Ohm a circuítos sinxelos para calcular unha das magnitudes
involucradas  a  partir  das  dúas,  expresando  o  resultado  nas  unidades  do
Sistema Internacional. 

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

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

Identifica e representa os compoñentes máis habituais nun circuíto eléctrico:
condutores, xeradores, receptores e elementos de control describindo a súa
correspondente función. 
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Recoñece os compoñentes electrónicos básicos describindo as súas aplicacións
prácticas e a repercusión da miniaturización do microchip no tamaño e prezo
dos dispositivos. 

Describe o proceso polo que as distintas fontes de enerxía transfórmanse en
enerxía eléctrica nas centrais eléctricas, así como os métodos de transporte e
almacenamento da mesma.

Identifica a influencia do clima e das características das rocas que condicionan
e inflúen nos distintos tipos de relevo. 
Relaciona  a  enerxía  solar  cos  procesos  externos  e  xustifica  o  papel  da
gravidade na súa dinámica. 

Diferencia os procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación
e os seus efectos no relevo. 

Analiza a actividade de erosión, transporte e sedimentación producida polas
augas superficiais e recoñece algún dos seus efectos no relevo. 

Valora  a  importancia  das  augas  subterráneas  e  os  riscos  da  súa
sobreexplotación. 

Relaciona  os  movementos  da  auga  do  mar  coa  erosión,  o  transporte  e  a
sedimentación  no  litoral,  e  identifica  algunhas  formas  resultantes
características. 

Asocia  a  actividade eólica  cos  ambientes  en que esta  actividade xeolóxica
pode ser relevante. 

Analiza o dinámica glaciar e identifica os seus efectos sobre o relevo. 

Indaga  a  paisaxe  da  súa  contorna  máis  próxima  e  identifica  algúns  dos
factores que condicionaron o seu modelado. 

Identifica a intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión
e sedimentación. 

Valora a importancia de actividades humanas na transformación da superficie
terrestre. 

Diferencia  un  proceso  xeolóxico  externo  dun  interno  e  identifica  os  seus
efectos no relevo. 

Coñece e describe como se orixinan os sismos e os efectos que xeran. 

Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma que os orixina e asóciaos
co seu perigo. 

Xustifica  a  existencia  de  zonas  nas que os  volcáns e  terremotos  son máis
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frecuentes e de maior perigo ou magnitude. 

Valora  o risco sísmico e,  no seu caso,  volcánico existente na zona en que
habita e coñece as medidas de prevención que debe adoptar. 

Recoñece nun ecosistema os factores desencadenamentos de desequilibrios
dun ecosistema. 

Recoñece e valora accións que favorecen a conservación do medio ambiente. 

 INSTRUMENTOS PARA  A  AVALIACIÓN. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. NOTA
AVALIACION. RECUPERACIÓN. NOTA FINAL

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

DE CONTROL DE  TRABALLO DIARIO :  Terase  en conta  o  traballo  diario,  as
saídas ao encerado, a participación e clase, a colaboración  cos compañeiros e
a boa actitude, tanto no aula como no laboratorio.

EXAMES

Faranse 2 exames por avaliación de matemáticas, 1 exame de bioloxía e 1
exame de química.

Os  exames constarán de cuestións  de  razoamento  e  problemas de cálculo
numérico onde se poidan valorar todos os estándares de aprendizaxe. Cada
pregunta terá unha puntuación e poden estar presentes varios estándares.

Cando  nunha  determinada  cuestión  ou  exercicio  se  teña  que  aplicar  unha
fórmula  e  dita  fórmula  foxe  desenrolada  polo  profesor  na  clase
correspondente, o alumn@ tamén terá que facelo na cuestión ou exercicio. En
caso de que non o faga dita cuestión (exercicio) non se valorará.

VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO.

 Terase en conta a partir dunha nota de 4,5, de tal xeito que isto poida supoñer
o aprobado na avaliación ou non.

EXAMES.
 Farase unha media aritmética  dos  catro exames.

AVALIACIÓN.

 Será a dos exames, na porcentaxe indicada e ca valoración do traballo diario
poderase  aprobar ou non cando esa nota chegue ao 4,5 .
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1.  A  terceira  avaliación  terá  unha  nota  independiente  ,  onde   só  se
cualificará a materia desa avaliación.

2. Durante o período comprendido entre a terceira e a avaliación  final de
xuño , nas clases levaranse a cabo :

 Exercicios para repasar as partes suspensas.
 Exercicios para o alumnado que se presente a subir nota.

 Ao  remate  deste  período  o  alumnado  poderá   recuperar  a/as
avaliación/s  mediante un exame da/s parte/s suspensa/s.  No caso
de  ter suspensas as tres avaliacións , haberá un exame global da
asignatura.

             O alumnado que teña aprobada a asignatura , poderá presentarse a
un exame global para subir  nota.
 No caso de que  : 

a.  A Suba , a nota final calcularase facendo  a media aritmética entre a nota
que xa tiña e a acadada no exame global.
b.  A Baixe , na nota final quedará a nota que xa tiña.

 A  nota  final  da  asignatura  será  a  media  aritmética  das  3
avaliacións aprobadas ou recuperadas . 

 Para superar a asignatura a nota final deberá ser de  un mínimo de
5 puntos. 

RECUPERACIÓN  DAS AVALIACIÓNS DURANTE O CURSO

 Mediante exame.
 Entrará toda a materia da avaliación e non servirá para subir  nota, só para
aprobar a avaliación. Realizarase unha vez pasada a avaliación, de acordo coas
datas en que o alumnado teña maior dispoñibilidade.
Cando un alumn@ suspenda a avaliación e a recuperación, a nota que queda
será a media das duas.
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               PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
               4.º DE ESO
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As competencias educativas do currículo

‹‹En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento Europeo e do Consello,
de  18  dedecembro  de 2006,  sobre  ascompetencias  clave  para
aaprendizaxe permanente, este real decreto baséase na potenciación da
aprendizaxe  por  competencias,  integradas  nos  elementos  curriculares  para
propiciar  unha renovación na práctica docente e noproceso de ensino e
aprendizaxe. Proponse novos enfoques na aprendizaxe e avaliación, que
supoñan un importante  cambio  nas tarefas  que deben de resolver  os
alumn@s e formulacións metodolóxicas innovadores. A competencia supón  unha
combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos,
actitudes, emocións, e outros compoñentes sociais e decomportamento que se
mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz. Contémplanse, pois,
como  coñecemento  na  práctica,  un  coñecemento  adquirido  a  través  da
participación activa en prácticas sociais que, como tales, pódense desenvolver
tanto no contexto educativo formal, a través do currículo, como nos
contextos educativos non formais e informais››.
‹‹Adóptase a  denominación  das  competencias clave definidas pola Unión
Europea. Considérase que“as competencias  clave  son  aquelas que todas  as
persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoal, así  como
para  a  cidadanía activa, a  inclusión  social e  o  emprego”. Identifícanse sete
competencias clave  esenciais  para  o  benestar  das  sociedades  europeas,  o
crecemento  económico  e  a  innovación,  e descríbense os  coñecementos, as
capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha deelas››.
As competencias clave do currículo son as seguintes:
o Comunicación lingüística (CL).
o Competencia matemática e competencias  básicas  en  ciencia e

tecnoloxía (CMCT).
o Competencia dixital (CD).
o Aprender a aprender (AA).
o Competencias sociais e cívicas (CSC).
o Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (IE).
o Conciencia e expresiónsculturais(CEC).

Obxectivos curriculares da Educación Secundaria
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a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos
no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as
persoas  e  grupos,  exercitarse  no  diálogo afianzando osdereitos humanos e a
igualdade detrato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns
dunha  sociedade   plural   e  prepararse para o  exercicioda   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 dedesenvolvemento 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 cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera
tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para,
con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. 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
distintas  disciplinas,  así como coñecer  e  aplicar osmétodos  para  identificar  os
problemas nos 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 decisión e asumir responsabilidades.
h) Comprender  e  expresar  con  corrección,  oralmente  e  por  escrito,  na  lingua
castelá e, se a houber, na lingua cooficial da Comunidade Autónoma,textos e mensaxes
complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira
apropiada.
j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias
e dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural.
k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as
diferenzas, afianzar os hábitos decoidado e saúde corporais e incorporar a educación
física e a práctica dodeporte par  a favorecer o  desenvolvemento  persoal  e  social.
Coñecer e valorar a dimensión humana dasexualidade 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 mellora.
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l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 
manifestacións artísticas, utilizando diversos medios  de  expresión  e  
representación.

A área de Física e Química en 4.º da ESO
‹‹O ensino  da Física  e  a Química  xoga un papel  central  no desenvolvemento

intelectual  dos  alumnos  e  as alumnas,e  comparte  co  resto  das  disciplinas  a
responsabilidade de promove rneles a adquisición das competencias necesarias
para  que  poidan   integrarse  na  sociedade  deforma  activa.  Como disciplina
científica,  ten  o  compromiso  engadido  de  dotar  ao  alumno 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
concrétense, o ensino desta materia debe incentivar unha aprendizaxe contextualizado
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.

No segundo ciclo de ESO e en 1º de Bacharelato esta materia ten un carácter
esencialmente formal, e está enfocada a dotar ao alumnado de capacidades específicas
asociadas a esta disciplina. Cun esquema de bloques similar, en 4º de ESO sentan as
bases dos contidos que unha vez en 1º de Bacharelato recibi rán un enfoque máis
académico.››

Os bloques de contido que articulan a área son os seguintes:
o Bloque 1. A actividade científica.
o Bloque 2. A materia.
o Bloque 3. Os cambios.
o Bloque 4. O movemento e as forzas.
o Bloque 5. Enerxía.

UNIDADE 1. Magnitudes e unidades
OBXECTIVOS CURRICULARES
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.
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e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para,
consentido crítico, adquirir novos coñecementos. 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
distintas  disciplinas,  así como coñecer  e  aplicar os  métodos  para  identificar  os
problemas nos 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,  nalingua
castelá e, se a houber, na lingua cooficial da Comunidade Autónoma, textos e mensaxes
complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.
j) Coñecer, valorar e respectar osaspectos básicos da cultura e a historia propias e dos
demais, así como o patrimonio artístico e cultural.

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

Enfoque  da  unidade. Nesta  primeira unidade,  @s  alumn@s coñecerán  o
desenvolvemento da investigación científica e aprenderán a utilizar as distintas
fontes de información e valorar o seu rigor científico. Diferenciarán conceptos tales
como  hipóteses,  lei  ou  teoría  científica.  Aprenderán  a  dividir  as magnitudes en
escalares e vectoriais, e a expresar as súas medidas correctamente utilizando o S.
Internacional de Unidades. Calcularán medidas directas e indirectas e
establecerán os erros das medidas (absolutos e relativos). Analizarán datos a partir
de  táboas  e  gráficos.  Como  tarefas  finais, utilizarán  unha  folla  de  cálculo  para
representar  os  datos  dunha  táboa  e  analizarán  un  experimento científico.  Como
traballo  cooperativo,  establecerán  a  relación  entre  a  concentración  dunha
disolución e a súa densidade.

o O que @s alumn@s xa coñecen. @s alumn@s coñecen o Sistema Internacional de
Unidades, a  notación científica, o redondeo de cifras e o cambio de unidades.
o Previsiónde dificultades.Poida que @s alumn@s atopen algunha dificultade á
hora de manexar ecuacións matemáticas a partir dos datos dunha táboa. Dada a
complexidade dalgúns conceptos da  unidade,  é conveniente  asegurarse  de  que  o
alumnado  domina as ferramentas de cálculo instrumentais necesarias para o seu
desenvolvemento.
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Temporalización:
 2 últimas semanas de setembro

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO
CONTIDOS DA UNIDADE

BLO QUE 1. A ACTIVIDADE 
CIENTÍFICA
 A investigación científica.
  Magnitudes escalares 
evectoriales.
 Magnitudes fundamentais 

e derivadas. Ecuación de 
dimensións.

 Erros na medida.
 Expresión de resultados.
    Análise 
dosdatosexperimentais.
 Tecnoloxías da 

Información e a 
Comunicación no traballo 
científico.

 Proxecto de investigación.

   A investigacióncientífica.
 As magnitudes.
   A medida e o seuerro.
 A análise de datos.
 Procura,  selección  e

organización de información
a  partir  de  textos  e  imaxes
para  completar  as  súas
actividades  e responder a
preguntas.

 Interpretación deresultados 
experimentais.

 Contrastación dunhateoría 
condatos experimentais.

  Cálculo de medidas directas e 
indirectas.
  Estimación do erro das medidas

(absoluto e relativo).
 Coñecemento dos procedementos 

para a determinación 
dasmagnitudes.

 Análise de datos a partirda 
interpretación de táboase 
gráficos.

 Realización  de  proxectos  de
investigación ereflexión  sobre
os  procesos  seguidos  e os
resultados obtidos.

 Utilización doTIC paraa 
realizaciónde tarefas 
eaanálisede resultados.

 Apreciación da importancia 
da investigación para o 
avance da ciencia.

  Valoración do traballo de 
procura deinformación en 
diversas fontes.

B1-1. Recoñecer que a 
investigaciónenciencia é un labor 
colectivo e interdisciplinar en 
constante evolución e influída polo 
contexto económico e político.

B1- 2. Analizar o proceso quedebeseguir
unha hipótese desde que se formula
ata que é aprobada pola 
comunidade científica.
B1-3. Comprobar a necesidade de 
usar vectores para a definición de 
determinadas magnitudes.
B1- 4. Relacionar as magnitudes 
fundamentais coas derivadas a través
de ecuacións de magnitudes.

B1- 5. Comprender quenonéposible 
realizar medidas sen cometer erros e 
distinguir entre erro absoluto e 
relativo.
B1- 6. Expresar ovalor dunha 
medida usando o 
redondeoeonúmero decifras 
significativas correctas.
B1- 7. Realizar e interpretar 
representacións gráficas de 
procesosfísicos ou químicosapartir de
táboas de datos e das leis ou 
principios involucrados.

B1- 8. Elaborar e defender un 
proxecto de investigación, 
aplicando o TIC.
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BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

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

B1- 1.2. Argumenta con 
espírito crítico ograo de
rigor científico dun 
artigo ou unha noticia,
analizando o método de 
traballo e identificando as
características do 
traballo científico.

 Compara unha mesma 
noticia publicada nun 
xornal e nunha revista, 
eanaliza ograo de rigor 
científico dotratamento 
da mesma.

 Analiza fontes 
deinformación de 
carácter científico.

Páx. 11.
Saber facer

Páx. 20.
Acts. 26 e

28

CL
CM
CT
AA

SC
IE

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

B1- 2.1. Distingue entre 
hipótese, leis e teorías, 
e explica os procesos 
quecorroboranunha 
hipótese e dótana de 
valor científico.

 Identifica e describe os
conceptosde hipóteses,
leise teorías, e explica 
os procesos que 
corroboran unha 
hipóteseedótana de 
valor científico.

Páx. 12.
Acts. 7 e 8

Páx. 20.
Acts. 29 e

30

CL

CM

CT

AA

SC
IE

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

B1- 3.1. Identifica unha 
determinada magnitude
como escalar ou vectorial,
edescribe os elementos 
que definen a esta 
última.

 Recoñece os tipos 
de magnitudes 
(escalares e 
vectoriales) e 
identifícaos.

 Utiliza o Sistema 
Internacional de 
Unidades para 
expresar a medida 
das magnitudes.

Páx. 13.
Acts. 9 e 10

Páx. 19. Act.
20

CM

CT

A

A

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

B1- 4.1. Comproba a 
homoxeneidade dunha 
fórmula aplicando a 
ecuación de dimensións 
aos dous membros.

 Aplica a ecuación de 
dimensións 
pararelacionar unha 
magnitude derivada 
coas magnitudes 
fundamentais erealiza 
unha análise 
dimensional.

Páx. 14.
Acts. 11 e

12
Páx. 19.

Acts. 21 e
22

Páx. 20. Act.
33

CM
CT
A
A

Páx. 21. Act.
34

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA (continuación)
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETEN
CIAS

B1- 5. Comprender 
que non é posible 
realizar medidas sen
cometer erros e distinguir
entre o erro absoluto e 
relativo.

B1- 5.1. Calcula e interpreta o 
erro
absoluto e o erro relativo 
dunha
medida coñecido o valor 
real.

 Calcula  e
interpreta
oerro absoluto
e o erro
relativo dunha

Páx. 16. Act.
13

Páx. 19. Act.
24

CMCT
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medida
coñecido  o
valor real.

Páx. 21.
Acts. 35, 36 e

37
Páx. 23. Act.

49

AA

B1-
6.Expresarovalordun
ha medida usando o 
redondeo e o número 
de cifras significativas 
correctas.

B1- 6.1. Calcula e 
expresa correctamente, 
partindo dun conxunto de 
valores resultantes da 
medida dunha mesma 
magnitude, o valor 
damedida,
utilizando as cifras significativas
adecuadas.

 Calcula e expresa 
correctamente o 
valor dunha 
medida, utilizando 
as cifras 
significativas 
adecuadas.

Páx. 8. Act. 4

Páx. 16. Act.
14

Páx. 21. Act.
35

CMCT
AA

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

B1- 7.1. Representa 
graficamente
os resultados obtidos da 
medida de dúas magnitudes 
relacionadas inferindo, no seu 
caso, se se trata dunha relación
lineal, cuadrática ou de 
proporcionalidade inversa,
e deducindo a fórmula.

 Representa 
graficamente os 
resultados 
obtidos damedida
de dúas 
magnitudes 
relacionadas.

Páx.18.
Saber facer
e act. 15

Páx. 21. Act.
38

Páx. 22.
Saber facer

CMCT
AA
CEC

B1- 8. Elaborar e 
defender un proxecto de
investigación  aplicando
o TIC.

B1- 8.1. Elabora e defende 
un proxecto de investigación, 
sobre un tema de interese 
científico, utilizando o TIC.

 Utiliza 
adecuadamente 
unha folla de 
cálculo para 
presentar osseus 
traballos.

Páx. 22.
Saber facer

 CL
CMCT
CD
AA

SC IE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS
B1-2.1. Distingue entre hipótese,leis e teorías, eexplicaos procesos que corrobora
nunha hipótese e dótana de valor científico.
B1-3.1. Identifica unha  determinada  magnitude  como  escalar ou  vectorial,  e
describe os elementos que definen a esta última.
B1-5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha medida
coñecido o valor real.
B1-6.1.  Calcula e  expresa  correctamente,  partindo  dun  conxunto  de  valores
resultantes da medida dunha mesma magnitude, o valor da medida, utilizando as
cifras significativas adecuadas.
B1-7.1.  Representa  graficamente  os  resultados  obtidos  damedida  dedúas
magnitudes relacionadas inferindo, no seu caso, se se trata dunha relación lineal,
cuadrática ou de proporcionalidadeinversa, e deducindo a fórmula.

OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN
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ORIENTACIÓNS MODELOS 
METODOLÓXICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓXICOS

AGRUPAMIENTO

METODOLÓXICAS ❒ Modelo
discursivo/expositivo.

❒ Modelo 
experiencial.

☐ Talleres.

❒ Aprendizaxe 
cooperativa.

❒ Traballo por 
tarefas.

☐ Traballo por proxectos.
☐ Outros.

❒ Actividad e e 
experimen 
tación.

❒ Participación.
☐ Motivación.

❒ Personalización.
☐ Inclusión.

❒ Interacción.
❒ Significatividad.
❒ Funcionalidade.
☐ Globalización.
☐ Avaliación 

formativa.
☐ Outros.

❒ Tarefas individuais.
❒ Agrupamento 

flexible.
☐ Parellas.
☐ Pequeno grupo.
☐ Gran grupo.

☐ Grupo interclase.
☐ Outros.

RECURSOS PARA
A 
AVALUACIÓN

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA A 
AVALIACIÓN SISTEMA DE 

CUALIFICACIÓN
❒ Observación 

directa do 
traballo diario.

❒ Análise e valoración 
de

tarefasespeci
almente 
creadas para
a avaliación.

❒ Valoración 
cuantitativa do 
avance individual
(cualificacións).

❒ Valoración 
cualitativa do 
avanceindivid
ual 
(anotaciónse 
puntualización
s).

☐ Valoracióncuantitativa
do avance colectivo.

☐ Valoración cualitativa 
doavance 
colectivo.

☐ Outros.

Observación 
directa.

❒ Elemento 
dediagnóstico: rúbrica da
unidade.
❒ Avaliación de 
contidos, proba 
correspondente á 
unidade.
❒ Avaliación por 
competencias, proba 
correspondente á unidade.
❒ Outros 
documentos gráficos
outextuais.

Debates e 
intervencións.

❒Proxectos persoais ou 
grupales.
☐ Represent cións e 
dramatizacións.

Elaboracións 
multimedia. Outros.

Cualificación cuantitativa:
  Probas de
avaliacióndecontidos.
Cu  alificación
cualitativa:terácomo
clave  para  o  diagnóstico
arúbrica correspondente
á unidade.
Probasde

avaliaciónpor
competencias.

 Oobservación directa.



141

TRABALLO 
COOPERATIVO

1. Proxecto correspondente ao bloque 2: Navega:Final de proxecto: o noso espazo 
virtual.

2. Investiga. Relación entre aconcentración dunha disolución easúa densidade.

CONTIDOS 
TRANSVERSAIS

Comprensión lectora.Valorar unha fonte de información(páxina11).Utilizarunhafollade 
cálculopara representar osdatosdunha táboa (páxina 22). Podeserbeloun experimento? 
(páxina 23).
Expresiónoral eescrita. As magnitudes e as unidades(páxina7); magnitudes 
vectoriales eescalares(páxina1 9); erro absoluto e relativo (páxina19); enque se 
baseouEratóstenes para deduciro tamaño daTerra (páxina23).
Comunicación audiovisual. Magnitudes e unidades(páxinas6 e 7); o método científico 
(páxina9);medición do tamaño da Terra (páxina23).
O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura de 
información sobre untema de interese utilizando diversas fontes (páxina 11); 
utilizarunha folladecálculo (páxina 22).

Emprendimiento.Valorar  unha  fonte  de  información  (páxina11).Deducir  a
ecuación de dimensións (páxina14).  Obter  a ecuación  matemática a partir  dos
datos dunha táboa (páxina 18). Utilizar unha folla de cálculo para representar os
datos dunha táboa (páxina 22). Análise ética: Pode serbelo un experimento?
(páxina23).
Educación cívica e constitucional. A importancia de traballar dun modo 
cooperativo (páxinas 24 e 25).

UNIDADE 2. Átomos e sistema periódico
OBXECTIVOS CURRICULARES

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.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para,
con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. 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
distintas  disciplinas,  así como coñecer  e  aplicar os  métodos  para  identificar  os
problemas nos 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 decisión e asumir responsabilidades.
h) Comprender  e  expresar  con  corrección,  oralmente  e  por  escrito,  nalingua
castelá e, se a houber, na lingua cooficial da Comunidade Autónoma, textos e mensaxes
complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.
j) Coñecer, valorar e respectar os  aspectos  básicos  da  cultura e  a historia



142

propias e dos demais, así como o patrimonio artístico ecultural.

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE
o Enfoque da unidade. Nesta unidade @s alumn@s coñecerán as partículas que
forman  o  átomo (electrón,  protón  e  neutrón)  e  como  foi  o  proceso  do  seu
descubrimento.  Analizarán  os  distintos modelos atómicos propostos ao longo da
historia para interpretar a natureza da materia, prestando especial  atención  á
experiencia  da  lámina  de  ouro,ata  chegar  ao  modelo  actual,o  dos  orbitais
atómicos.Tamén verán a distribución dos electróns nun átomo e como a partir desta
establécese a configuración electrónica que se utiliza para representar os elementos
químicos na táboa periódica. Aprenderán a utilizar o sistema periódico dos elementos
e analizarán as súas propiedades determinando se se trata de metais, non
metais, semimetales  ou gases nobres.  Como tarefas  finais  identificarán transicións
entre  niveis  enerxéticos  dun átomo e interpretarán un experimento. Como traballo
cooperativo analizarán as propiedades dos metais.
o O que @s alumn@s xa coñecen.  @s alumn@s coñecen que o átomo está
formado polo electrón, o protón eo neutrón. Tamén coñecen como son os átomos,
isótopos e ións e a táboa periódica.
o    Previsión  de  dificultades.  Poida  que  @s  alumn@s  atopen  algunha
dificultade  á  hora  de  diferenciar  os modelos atómicos. Tamén poden atopar
algunha dificultade no momento de utilizar a táboa periódica e situar nela os distintos
elementos químicos.
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      Suxestión de temporalización: tres primeiras semanas de outubro

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES DO

CURSO
CONTIDOS DA UNIDADE

BLO QUE 1. A ACTIVIDADE
CIENTÍFICA

  A investigacióncientífica.
   Expresión de resultados.
    Análise
dosdatosexperimentais.
 Tecnoloxías da

Información e a
Comunicación no traballo
científico.

 Proxecto de investigación.

   A investigacióncientífica.
 Procura,  selección  e

organización de información
a  partir  de  textos  e  imaxes
para  completar  as  súas
actividades  e responder a
preguntas.

 Interpretación  deresultados
experimentais.

 Contrastación dunhateoría
condatos experimentais.

 Apreciación  da importancia  da
investigación para o avance da
ciencia.

B1- 2. Analizar oproceso quedebeseguir
unha hipótese desde que se formula
ata  que  é aprobada pola
comunidade científica.

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES DO CU

RSO
CONTIDOS DA UNIDADE

BLO QUE 2. A MATERIA
 Modelos atómicos.
 Sistema Periódico e

configuración electrónica.
 Formulación  enomenclatura

de compostos inorgánicos
segundo as normas IUPAC.

   As partículas doátomo.
 Modelos atómicos.
 Distribución doselectróns
nunátomo.
 O sistema periódico
doselementos.
   Propiedades periódicas dos
elementos.
    Identificacióndas partículas
doátomo.
 Descrición do descubrimento das

distintas partículas do átomo
(electrón, protón e neutrón).

 Comparación dos  diferentes
modelos atómicos.

 Análise da configuración dos
electróns nun átomo.

 Distinción dos elementos entre
metais, non metais,
semimetales e gases nobres.

 Manexo do sistema periódico.
   Análise das propiedades dos
metais no laboratorio.

B2- 1. Recoñecer a necesidade deusar
modelos para interpretar a estrutura da
materia utilizando aplicacións virtuais
interactivas  para  a  súa
representación eidentificación.

B2- 2. Relacionar as propiedades dun
elemento coa  súa posición  naTáboa
Periódica  e  a  súa configuración
electrónica.
B2- 3. Agrupar por familias  os
elementos representativos e  os
elementos de transición segundo
as recomendacións da IUPAC.
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BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

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

B1-  2.1.  Distingue  entre
hipótese, leis e teorías,
e explica os procesos
quecorroboranunha
hipótese e dótana de
valor científico.

 Identifica e  describe
o proceso  para
confirmar  unha
determinada
hipótese.

Páx.  45.
Act.
37

CL
CM
CT
AA
SC

IE

BLOQUE 2. A MATERIA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

CURRICULARES ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

B2- 1. Recoñecer a
necesidade de usar
modelos  para
interpretar  a estrutura
da  materia  utilizando
aplicacións  virtuais
interactivas para  a  súa
representación e
identificación.

B2-  1.1.  Compara  os
diferentes modelos
atómicos  propostos  ao
longo  da  historia  para
interpretar a  natureza
íntima  da  materia,
interpretando  as
evidencias  que fixeronn
ecesaria  a  evolución dos
mesmos.

Recoñece  as  diferenzas
entre os diferentes
modelos atómicos
propostos  ao  longo
da  historia e
interpreta o modelo
atómico actual.

Páx. 33.
Act. 5
Páx. 35.
Acts. 6 e 7
Páx. 44.
Acts.  21 a
25

CMCT
AA SC

B2- 2. Relacionar as
propiedades dun
elemento  coa  súa
posición na  Táboa
Periódica  e a súa
configuración
electrónica.

B2-  2.1. Establece a
configuración electrónica
dos elementos
representativos a partir
do seu númeroatómico
para  deducira
súaposición  na  Táboa
Periódica, os  seus
electróns de valencia e o
seucomportamento
químico.

 Utiliza atáboa
periódicapara
ordenar  os
elementos químicos
de  acordo  coa  súa
configuración
electrónica tendo
en conta o número
atómico  os
electróns  de
valencia e o seu
comportamento
químico.

Páx. 38.
Acts. 8 e 9
Páx. 44.
Acts.  26 a
28

Páx. 45.
Acts.  29 a
31

CMCT
AA

B2-  2.2.  Distingue entre
metais, non metais,
semimetales e gases
nobres xustificando
esta clasificación  en

 Identifica as propiedades
dos elementos
datáboa  periódica e
distingue  entre
metais,  non metais,
semimetales  e  gases

Páx.  41.
Act.
10
Páx.  42.
Act.
11
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función  da  súa
configuración
electrónica.

nobres. Páx. 45.
Acts.  32 a
36

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

B2- 3.1. Escribe o
nome e o símbolo dos
elementos químicos e
sitúaos na Táboa
Periódica.

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

Páx.  42.
Act.
11

Páx.  45.
Act.
29

CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS
B2-1.1. Compara os diferentes modelos atómicos propostos
ao longo da historia para interpretar a

B2-2.1. 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.
B2-2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetales e gases
nobres xustificando esta clasificación en función da súa
configuración electrónica.
B2-3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos
químicos e sitúaos na Táboa Periódica.

OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIÓNS
METODOLÓXICAS

MODELOS
METODOLÓXICOS

PRINCIPIOS
METODOLÓXICOS

AGRUPAMIENTO

❒ Modelo
discursi
vo/ex
positiv
o.

❒ Modelo experiencial.
☐ Talleres.
❒ Aprendizaxe

cooperativa.
❒ Traballo portarefas.
☐ Traballo porproxectos.
☐ Outros.

❒ Actividade e
experimentación.

❒ Participación.
☐ Motivación.
❒ Personalización.
☐ Inclusión.
❒ Interacción.
❒ Significatividad.
❒ Funcionalidade.
☐ Globalización.
☐ Avaliación formativa.
☐ Outros.

❒ Tarefas individuais.

❒ Agrupamento
flexible.

☐ Parellas.

☐ Pequeno grupo.
☐ Gran grupo.

☐ Grupo interclase.
☐ Outros.
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RECURSOS PARA
A
AVALUACIÓN

PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA A
AVALIACIÓN SISTEMA DE

CUALIFICACIÓN
❒ Observación
directa do trabalodiario.
❒ Análise e
valoración de tarefas
especialmente  creadas
para a avaliación.

❒ Valoración
cuantitativa do avance
individual (cualificacións).
❒ Valoración
cualitativa  do
avanceindividual
(anotacións  e
puntualizacións).

☐ Valoración
cuantitativa  do
avance colectivo.

☐ Valoracióncualitativa
do avance colectivo.

Outros.

❒ Observación
directa.

❒ Elemento
dediagnóstico: rúbrica
da unidade.
❒ Avaliación de
contidos,
probacorrespondenteá
unidade.
❒ Avaliación por
competencias,  proba
correspondente á unidade.
❒ Outros
documentos
gráficos outextuais.

☐ Debates e
intervencións.

❒ Proxectos  persoais
ou grupales.

☐ Representacións e
dramatizacións.
☐ Elaboracións multimedia.
☐ Outros.

Cualificación cuantitativa:
   Probas de
avaliacióndecontidos.
Cualificación  cualitativa:
terácomo clave para o
diagnóstico a rúbrica
correspondente á
unidade.
 Probasde

avaliaciónpor
competencias.

 Observación directa.

TRABALOCOOPE
RATIVO

   Proxecto correspondente ao bloque 2: Navega:Final deproxecto: o noso espazo
virtual.
  Investiga. Propiedades dos metais.

CONTIDOS 
TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Interpretar un experimento (páxina 47).
Expresiónoral e escrita. Elaborar unresumoque recollaainformación dun texto 
previamente lido (páxina47).
Comunicación audiovisual. O funcionamento dos faros de xenón (páxinas26 e 27); 
odescubrimento do electrón (páxina29);esquema do modelo atómicodeThomson e 
oexperimentodaláminadeouro(páxina31);omodelo atómico de Rutherford (páxina 
32); o modelo atómico de Bohr (páxina 33); os orbitais atómicos (páxina 34); 
comparación entre a órbita que describiría un electrón, segundo o modelo de Bohr,e 
oorbital, segundo o modelo mecanocuántico(páxina35); orde de enerxía dos 
orbitais(páxina35); diagrama de Moeller(páxina35); o xiro dos electróns (páxina 36);
atáboa periódica (páxinas 38e 39); o tamaño dos átomos (páxina40).
Emprendimiento. Identificar transicións entre niveis enerxéticos dun 
átomo (páxina46).Interpretar un experimento (páxina 47).
Educación cívica e constitucional. A importancia de traballar dun modo 
cooperativo (páxinas 48 e 49).
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UNIDADE 4. Reaccións químicas
OBXECTIVOS CURRICULARES

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.
e) Desenvolver destrezas básicas na 
f) utilización das fontes  de información para, con sentido crítico, adquirir novos
coñecementos. Adquirir unha preparación básica  no  campo das  tecnoloxías,
especialmente as da información e a comunicación.
g) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en
distintas  disciplinas,  así como coñecer e aplicar os  métodos para  identificar os
problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia.
h) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o
sentido  crítico,  a iniciativa  persoa  le  a  capacidade   para  aprender  a
aprender,planificar, tomar decisión e asumir responsabilidades.
i) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e,
se a houber, na lingua cooficial da Comunidade Autónoma,textos e mensaxes 
complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.
j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e 
dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural.

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE
o Enfoque  da  unidade. Nesta  primeira unidade, @s  alumn@s coñecerán as
reaccións químicas. Analizarán como se producen as reaccións químicas através da
teoría das colisións e identificarán o que cambia e que se conserva cando se produce
unha reacción química. Recoñecerán as enerxías dunha reacción química e distinguirán
entre  as  reaccións  exotérmicas  e  as  endotérmicas.  Analizarán  a velocidade das
reaccións químicas e tendo en conta os catalizadores e os inhibidores. Utilizarán o mol
como unidade de medida da  cantidade de sustancia. Identificarán o  mol de átomos, o
número de Avogadro e o  mol dunha sustancia.  visualmente  unha  reacción  química  e
analizarán un texto sobre os premios Nobel. Como traballo cooperativo  analizarán a lei da
conservación da masa.
o O  que @s alumn@s xa coñecen. @s alumn@s coñecen que os cambios na materia
poden ser físicos e químicos. Tamén saben identificar cando se produce unha
reacción química.
o Previsión de dificultades. Poida que os alumnos atopen algunha dificultade á hora
de realizar os cálculos estequiométricos e de resolver as ecuacións químicas. Dada a
complexidade dalgúns conceptos da  unidade, é  conveniente  asegurarse  de  que  os
alumn@s dominan as ferramentas de cálculo instrumentais necesarias para o seu
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desenvolvemento.

Temporalización: última semana de outubro e novembro
CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO
CONTIDOS DA UNIDADE

 Procura,  selección  e
organización de información
a  partir  de  textos  e  imaxes
para  completar  as  súas
actividades  e responder a
preguntas.

 Interpretación deresultados 
experimentais.

 Contrastación dunhateoría 
condatos experimentais.

 Análise de datos a partir da 
interpretación de táboase 
gráficos.

 Realización  de  proxectos  de
investigación ereflexión  sobre
os  procesos  seguidos  e os
resultados obtidos.

 Utilización doTIC paraa 
realizaciónde tarefas 
eaanálisede resultados.

 Apreciación da importancia da 
investigación para o avance da 
ciencia.

 Valoración do traballo de procura 
de información en diversas 
fontes.

B1-1. 
Recoñecerqueainvestigaciónencienci
a é un labor colectivo e 
interdisciplinar en constante 
evolución e influída polo contexto 
económico e político.

B1- 8. Elaborar e defender un 
proxecto de investigación, 
aplicando o TIC.
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CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO
CONTIDOS DA UNIDADE

BLO QUE 3. Os CAMBIOS

   Reaccións eecuacións 
químicas.
 Mecanismo, velocidade e enerxía

das reaccións.
   Cantidade de sustancia: 
omol.
 Concentración molar.
 Cálculos estequiométricos.

   A reacciónquímica.
   A enerxía das reaccións 
químicas.
   Avelocidadedas reaccións 
químicas.
   Medida da cantidade de 
sustancia. Omol.
 Cálculos nas reaccións 
químicas.
 Análise da teoría das colisións.
 Identificación daquilo quecambia e 

quese conserva nas reaccións 
químicas.

 Identificación das enerxías dunha 
reacción química.

 Distinción das reaccións 
exotérmicase endotérmicas.

 Análise da velocidade dasreaccións 
químicas.

 Recoñecemento dos catalizadorese 
inhibidores.

 edicióndacantidadedesustancia 
mediante omol.

Identificacióndomoldeátomo
s,o número de Avogadro e o 
mol dunha sustancia.

 Utilización 
decálculosestequiométicos.
 Cálculo de ecuacións químicas.
 Observación e análise 

decambios químicos 
nacontorna.

 Comprobación das leis da 
química no laboratorio 
dunexperimento.

B3- 1. Comprender omecanismo dunha
reacción química  e  deducir  alei  de
conservación  da  masa  a partir  do
concepto  da  reorganización  atómica
que ten lugar.

B3-2. Razoar comosealtera 
avelocidade dunha 
reacciónaomodificar algúndos 
factores que inflúen sobre a 
mesma, utilizando o modelo 
cinético-molecular e a teoría de 
colisións para xustificar esta 
predición.
B3- 3. Interpretar ecuacións 
termoquímicas e distinguirentre 
reaccións endotérmicas e 
exotérmicas.
B3- 4. Recoñecer a cantidade de sustancia
como magnitude fundamental eomol
como asúa unidade no Sistema 
Internacional de Unidades.
B3-  5.  Realizar  cálculos
estequiométricos  con reactivos
puros supondo un rendemento
completo da reacción, partindo do
axuste  da ecuación química
correspondente.

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1- 1. Recoñecer que a
investigación en 
ciencia é un labor 

B1- 1.2. Argumenta con 
espírito crítico o grao 
de rigor científico dun 

 Recompila, organiza e 
analiza ainformación 
relevante dun texto Páx.98.Act.

8

CL
CM
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colectivo e 
interdisciplinar en 
constante evolución e 
influída polo contexto 
económico e político.

artigo ou unha noticia,
analizando o método de 
traballo e identificando as
características do 
traballo científico.

científico para 
completar os seus 
traballos, responder 
cuestións e expor dita
información 
oralmente e/ou 
porescrito.

Páx. 109.
Acts. 42 a

47

CT
AA
SC

IE

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

B1- 8.1. Elabora e 
defende un proxecto de 
investigación, sobre un 
tema de interese 
científico, utilizando o 
TIC.

 Utiliza  adecuadamente
oTIC para  a
elaboración  dosseus
traballos.

Páx. 108.
Act.
7

Páx. 109.
Act.
46

CL
CM
CT
CD
AA
S
C
I
E

BLOQUE 3. Os CAMBIOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES 

DE LOGRO
ACTIVIDAD

ES
COMPETENCIAS

B3- 1. Comprender 
omecanismo dunha 
reacción química e deducir 
aleideconservación da 
masaa partir do concepto
da reorganización atómica
que ten lugar.

B3- 1.1. Interpreta 
reaccións químicas 
sinxelas utilizando a teoría 
de colisións e deduce a lei 
de conservación da masa.

 Utiliza a teoría
de colisións 
paraexplicar
esquemas 
de reaccións 
químicas e 
explica a lei 
de 
conservación 
da masa.

Páx. 95.
Acts. 3 e 4
Páx. 106.

Act.
26

Páx. 111.
Act.
52

CMCT AA

B3- 2. Razoar 
comosealtera a 
velocidade dunha 
reacción ao modificar 
algún dos factores que 
inflúen sobre amesma, 
utilizando 
omodelocinético-
molecularea teoría de 
colisións para xustificar 
esta predición.

B3- 2.1. Predí o efecto que 
sobre a velocidadede 
reacción teñen: a 
concentración dos 
reactivos, a temperatura, o 
grao de división dos 
reactivos sólidos e os 
catalizadores.

 Recoñece os 
factores que 
inflúen na 
velocidade 
dunha 
reacción.

Páx. 98.Act.
8

Páx. 105.
Act.
20

Páx. 106.
Acts. 29 e

30

CMCT AA

B3- 3. Interpretar 
ecuacións

B3- 3.1. Determina o 
carácter

 Determina o 
carácter 
endotérmico 
ou exotérmico
dunhareacci
ónquímica.

Páx. 97.
Act. 7

CMCT AAtermoquímicas e 
distinguir entre reaccións
endotérmicas e 
exotérmicas.

endotérmico ou 
exotérmico dunha 
reacción química 
analizando osigno da calor 
de reacción asociado.

Páx. 106.
Act.
28

Páx. 107.
Act.
40

B3- 4. Recoñecer 
acantidade de sustancia 
como magnitude 

B3-4.1.  Realiza
cálculosque relacionen a
cantidade de sustancia, a

 Realiza cálculos 
para medir a 
cantidade de
sustancia.

Páx. 100.
Acts. 9, 10 e

11
Páx. 101.

CMCT AA
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fundamentaleomolcomoa
súa unidade no Sistema 
Internacional de Unidades.

masa  atómica  ou
moleculareaconstante
do  número  de
Avogadro.

Acts. 12 e
13

Páx. 106.
Acts. 31 a

34
Páx. 107.

Acts. 35 a
36

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE
INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

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

B3- 5.1. Interpreta os 
coeficientes dunha 
ecuación química en 
termos de partículas, 
moles e, no caso de 
reaccións entre gases, en 
termos devolumes.

 Interpreta os coeficientes
dunhaecuación 
química. Páx. 106.

Act.
24

CM
CT
AA

B3- 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 endisolución.

 Resolve
problemas,
realizando
cálculos
estequiométr
icos.

Páx. 103.
Act.
15

Páx. 104.
Acts. 16 e

17
Páx. 107.
Acts. 37 e

39

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS
Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de colisións e deduce
a lei de conservación da masa.

Realiza cálculos que relacionen a cantidade de sustancia, a masa atómica ou
molecular e a constante do número de Avogadro.
B3-5.1. Interpreta o  scoeficiente  dunha  ecuación  química  en  termos  de
partículas,  moles  e,  no  caso  de reaccións entre gases, en termos de
volumes
B3-5.2. Resolve problemas,  realizando  cálculos  estequiométricos,  con
reactivos puros .
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ORIENTACIÓNS 
METODOLÓXICA
S

MO DELOS METODOLÓ XICOS PRINCIPIOS 
METODOLÓXICOS

AGRUP AMIENTO

❒ Modelo
discursivo/expositivo.

❒ Modelo experiencial.
☐ Talleres.
❒ Aprendizaxe 

cooperativa.
❒ Traballo portarefas.
☐ Traballo porproxectos.
☐ Outros.

❒ Actividade e
experimentación

❒ Participación.
☐ Motivación.
❒ Personalización.
☐ Inclusión.
❒ Interacción.
❒ Significatividad.
❒ Funcionalidade.
☐ Globalización.
☐ Avaliación formativa.
☐ Outros.

❒ Tarefas individuais.

❒ Agrupamento 
flexible.

☐ Parellas.
☐ Pequeno grupo.
☐ Gran grupo.
☐ Grupo interclase.
☐ Outros.

OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN

RECURSOS PARA
A 
AVALIACIÓN

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA A 
AVALIACIÓN SISTEMA DE 

CUALIFICACIÓN
❒ Observación 

directa do 
traballo diario.

❒ Análise e valoración 
de tarefas 
especialmente 
creadas para a 
avaliación.

❒ Valoración 
cuantitativa do 
avance 
individual 
(cualificacións).

❒ Valoración 
cualitativa do 
avance 
individual 
(anotacións e 
puntualizacións).

☐ Valoración cuantitativa 
do avance colectivo.

☐ Valoración cualitativa do
avance colectivo.

☐ Outros.

❒ Observación directa.
❒ Elemento de 

diagnóstico: rúbrica 
da unidade.

❒ Avaliación de 
contidos,

proba 
correspondenteá 
unidade.

❒ Avaliación por
competencias, 
proba 
correspondente á 
unidade.

❒ Outros
documentos

gráficos outextuais.
☐ Debates e

intervencións.
❒ Proxectospersoais 

ou grupales.
☐ Representacións e

dramatiza 
cións.

☐ Elaboracións multimedia.
☐ Outros.

Cualificación cuantitativa:
  Probas de avaliación de
contidos.

Cualificación cualitativa:
terá como clave para o
diagnóstico a  rúbrica
correspondente á
unidade.

 Probas de avaliación por
competencias.

 Oobservación directa.
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TRABALLO 
COOPERATIVO

▪ Proxecto correspondente ao bloque 2: Navega: Final de proxecto: o noso espazo 
virtual.

▪ Investiga. Lei da conservación da masa.

CONTIDOS

Comprensión lectora.Catalizadores einhibidores(páxina98). 
PremioNobeldeQuímica2013:Levandoo experimento ao ciberespazo (páxina 109).
Expresión oral e escrita. Explicar a frase Teoría e práctica axúdanse mutuamente 
(páxina109).

TRANSVERSAIS Co municación audiovisual.Oscambiosquímicos(páxina93); 
reaccióndeformacióndaauga(páxina 95); coeficientes estequiométricos (páxina 
102); unhareacción química (páxina108).
O  tratamento  das  Tecnoloxías  da  Información  e  da  Comunicación.  Procura  en
Internet  dalgún  vídeo  que  mostre unhareacción  como  a«erupción  do  volcán
dedicromato»  ou  outrasimilar  (páxina108).Procurade  información sobre os
últimos premios Nobel de Física ede Química (páxina 109).
Emprendimiento.Analizar  visualmente  unha  reacción
química(páxina108).Reflexionar  sobre se os premios Nobel  chegan tarde a
partir  dun  texto  (páxina109).Demostrar  a  Lei  da  conservación  da
masa(páxinas110 e 111).
Ed ucación cívica e constitucional. A importancia de traballar dun modo 
cooperativo (páxinas 110 e 111).



154

UNIDADE 5. Exemplos de reaccións
químicas 

OBXECTIVOS CURRICULARES
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.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes deinformación
para,  con  sentido  crítico, adquirir novos  coñecementos. Adquirir unha
preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente  as da
información e a comunicación.
f) Concibir  o  coñecemento  científico  como  un  saber  integrado,  quese
estrutura en distintas disciplinas, asícomo coñecer e aplicar os métodospara
identificar os  problemas nos  diversos campos do  coñecementoe 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,
nalingua  castelá  e,  se  a  houber,  na lingua  cooficial  da  Comunidade
Autónoma,  textos  e  mensaxes  complexas,  e  iniciarse  nocoñecemento,  a
lectura e o estudo da literatura.
j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a
historia  propias  e  dos  demais, así como o patrimonio artístico e
cultural.

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

o Enfoque da unidade. Nesta unidade @s  alumn@s coñecerán algúns
exemplos  de  reaccións  químicas. Coñecerán os  ácidos  e  as bases a
través daTeoría de Arrhenius de ácidos e bases e medirán a acidez
utilizando a escala de  pH. Prepararán indicadores acedo-base e realizarán
valoracións acedo-base. Valorarán oimpacto dos ácidos e bases industriais
no  medioambiente.  Coñecerán  as  reaccións  de combustión  e  as  de
sínteses. Aprenderán a  detectar o dióxido de carbono nunha reacción de
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combustión. Verán a  aplicación das reaccións de sínteses na industria.
Analizarán a repercusión ambiental das emisións gaseosas. Como tarefas
finais analizarán as reaccións químicas producidas nun catalizador e
reflexionarán acerca das emisións contaminantes. Como traballo
cooperativo analizarán o valor dun antiácido.
o O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen os ácidos binarios,
e ternarios. Tamén coñecen os hidróxidos e os sales.
o Previsión de dificultades. Poida que  @s alumn@s atopen algunha
dificultade á hora de realizar cálculos e   resolver ecuacións químicas.
Dada   a  complexidade  dalgúns   conceptos  da  unidade, é
conveniente asegurarse de que os alumnos dominan as ferramentas de
cálculo instrumentais necesarias para o seu desenvolvemento.

temporalización: decembro

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO
CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE 
CIENTÍFICA
   A investigacióncientífica.
 Expresiónde resultados.
    
Análisedosdatosexperiment
ais.
 Tecnoloxías da Información

e a Comunicación 
notraballocientífico.

 Proxecto deinvestigación.

 Procura,  selección  e
organización  de
informaciónapartirdetextos
eimaxes para completar
assúas actividades e
responder apreguntas.


Interpretacióndere
sultados
experimentais.

 Contrastación
dunhateoríacondatos
experimentais.

 Análise de datos a partir da 
interpretación de táboas e 
gráficos.

 Realización de proxectos de
investigación e reflexión 
sobre os procesos seguidos e 
os resultados obtidos.

 UtilizacióndoTICparaa realización 
de tarefas e  a análise de 
resultados.

 Apreciación da importancia da
investigación para o avance da
ciencia.

 Valoración do traballo de 
procurade información en 
diversas fontes.

B1 -1.Recoñecerque a investigación 
en ciencia é un labor colectivo e 
interdisciplinar en constante 
evolución e influída polo contexto
económico e político.
B1 -8.Elaborar e defender un proxecto
de investigación, aplicando o TIC.
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CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO
CONTIDOS DA UNIDADE

BLOQUE 3. Os CAMBIOS
   
Reacciónseecuaciónsquímic
as.
 Reaccións deespecial 
interese.

   Os ácidos eas bases.
   As reaccións decombustión.
   As reaccións desínteses.
 Identificación aTeoríade Arrhenius

de ácidos ebases.
 Medición daacidezutilizando 

aescala de pH.
  
Preparacióndeindicadoresacedo-
base.
   Realización 
dunhavaloraciónacedo-

B3 -6.Identificar 
ácidosebases,coñeceroseu 
comportamento químico e 
medir a súa fortaleza 
utilizandoindicadorese opH-metro
dixital.
B3 -7.Realizar experienciasde 
laboratorio nas que teñan lugar 
reacciones de síntese, combustión
e neutralización,interpretando os 
fenómenos observados.
B3 -8.Valorar 
aimportanciadasreacciónsde
sínteses, combustión e 
neutralización en procesos 
biolóxicos, aplicacións cotiás e na

base.
 Recoñecemento das reaccións

de 
neutralizacióndeimportanciabiol
óxica.

 Identificacióndosácidose bases 
industriais.

 Detección do dióxidode carbono 
nunha reacción 
decombustión.

 Identificacióndasreacciónsde 
sínteses de interese 
industrial.

 Recoñecemento da 
repercusión ambiental das 
emisións gaseosas.

 Identificación de 
reacciónsquímicasna contorna 
próxima.

 Realización de 
experienciasconácidose bases 
no laboratorio.

 Valoración dos problemas 
ambientais provocados por 
ácidos e bases industriais.

industria,así como a 
súarepercusión ambiental.
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BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1 -1. Recoñecer que a
investigación en 
ciencia é un 
laborcolectivoeinterdis
ciplinar en constante 
evolución e influída 
polo contexto 
económico epolítico.

B1 -1.2. Argumenta con 
espírito crítico o grao 
de rigor científico dun 
artigo ou unha noticia, 
analizando o método 
de traballo e 
identificando as 
características do 
traballo científico.

 Recompila, organiza 
e analiza a 
información 
relevante dun 
texto científico para
completar os seus 
traballos, 
responder 
cuestións e expor 
dita información 
oralmente e/ou por 
escrito.

Páx. 131.
Acts. 48 a

54

CL CMCT
AA SC IE

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

B1 -8.1.Elaborae 
defendeun proxecto 
de investigación, 
sobre un tema de 
interese científico, 
utilizando o TIC.

 Utiliza 
adecuadamente o 
TIC para buscar 
información coa que
completar os seus 
traballos.

Páx. 
121.
Act. 11

CL CMCT
CD
AA

SC
IE

BLOQUE 3. Os CAMBIOS (continuación)
CRITERIO S DE AVALIACIÓ 

N CURRICULARES ESTÁNDARESDEAPRENDIZAX
E

INDICADO RES DE LO 
GRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

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

B3  -6.1.  Utiliza  a
teoría  de Arrhenius
para  describir  o
comportamento
químico de ácidos e
bases.

 Utiliza  a  teoría  de
Arrhenius para
completar
reaccións acedo-
base.

Páx. 117.
Act. 5

Páx. 128.
Act. 30

CM
CT
AA

metro dixital. B3  -6.2.  Establece  o
carácter acedo, básico
ou neutro dunha
disolución utilizando
aescalade pH.

 
Identificaocarácter
acedo, básico ou 
neutro dunha 
disolución eutiliza a 
escala de pH.

 Valora os usosi 
ndustriais de ácidos 
e bases.

Páx. 119.
Acts. 6 e

7
Páx. 120.
Acts. 8, 9

e
10

Páx. 121.
Acts. 11 e

12
Páx. 128.
Acts. 31 a

36
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B3  -7.  Realizar
experiencias  de
laboratorio nasque
teñan lugar reacciones
desíntese,
combustión e 
neutralización,
interpretando os 
fenómenos 
observados.

B3 -7.1. Deseña e
describe o
procedemento  de
realización unha
volumetría de
neutralización entre un
ácido forte e unha 
base fortes, 
interpretando os 
resultados.

 Interpreta os datos
do momento en 
que se produce 
aneutralización.

Páx. 
119.

Saber 
facer e
act. 6

Páx. 121.
Acts. 11 e

12

CL
CMCT
AA
IE

B3 -7.2. Planifica unha
experiencia, e describe
o procedemento  a 
seguir no laboratorio, 
que demostre que
nas reaccións de 
combustión
prodúcese dióxido de 
carbono mediante a 
detección deste gas.

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

Páx. 122.
Saber
facer

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

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

B3 -8.1.Describe as
reaccións de

síntese industrial do
amoníaco

e  do ácido sulfúrico,
así como os  usos
destas  sustancias  na
industria química.

 Identifica as reaccións
de síntese 
industrial do 
amoníaco e do 
ácido sulfúrico,así 
como osusos destas
sustancias na 
industria química.

Páx. 124.
CL

CMCT
A
A
S
C

Saber
facer

Páx. 125.
Acts. 15 a

19
Páx. 129.
Act. 40

B3 -8.2. Xustifica a 
importancia das 
reaccións de combustión 
na xeración de 
electricidade en 
centrais térmicas, na 
automoción e 
narespiración celular.

 Recoñece a 
importancia das

reacciónsde combustión 
na industria.

 Valora a 
repercusión 
ambiental das 
emisións.

Páx. 122.
Saber
facer

Páx. 123.
Acts. 13 e

14
Páx. 128.
Acts. 37 e

38
Páx. 129.
Act. 39

Páx. 131.
Acts. 48 a

54

CL
CMCT AA

SC
IE

B3 -8.3. Interpreta 
casos concretos de 
reaccións de 
neutralización de 
importancia biolóxica 
e industrial.

 Interpreta 
casosconcretos de 
reaccións de 
neutralización de 
importancia 
biolóxica e 
industrial.

Páxs. 132
e

133.
Investiga

CM
CT
AA
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS
Establece o carácter acedo, básico ou neutro dunha disolución utilizando a
escala de pH
B3-8.1.  Describe as reaccións  de  síntese  industrial  do  amoníaco  e  do  ácido
sulfúrico, así como os usos destas sustancias na industria química.
B3-8.2.  Xustifica a  importancia  das reaccións  de  combustión  na  xeración  de
electricidade en centrais térmicas, na automoción e na respiración celular.
B3-8.3. Interpreta casos concretos de reaccións de neutralización de importancia
biolóxica e industrial.

OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIÓ
NS 
METODOLÓXIC
AS

MODELOS 
METODOLÓXICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓXICOS

AGRUPAMIENTO

❒ Modelo
discursiv
o/exp 
ositivo.

❒ Modelo experiencial.
☐ Talleres.
❒ Aprendizaxe 

cooperativa.
❒ Traballo portarefas.
☐ Traballo porproxectos.
☐ Outros.

❒ Actividade e
experimen 
tación.

❒ Participación.
☐ Motivación.
❒ Personalización.
☐ Inclusión.
❒ Interacción.
❒ Significatividad.
❒ Funcionalidade.
☐ Globalización.
☐ Avaliación formativa.
☐ Outros.

❒ Tarefas individuais.

❒ Agrupamento 
flexible.

☐ Parellas.
☐ Pequeno grupo.
☐ Gran grupo.
☐ Grupo interclase.
☐ Outros.

CURSOS PARA A 
AVALIACIÓN P ROCEDEMENTOS DE 

AVALIACIÓ N
INSTRUMENTOS PARA A 

AVALIACIÓN SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN

❒ Observación 
directa dotraballo 
diario.
❒ Análise e 
valoración de tarefas 
especialmente 
creadas para a 
avaliación.
❒ Valoracióncuan
titativa do avance 
individual 
(cualificacións).
❒ Valoración
cualitativa  do avance
individual  (anotacións  e
puntualizacións).

❒ Observación 
directa.

❒ Elemento de 
diagnóstico: 
rúbricadaunidade.

❒ Avaliación de 
contidos, 
probacorrespondenteá 
unidade.

❒ Avaliación 
por 
competencias,pro
ba correspondente 
á unidade.
❒ Outros 

Cu alificación cuantitativa:
   Probas de
avaliacióndecontidos.
Cu  alificación
cualitativa:terácomo clave
para  o  diagnóstico
arúbrica correspondente
á unidade.
 Probasde

avaliaciónpor
competencias.

 Oobservación directa.
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☐ Valoración 
cuantitativa do 
avance colectivo.
☐ Valoración 
cualitativa do 
avance colectivo.
☐ Outros.

documentos 
gráficos outextuais.
☐ Debates eintervencións.
❒ Proxectospersoaiso

u grupales.

☐ Representac
ións e 
dramatizació
ns.

☐ Elaboracións multimedia.
☐ Outros.

TRABALLO 
COOPERATIVO

q) Proxecto correspondente ao bloque 2: Navega:Final de proxecto: o noso espazo 
virtual.

r) Investiga. Valoración dun antiácido.

CONTIDOS 
TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. As emisións contaminantes, baixo control (páxina 131).
Expresión oral e escrita. Resumir o texto Asemisiónscontaminantes,baixocontrol 
(páxina131).Explicar queéo que provoca asensación de ardore como actúan os 
medicamentos contra oardor(páxina133).
Comunicación audiovisual.O motor dun coche(páxinas112e 113);os 
antiácidos(páxina120);torre de lavado (páxina 125); emisións permitidas 
na Unión Europea (páxina 131).
O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Preparar unha 
presentación multimedia con toda a actividade química quese produza 
nunhadasprincipais industrias químicas (páxina 121).
Emprendimiento. Prepara indicadores acedo-base(páxina118).Realizar unha 
valoración acedo-base (páxina119). Detectar o dióxido de carbono nunha reacción 
de combustible (páxina122).Realizar un labor de síntese (páxina 124).Analizar as 
reaccións químicas producidas nun catalizador (páxina130).Reflexionar sobrecomo 
reducir as emisións contaminantes (páxina 131).
Educación cívica e constitucional. A importancia de traballar dun modo 
cooperativo (páxinas 132 e 133).
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UNIDADE 6. Omovemento
OBXECTIVOS CURRICULARES
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.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con 
sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica 
nocampo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en
distintas  disciplinas,  así como coñecer  e  aplicar os  métodos  para  identificar  os
problemas nos 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 decisión e asumir responsabilidades.
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, nalingua castelá e,
se a houber, na lingua cooficial da Comunidade Autónoma, textos e mensaxes complexas, e
iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.
j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e 
dosd emais, así como o  patrimonio artístico e cultural.

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

o Enfoque  da  unidade.  Nesta  unidade  @s  alumn@s coñecerán o  movemento.
Analizarán as  magnitudes que  describen  o  movemento  utilizando  sistemas  de
referencia e os vectores de posición e o desprazamento. Calcularán a velocidade media
e instantánea. Resolverán ecuacións do movemento rectilíneo  uniforme, do
movemento rectilíneo uniformemente acelerado e do movemento circular uniforme e
representaranas  graficamente.  Calcularán  a  aceleración  e  coñecerán  os  seus
componentes  intrínsecas.  Recoñecerán  a  relación  das  magnitudes  lineais  e
angulares. Elixirán o sistema de referencia adecuado ao tipo de movemento,
coñecerán o tempo de reacción e diferenciarán graos e radianes. Como tarefas
finais analizarán o trazado dun circuíto e reflexionarán sobre a conveniencia  de
aumentar  o  límite  de  velocidade en  autovías  e  autoestradas.  Como  traballo
cooperativo medirán  a  velocidade  instantánea nun movemento rectilíneo
uniformemente acelerado.
o O que @s alumn@s xa coñecen. @s alumn@s coñecen os conceptos de
movemento, traxectoria, desprazamento e  velocidade. Tamén  coñecen  que  a
velocidade se mide en m/s de acordo co Sistema Internacional e saben facer o
cambio de unidades.
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o Previsión de dificultades. Poida que @s alumn@s atopen algunha dificultade á
hora de diferenciar os conceptos  de  velocidade e aceleración. Tamén poden  achar
algunha dificultade para resolver  as ecuacións matemáticas. Dada a  complexidade
dalgúns conceptos  da unidade, é  conveniente asegurarse  de  que  @s alumn@s
dominan  as  ferramentas  de  cálculo  instrumentais  necesarias  para o  seu
desenvolvemento.

temporalización: xaneiro

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
CURRICULARES

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO
CONTIDOS DA UNIDADE

BLOCQoUmEu4n.icOacMióOnVnEoMtrEaNbaTlOloEcieAnstífic
o.
Forzas,
proxecto de investigación
 O movemento. 

Movementos 
rectilíneo uniforme, 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado e
circular uniforme.

   Natureza vectorial das 
forzas.

eMxapgenriitmudeenstaqisu.e 
describe
nAonámliosveedmeednatoto. s a
partir da 
iAntveerplorecitdaacdióen.dMeotv
áebmoaesnetográficos. 
rReectaillíinzeaociuónifdoermper
o(xMeRctUo)s. de
iAnvaecsetliegraaccióiónne. 
Mreoflveexmióennstobre os 
prercotcileínseoos 
usneigfourimdoesmeeonste 
acelerado r(MesRuUltaAd)o. s 
obtidos.
MUtoilivzeamcióentdoocTirICcupl
aarruanaifroeramlieza(McióCnU).
de tarefas e a análisede 
resultados. Elección do sistema
de 
rAepferreecnicaicaióandedcau
aimdopaoortatipnocidaeda 
imnvoevsetmigeanctioó.n para 
o avanceda ciencia.
Identificacióndovectordeposició
neo
dVeasloprraaczióanmdeonttroa.b
allo de procurade información en 
diversas fontes.

B4 -1. Xustificar o carácter 
relativo do movemento e a 
necesidade dun sistema de
referencia e de vectores para 
describilo adecuadamente, 
aplicando o anterior á 
representación de distintos 
tipos de desprazamento.
B4 -2. Distinguir os conceptos de 
velocidade media e velocidade 
instantánea xustificando
a súa necesidade segundoo tipo de 
movemento.

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

Obtención da velocidade media e a velocidade instantánea.
Resolución de ecuacións do 
movemento rectilíneo 
uniforme, movemento 
rectilíneo uniformemente 
acelerado, velocidade e 
posición.

B4 -4. Resolver problemas de movementos
rectilíneos e circulares, 
utilizando unha representación 
esquemática coas magnitudes 
vectoriales implicadas, expresando 
o resultado nas unidades do 
Sistema Internacional.
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Definición do tempo dereacción.
Representación e 
interpretación de gráficas do
MRU e MRUA.

B4 -5. Elaborar e interpretar 
gráficas que relacionen as 
variables do movemento partindo 
de experiencias de laboratorio ou 
de aplicacións virtuais interactivas e
relacionar

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA
    A investigacióncientífica.
  Expresión de resultados.
   
Análisedosdatosexperiment
ais.
   Tecnoloxías da 
Información ea












Procura, selección e 
organización de
iRnefolarmcióancidóans 
amagpnairttuirdedse  textos  
e ilmineaaxiesse 
apnagraulacreosm. pletar   
as   súas
aAcntáivlidseadostrazaedo 
durenscpirocnudíteor.
preguntas.
Medición da velocidade 
iInstetarnptráentaecaiónnunde
MrResUuAlta. dos 
experimentais.
Reflexión sobre o límite de
vCeolonctridaasdtaeceiónnad
uutnohvaíatseeoríacon datos

Bos1 r-e1s.Ruletacdooñseocbetriqduoes 
acoinavseesctiugaacciióónnsen ciencia
mé autnemlaábtiocrascoqlueectvivinoc
euliannteerdsitsacsipvalinriabelen
s.
constante evolución e influída 
polo contexto económico e 
político.
B1 -8.Elaborar edefender unproxecto 
de investigación, aplicando o TIC.

autoestradas.

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1 -1. Recoñecer que a
investigación en 
ciencia é un 
laborcolectivoeinterdis
ciplinar en constante 
evolución e influída 
polo contexto 
económico epolítico.

B1 -1.2. Argumenta con 
espírito crítico o grao 
de rigor científico dun 
artigo ou unha noticia, 
analizando o método 
de traballo e 
identificando as 
características do 
traballo científico.

 Recompila, organiza 
e analiza a 
información 
relevante dun 
texto científico 
para completar os 
seus traballos, 
responder 
cuestións e expor 
dita información 
oralmentee/ou por 
escrito.

Páx. 157.
Acts. 67 a

70

CL
CM
CT
AA
SC
IE
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B1 -8. Elaborar e
defender un
proxecto de
investigación,
aplicando o TIC.

B1 -8.1.Elaborae 
defende un 
proxecto de 
investigación, 
sobre un tema de
interese 
científico, 
utilizando o TIC.

 Utiliza adecuadamente unha 
folla de cálculo para 
presentar os seus 
traballos.

 Utiliza adecuadamente o TIC
para buscar información 
coa que completar osseus
traballos.

Páx. 
156.
Act. 66

Páx. 
157.
Act. 71

CL
CMCT

CD AA
SC IE

BLOQUE 4. O MOVEMENTO E As FORZAS
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 
CURRICULARE
S

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADE
S

COMPETENCIAS

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

B41.1. Representa a 
traxectoria
e os vectores de 
posición, 
desprazamento e 
velocidade en
Distintos tipos 
de movemento,
utilizando un 
sistema de 
referencia.

 Identifica traxectoria, 
vectores de posición
e desprazamento e 
represéntaos 
utilizando sistemas 
dereferencia.

CMCT
AA

CEC

Páx. 137.
Acts. 3, 4

e 5
Páx. 138.
Acts. 6 e

7

B4 -2.Distinguir os 
conceptos de 
velocidade media e 
velocidade 
instantánea 
xustificando asúa 
necesidade segundo
o tipo de 
movemento.

B42.1. Clasifica 
distintos tipos de 
movementos en 
función da súa 
traxectoria e a súa
velocidade.

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

Páx. 153.
Acts. 31,

32
e 33

CMCT
AA

B4 -2.2. Xustifica a 
insuficiencia do 
valor medio da 
velocidade nun 
estudo cualitativo 
do movemento 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado 
(M.R.Ou.A), 
razoando o 
concepto de 
velocidade 
instantánea.

 Calcula a velocidade 
instantánea nun 
movemento rectilíneo 
uniformementeacelerad
o.

Páxs. 158
e

159.
Traballo
Cooperat

ivo

B43. Expresar 
correctamente as 
relacións 
matemáticas que 
existenentreas 

B4-3.1. Deduce as 
expresións 
matemáticas que 
relacionan as 
distintas variables 

 Deduce as expresións 
matemáticas nos 
movementos rectilíneo 
uniforme, rectilíneo 
uniformemente acelerado 
e circular uniforme, así 

Páx. 141.
Act. 9

Páx. 144.
Act. 12

Páx. 149.

CMCT
AA
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magnitudes que 
definen os 
movementos 
rectilíneos e 
circulares.

nos movementos 
rectilíneo uniforme
(M.R.U.), rectilíneo 
uniformemente 
acelerado 
(M.R.Ou.A.),e 
circular uniforme 
(M.C.U.), así como as
relacións entre 
asmagnitudeslineais
e angulares.

como as relacións entre 
as magnitudes lineais e 
angulares.

Acts. 15,
16

e 17
Páx. 151.
Acts. 18 e

19

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE
INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

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

B4 -4.1. Resolve 
problemas de 
movemento rectilíneo 
uniforme (M.R.U.), 
rectilíneo
uniformemente 
acelerado
(M.R.Ou.A.), e circular 
uniforme
(M.C.U.), incluíndo 
movemento
de graves, tendo en 
conta
valores positivos e 
negativos
das magnitudes, e 
expresando o 
resultado en unidades 
do
Sistema Internacional.

 Resolve problemas 
de movemento 
rectilíneo 
uniforme 
(M.R.U.), 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado 
(M.R.Ou.A.),e 
circular uniforme.

Páx. 141.
Acts. 8, 9

e
10

Páx. 149.
Acts. 15,

16
e 17

Páx. 151.
Acts. 18 e

19

CMCT

AA

B4 -4.2. Determina 
tempos e distancias de 
freado de vehículos e 
xustifica, a partir
dos resultados, a 
importancia de 
manter a distancia 
de seguridade na 
estrada.

 Calcula os tempos e 
distancias de freado
de vehículos e 
recoñece a 
importanciaderespec
tar a 
velocidadeeadistancia
de seguridade.

Páx. 
149.
Act. 15

Páx. 
154.
Act. 42

Páx. 157.
Acts. 69 e

70
B4 -4.3. Argumenta a 
existencia de vector 
aceleración en todo
movemento curvilíneo e 
calcula o seu valor no 
caso do movemento 
circular uniforme.

 Argumenta  a
existenciade vector
aceleración  en
todo movemento
curvilíneo.

Páx. 153.
Act. 30 e

32

B4 -5. Elaborar e 
interpretar gráficas 
que relacionen as 
variables do 
movemento partindo 
de experiencias de
laboratorio ou de 

B4 -5.1. Determina o 
valor da velocidade e 
a aceleración a partir 
de gráficas posición- 
tempo e velocidade-
tempo en
movementos 
rectilíneos.

 Determina a velocidade 
do movemento, 
deduce as ecuacións
do movementoe 
calcula o espazo 
total percorrido a 
partir de gráficas.

Páx. 153.
Act. 34

Páx. 154.
Acts. 38 e

44
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aplicacións virtuais 
interactivas e relacionar 
os resultados obtidos 
coas ecuacións 
matemáticas que 
vinculan estas 
variables.

CMCT 
AA IE

B4 -5.2. Deseña e 
describe experiencias 
realizables ben 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.

 Realiza un 
experimento para 
medir a 
velocidade 
instantánea nun 
movemento 
rectilíneo 
uniformementea 
celerado.

Páxs. 158
e

159.
Acts. 72,

73
e 74

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS
B4-1.1. Representa a traxectoria e os vectores deposición, desprazamento e
velocidade en distintos  tipos de movemento, utilizando un sistema de
referencia.

B4-2.1. Clasifica  distintos  tipos de movementos  en función  da  súa
traxectoria e a súa velocidade.

B4-4.1.  Resolve  problemas de  movemento  rectilíneo uniforme  (M.R.U.),
rectilíneo  uniformemente acelerado (M.R.Ou.A.),e  circular
uniforme(M.C.U.),incluíndo  movemento  de graves,tendo  en  conta valores
positivos e negativos das magnitudes, e expresando o resultado en unidades
do Sistema Internacional.
B4-4.2. Determina tempos  e  distancias  de  freado  d  evehículos  e  xustifica,
apartir dos resultados,a importancia de manter a distancia de seguridade na
estrada.
B4-4.3. Argumenta a existencia de vector aceleración en todo movemento
curvilíneo e calcula o seu valor no caso do movemento circular uniforme.
B4-5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de gráficas
posición-tempo e velocidade- tempo en movementos rectilíneo

OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN
MODELOS 
METODOLÓXICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓXICOS

AGRUPAMIENTO



167

ORIENTACIÓNS 
METODOLÓXICAS

❒ Modelo 
discursivo/exp
ositivo.

❒ Modelo 
experiencial.

☐ Talleres.
❒ Aprendizaxe 

cooperativa.
❒ Traballo por 

tarefas.
☐ Traballo por proxectos.
☐ Outros.

❒ Actividade 
e 
experiment
ación.

❒ Participación.
☐ Motivación.
❒ Personalización.
☐ Inclusión.
❒ Interacción.
❒ Significatividad.
❒ Funcionalidade.
☐ Globalización.

☐ Avaliación formativa.
☐ Outros.

❒ Tarefas individuais.

❒ Agrupamento 
flexible.

☐ Parellas.
☐ Pequeno grupo.

☐ Gran grupo.
☐ Grupo interclase.

☐ Outros.

RECURSOS PARA
A 
AVALUACIÓN

P ROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓ N

INSTRUMENTOS PARA A 
AVALIACIÓN SISTEMA DE 

CUALIFICACIÓN

❒ Observación
directa  do
trabalodiario.
❒ Análise  e
valoración  de
tarefasespecialmente
creadas para
aavaliación.
❒ Valoracióncuan
titativa do avance 
individual 
(cualificacións).
❒ Valoración 
cualitativa do 
avanceindividual 
(anotacións e 
puntualizacións).
☐ Valoracióncuantit
ativado avance 
colectivo.
☐ Valoracióncualitativa 
doavance colectivo.
☐ Outros.

❒ Observación 
directa.

❒ Elemento 
dediagnóstico: 
rúbricadaunidade.

❒ Avaliación de 
contidos, 
probacorrespondenteá 
unidade.

❒ Avaliación 
por 
competencias,pro
ba correspondente 
á unidade.

❒ Outros 
documentos 
gráficos outextuais.
☐ Debates eintervencións.
❒ Proxectospersoaiso

u grupales.

☐ Representac
ións e 
dramatizació
ns.

☐ Elaboracións multimedia.
☐ Outros.

Cu alificación cuantitativa:
   Probas de
avaliacióndecontidos.
Cu  alificación
cualitativa:terácomo clave
para  o  diagnóstico
arúbrica correspondente
á unidade.
 Probasde

avaliaciónpor
competencias.

 Oobservación directa.
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TRABALLO 
COOPERATIVO

▪ Proxecto correspondente ao bloque 2: Navega:Final de proxecto: o noso espazo 
virtual.

▪ Investiga. Medir a velocidade instantánea nun MRUA.

CONTIDOS 
TRANSVERSAIS

Co mprensión lectora. O Goberno rebaixará a velocidade a 90 km/h nas estradas (páxina 
157).
Expresión oral e escrita.Explicarafrase«Non se entendequea diferenza 
develocidadeentrevíasrápidase secundariassexasó de 20
quilómetros» (páxina 157).
Co  municación  audiovisual.Como  funcionaosistemaGPS  (páxinas134  e  135);sistemasde
referenciaadecuadosao tipo de movemento (páxina 137); o vector de posición e o
desprazamento (páxina 138); o trazado dun circuíto (páxina 156).
O tratamento das Tecnoloxíasda Información e da Comunicación. Utilizar unha folla de 
cálculo para facer unha gráficaque mostre como varíaavelocidade ao longo 
dunhavoltacompletaaun circuíto (páxina156); ovectorde posición eo desprazamento 
(páxina 138).Procurade información en Internetsobrecal é a velocidade máxima 
permitidana actualidade nasestradasconvencionaise se finalmente levousea cabo 
areforma mencionadanun texto (páxina157).
Emprendimiento.Coñecer ascaracterísticasdun MRU apartir dagráficaposición-tempo
(páxina143).Analizar  o trazado  dun  circuíto  (páxina156).Reflexionarsobreo  aumento
dolímite de velocidade en autovíase autoestradas (páxina 157).
Ed ucación viaria. A importancia de circular á velocidade permitida (páxinas 154 e 
159).
Ed ucación cívica e constitucional. A importancia de traballar dun modo 
cooperativo (páxinas 158 e 159).
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UNIDADE 7. As forzas
OBXECTIVOS CURRICULARES
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.
e)Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para,
con  sentido crítico, adquirir novos  coñecementos.  Adquirir  unha  preparación
básica  nocampo  das  tecnoloxías,  especialmente  as  da información e a
comunicación.
f)Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en
distintas  disciplinas,  así como coñecer  e  aplicar os  métodos  para  identificar
osproblemas nos 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  aprende  ra
aprender,planificar, tomar decisión e asumir responsabilidades.
h)Comprender  e  expresar  con  corrección,  oralmente  e  por  escrito,  nalingua
castelá  e,  se  a  houber,  na lingua  cooficial  da  Comunidade  Autónoma,  textos e
mensaxes  complexas,  e  iniciarse  no  coñecemento, a lectura e o estudo da
literatura.
j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia
propias e dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural.

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

o Enfoque  da  unidade. Nesta  unidade  @s  alumn@s coñecerán  as  forzas.
Identificarán as principais forzas que actúan sobre os corpos e como afectan o seu
movemento (peso, forza normal,de rozamento, de pulo e tensión).
o Coñecerán  os  tres  principios  da  dinámica  de
Newton :inercia,fundamental e acción/reacción.
o  Analizarán os  movementos   dun corpo   ao coñecer  as  forzas  que
actúan sobre   el: rectilíneo  uniforme,  rectilíneo  uniformemente  acelerado  e
circular  uniforme.  Como tarefas  finais analizarán  o  uso  do  peralte  nas curvas e
reflexionarán sobre como mellorar a seguridade dos motociclistas. Como traballo
cooperativo experimentarán co principio fundamental da dinámica.
o O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen o concepto de forza, que
é unha magnitude vertical e que sobre un corpo xeralmente actúan varias forzas á
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vez. Tamén saben calcular as componentes horizontal e vertical.
o Previsióndedificultades.Poida  que @s alumn@s  atopen  algunha   dificultade  á
hora de  aplicar os principios da dinámica aos problemas expostos.Tamén poden achar
algunha dificultade para resolver as ecuacións matemáticas.  Dada a  complexidade
dalgúns conceptos da unidade, é conveniente asegurarse de que @s alumn@s dominan
as ferramentas de cálculo instrumentais necesarias para o seu desenvolvemento.

                Temporalización: febreiro

CONTIDOS CURRICULARES DO 
CURSO

CONTIDOS DA UNIDADE

BLO QUE 1. A ACTIVIDADE 
CIENTÍFICA
  A investigacióncientífica.
   Expresión de resultados.
   Análise 
dosdatosexperimentais.
 Proxecto de investigación.

 Procura,  selección  e
organización de información
a  partir  de  textos  e  imaxes
para  completar  as  súas
actividades  e responder a
preguntas.

 Interpretación deresultados 
experimentais.

 Contrastación dunhateoría 
condatos experimentais.

 Análise de datos a partirda 
interpretación de táboase 
gráficos.

 Realización  de  proxectos  de
investigación ereflexión  sobre
os  procesos  seguidos  e os
resultados obtidos.

 Apreciación da importancia da 
investigación para o avance da 
ciencia.

 Valoración do traballo de procura 
de información en diversas 
fontes.

B1-1. Recoñecer 
queainvestigaciónenciencia é un 
labor colectivo e interdisciplinar en 
constante evolución e influída polo 
contexto económico e político.

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES  DO

CURSO
CONTIDOS DA UNIDADE

BLO QUE 4. O MOVEMENTO E As
FORZAS

 As forzas queactúan sobre 
oscorpos.

B4 -6.Recoñecero papel das 
forzas como causa Dos cambios 
na velocidade dos corpos e 
representalas vectorialmente.
B4 -7. Utilizar o principio 
fundamental da Dinámica na 
resolución de problemas nos que 
interveñen varias forzas.
B4 -8.Aplicar as leis de Newton 
para a

 Leis de Newton.
 Forzas de especial interese: 

peso, normal, rozamento, 
centrípeta.








As leis de Newton 
dadinámica. As forzas 
e omovemento.
Obtencióndas compoñentes 
horizontal e
vertical dunhaforza.
Relación das forzas e os cambios 
na velocidade.
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 Identificación e cálculo das forzas
sobre corpos en movemento: 
peso, forza normal, de 
rozamento, de pulo etensión.

interpretación de fenómenos 
cotiáns.

 Enunciación e aplicación dos 
principios da dinámica de Newton:
principio da inercia, principio 
fundamental e principio de 
acción ereacción.

 Identificación do movemento dun
corpoa partir das forzas que 
actúan sobre el: rectilíneo 
uniforme, rectilíneo 
uniformemente acelerado e 
circular uniforme.

 Descomposición deforzas.
 Realización de 

experiencias para 
relacionar aforza ea 
aceleración.

 Demostración do 
principiof undamental 
da dinámica.

 Reflexiónsobre comomellorara 
seguridadedos motociclistas.

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE
INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

B1 -1. Recoñecer que a
investigación en 
ciencia é un labor 
colectivo e 
interdisciplinar en 
constante evolución e 
influída polo contexto 
económico epolítico.

B1 -1.2. Argumenta con 
espírito crítico o grao 
de rigor científico dun 
artigo ou unha noticia, 
analizando o método 
de traballo e 
identificando as 
características do 
traballo científico.

 Recompila, organiza 
e analiza a 
información 
relevante dun texto
científico 
paracompletar os 
seus traballos, 
responder 
cuestións e expor 
dita información 
oralmentee/ou por 
escrito.

Páx. 179.
Acts. 47 a

53

CL
CM
CT
AA
SC
IE

BLOQUE 4. O MOVEMENTO E As FORZAS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADESCOMPETENCIAS

B4-
6.Recoñeceropapelda
s forzas como causa dos
cambios na velocidade
dos corpos e 
representalas 

B4- 6.1. Identifica as 
forzas implicadas en 
fenómenos cotiáns nos que
hai cambios na 
velocidade dun corpo.

 Recoñece as distintas 
forzas que actúan 
sobre os corpos.

 Representa a dirección 
eo sentido de distintas
forzas.

Páx. 165.
Act.
4

Páx. 176.
Act.
25

CMCT
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vectorialmente.
B4- 6.2. Representa 
vectorialmente opeso, 
a forza normal, a forza 
de rozamento e a forza 
centrípeta en distintos 
casos de movementos 
rectilíneos e circulares.

 Identifica as forzas 
sobreos corpos en 
movemento.

Páx. 168.
Acts.5e6
Páx. 176.

Acts. 26 a
31

A
A
C
E
C

B4- 7. Utilizar o 
principio fundamental
da Dinámica na

B4- 7.1. Identifica 
erepresenta as forzas que 
actúan sobre uncorpo

 Identifica os principios
da dinámica 
quepermiten saber o 
tipo de movemento 
que 
teráuncorposesecoñ
ecen as forzas 
queactúan sobreel.

Páx. 173.
Acts. 9 e

10
CMCT

resolución de problemas 
nosque
interveñen varias forzas.

enmovemento tanto 
nunplano
horizontal como 
inclinado,

Páx. 174.
Acts. 11 e

12
AA

calculando a forza 
resultante e a

Páx. 177. CEC

aceleración. Acts. 37 a
40

B4- 8. Aplicar asleis de 
Newton para a 
interpretación de 
fenómenos cotiáns.

B4-  8.1.  Interpreta
fenómenos
cotiánsentermosdasle
is de Newton.

 Recoñece as leis 
deNewton en 
situacións da vida 
cotiá.

Páx. 169.
Act. 7

Páx. 176.
Act.
32

CM
CT
AA

B4- 8.2. Deduce a
primeira lei de Newton
como  consecuencia  do
enunciado da segunda
lei.

 Calcula ovalordas 
forzas sobre os 
obxectos utilizando o 
primeiro e segundo
principio da 
dinámica.

Páx. 176.
Acts. 33,

35 e
36

B4 -8.3. Representa e 
interpreta as forzas de 
acción e reacción en 
distintas situacións de 
interacción entre 
obxectos.

  Calcula e representa o 
valor das forzas sobre 
os obxectos
utilizando o terceiro 
principio da dinámica.

Páx. 171.
Act. 8

Páx. 176.
Acts. 34 e

35

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS
B4-6.1.  Identifica as  forzas  implicadas  en  fenómenos  cotiáns nos que  hai
cambios na velocidade dun corpo.
B4-6.2. Representa vectorialmenteo peso, a forza normal, a forza de
rozamentoe a forza centrípeta  en distintos casos de movementos
rectilíneos e circulares.

B4-7.1. Identifica e representa as forzas  que actúan sobre un corpo en
movemento tanto nun plano horizontal como inclinado, calculando a forza
resultante e a aceleración.
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN

ORIENTACIÓ
NS 
METODOLÓXIC
AS

MODELOS 
METODOLÓXICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓXICOS

AGRUPAMIENTO

❒ Modelo
discursiv
o/exp 
ositivo.

❒ Modelo experiencial.
☐ Talleres.
❒ Aprendizaxe 

cooperativa.
❒ Traballo portarefas.
☐ Traballo porproxectos.
☐ Outros.

❒ Actividade e
experimen 
tación.

❒ Participación.
☐ Motivación.
❒ Personalización.
☐ Inclusión.
❒ Interacción.
❒ Significatividad.
❒ Funcionalidade.
☐ Globalización.
☐ Avaliación formativa.
☐ Outros.

❒ Tarefas individuais.

❒ Agrupamento 
flexible.

☐ Parellas.
☐ Pequeno grupo.
☐ Gran grupo.
☐ Grupo interclase.
☐ Outros.

RECURSOS PARA
A 
AVALUACIÓN

P ROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓ N

INSTRUMENTOS PARA A 
AVALIACIÓN SISTEMA DE 

CUALIFICACIÓN
❒ Observación

directa  do
trabalodiario.

❒ Análise  e
valoración  de
tarefasespecialmente
creadas para
aavaliación.

❒ Valoracióncuan
titativa do avance 
individual 
(cualificacións).

❒ Valoración 
cualitativa do 
avanceindividual 
(anotacións e 
puntualizacións).

☐ Valoración 
cuantitativa do 
avance colectivo.

☐ Valoración 
cualitativa do 
avance colectivo.
☐ Outros.

❒ Observ
ación directa.

❒ Elemento 
dediagnóstico: 
rúbricadaunidade.

❒ Avaliación de 
contidos, 
probacorrespondenteá 
unidade.

❒ Avaliación 
por 
competencias,pro
ba correspondente 
á unidade.

❒ Outros 
documentos gráficos
outextuais.
☐ Debates e 

intervencións.
❒ Proxectos persoais

ou grupales.

☐ Representacións e 
dramatizacións.
☐ Elaboracións 

multimedia.
☐ Outros.

Cu alificación cuantitativa:
 Probas de 
avaliacióndecontidos.

Cu alificación
cualitativa:terácomo clave
para  o  diagnóstico
arúbrica correspondente
á unidade.

 Probasde avaliaciónpor 
competencias.

 Oobservación directa.
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TRABALL
O 
COOPERATI
VO

Proxecto correspondente ao bloque 2:Navega: Finalde proxecto:o nosoespazo 
virtual.

Investiga. O principio fundamental da dinámica.

Comprensión lectora. Medida 11. Mellora da adherencia da vía (páxina 179).

CONTIDOS 
TRANSVERSAIS

Expresión oral e esc rita. Explicar que quere dicir un parágrafo dun texto(páxina 179). 
Explica cada unha das medidas propostas para mellorar a adherencia da vía 
(páxina 179).
Comunicación  audiovisual.  As  forzas  que  intervén  nun  coche  de  Fórmula  1
(páxinas160 e 161);  forzas e cambios na velocidade (páxina165);  forza peso
(páxina166); a forza de pulo (páxina168); a forza centrípeta(páxina 174).
Emprendimiento. Calcular as compoñentes horizontal e vertical dunha
forza(páxina164).Relacion araforza aplicada a un corpo coasúaaceleración
(páxina170).Analizar o peralte das curvas(páxina178).Reflexionar sobre a
mellora da seguridade dos motociclistas
(páxina 179). Suxerir medidas para mellorar a adherencia das calzadas urbanas
(páxina 179).
Ed ucación viaria. A importancia de mellorar a seguridade viaria dos 
motociclistas (páxina 179).
Ed ucación cívica e constitucional. A importancia de traballar dun modo 
cooperativo (páxinas 180 e 181).
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UNIDADE 8. Forzas gravitatorias
OBXECTIVOS CURRICULARES
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.
e)Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información 
para, consentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha 
preparación básica nocampo das tecnoloxías, especialmente as da 
información e a comunicación.
f)Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se 
estrutura en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para
identificar os problemas nos diversos campos d ocoñecemento 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 decisión e asumir 
responsabilidades.
h)Comprender  e  expresar  con  corrección,  oralmente  e  por  escrito,
nalingua  castelá  e,  se  a  houber,  na lingua  cooficial  da  Comunidade
Autónoma,  textos e  mensaxes  complexas,  e  iniciarse no coñecemento, a
lectura e o estudo da literatura.
j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a 
historia propias e dos demais, así como o patrimonio artístico e 
cultural.

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE
o Enfoque da unidade. Nesta unidade @s alumn@s coñecerán as forzas 
gravitatorias que rexen no universo. 

o Identificarán a forza gravitatoria a través da Lei da gravitación 
universal e recoñecerán o experimento de Cavendish para determinar G. 

o Coñecerán o peso e a aceleración da gravidade e a súa expresión 
matemática.

o  Analizarán o movemento de planetas e satélites.

o  Deducirán a velocidade e o período orbital dun corpo a partir da 
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lei da gravitación universal. 

o Recoñecerán os satélites artificiais e os seus movementos e os 
seus tipos e aplicacións. 

o Valorarán o impacto do lixo espacial e a súa posible solución. 
Como tarefas finais

analizarán imaxes astronómicas e reflexionarán sobre se  se deben 
destinar recursos para unha misión tripulada a Marte. Como traballo 
cooperativo experimentarán coa forza centrípeta.

o O que @s alumn@s xa coñecen. @s alumn@s coñecen o universo e os
corpos que o compoñen así como as distintas interpretacións e modelos
que sobre el se utilizaron a longo da historia. Tamén coñecen as leis
do movemento  dos  astros  de  Kepler  e  as  forzas  que  neses
movementos interveñen.
o Previsión  de  dificultades.  Poida  que  @s  alumn@s  atopen  algunha
dificultade  á  hora  de  calcular  as  forzas de atracción dos distintos
corpos.

Temporalización: primeira e segunda semana de marzo
CO
NTI
DO
S

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO 
CURSO

CONTIDOS DA UNIDADE

BLO QUE 1. A ACTIVIDADE 
CIENTÍFICA

  A investigacióncientífica.
   Expresión de resultados.
   Análise 
dosdatosexperimentais.
 Proxecto de investigación.

 Procura,  selección  e
organización de información
a  partir  de  textos  e  imaxes
para  completar  as  súas
actividades  e responder a
preguntas.

 Interpretación deresultados 
experimentais.

 Contrastación dunhateoría 
condatos experimentais.

 Análise de datos a partirda 
interpretación de táboase 
gráficos.

 Realización  de  proxectos  de
investigación ereflexión  sobre
os  procesos  seguidos  e os
resultados obtidos.

 Utilización doTIC paraa 
realizaciónde tarefas 

B1-1. Recoñecer 
queainvestigaciónenciencia é un 
labor colectivo e interdisciplinar en 
constante evolución e influída polo 
contexto económico e político.

B1- 8. Elaborar e defender un 
proxecto de investigación, 
aplicando o TIC.
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eaanálisede resultados.

 Apreciación da importancia da 
investigación para o avance da 
ciencia.

 Valoración do traballo de procura 
de información en diversas 
fontes.

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO
CONTIDOS DA UNIDADE

BLO QUE 4. O MOVEMENTO E As 
FORZAS
 O movemento. Movementos 

rectilíneo uniforme, 
rectilíneo uniformemente 
acelerado ecircular 
uniforme.

   Natureza vectorial 
dasforzas.
 Leis de Newton.
 Forzas de especial interese: 

peso, normal, rozamento, 
centrípeta.

 Lei da gravitación universal.

 A forza gravitatoria.
   O peso e aaceleración da 
gravidade.
   Movemento de planetas 
esatélites.

Satélites artificiais.
 Cálculo do período orbital dun 
satélite.
 Enunciación da Lei da 

gravitación universal.
 Identificación do experimento de 

Cavendish 
paradeterminarG.

 Expresión matemática do peso e da 
aceleración dagravidade.

 
Deduciónderelaciónentredista
ncia, velocidade e período 
orbital dun corpoa partir dalei 
da gravitación universal.

 Recoñecemento dos satélites 
artificiais e os seus 
movementos.

 Identificación dos tipos 
desatélites

B4- 9. Valorar a relevancia histórica
e científica que a lei da gravitación
universal  supuxo para a unificación
das  mecánicas  terrestreeceleste,  e
interpretar a súa expresión
matemática.
B4- 10. Comprender que a caída libre
dos corpose o movemento orbital  son
dúas  manifestacións  da lei da
gravitación universal.
B4- 11. Identificar as aplicacións
prácticas dos satélites  artificiais
eaproblemática  expostapolo lixo
espacial que xeran.

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

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

B1- 1.2. Argumenta con 
espírito crítico ograo de
rigor científico dun 
artigo ou unha noticia,
analizando o método de 
traballo e identificando as
características do 
traballo científico.

 Recompila, organiza e 
analiza a información
relevante dun texto 
científico para 
completar os seus 
traballos, responder 
cuestións e expor dita
información 
oralmente e/ou por 
escrito.

Páx. 199.
Acts. 46 a

51

CL

CM

CT

AA

SC
IE
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artificiais e as súas 
aplicacións.

 Valoración dolixo espacial 
como untipo de 
contaminación.

 Identificación da enerxía 
cinética e análise da forza 
centrípeta.

 Análise de
imaxesastronómicas.
 Reflexión sobre se se deben

destinar recursos  para
unha  misión  tripulada  a
Marte.

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

B1- 8.1. Elabora e 
defende un proxecto de 
investigación, sobre un 
tema de interese 
científico, utilizando o 
TIC.

 Utiliza adecuadamente 
oTIC para 
buscarinformacióncoa 
que completar os 
seus traballos.

Páx. 197.
Act.
40

CL
CM
CT
CD
AA
S
C
IE

BLOQUE 4. O MOVEMENTO E As FORZAS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

B4- 9. Valorar a 
relevancia histórica 
ecientífica quealeida 
gravitación universal 
supuxo para a 
unificación das 
mecánicas terrestre 
eceleste, einterpretar 
a súaexpresión 
matemática.

B4- 9.1. Xustifica 
omotivo polo que as 
forzas de atracción 
gravitatoria só ponse 
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.

 Aplica a lei da 
gravitación 
universalaocálculo 
deforzas entre 
distintos pares de 
obxectos.

Páx. 186.
Act.

5
Páx. 187.

Acts. 6 e 7
Páx. 188.

Acts. 8 e 9
Páx. 196.
Acts. 28,

29 e
30

CM
CT
A
AB4- 9.2. Obtén 

aexpresión da 
aceleración da gravidade
apartir dalei da 
gravitación universal, 
relacionando as 
expresións 
matemáticas do peso 
dun corpo e a forza de 
atracción gravitatoria.

 Resolve as cuestións 
relacionadas coas 
expresións 
matemáticas do 
peso dun corpoea 
forza deatracción 
gravitatoria.

Páx. 189.
Acts. 10 e

11

Páx. 196.
Acts. 31 a

37
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B4- 10. Comprender que
acaída libre dos corpos e
o movemento orbital son
dúas  manifestacións
daleidagravitación
universal.

B4- 10.1. Razoa omotivo 
polo que as forzas 
gravitatorias producen 
nalgúnscasosmovement
osde caída libre e 
noutros casos

  Calcula as forzas 
gravitatorias e os 
movementos 
quexeran.

Páx. 189.
Act.
11

Páx. 190.
Act.

CM
CT
A
A

movementos orbitais. 12
Páx. 196.

Act.
37

B4- 11. Identificar as 
aplicacións 
prácticasdossatélitesartifi
ciaise

B4- 11.1. Describe as 
aplicacións dos satélites 
artificiais en

 Recoñece as aplicacións
dos satélites
artificiais  así  como
os riscos do
lixoespacial.

Páx. 192.
Act.
13

CL

a problemática exposta 
polo lixo espacial 
quexeran.

telecomunicacións, 
predición meteorolóxica,
posicionamento
global, astronomía e 
cartografía,

Páx. 194.
Acts. 14 e

15

CM
CT
AA

así como os riscos 
derivados do

Páx. 
197.

SC

lixo espacial que xeran. Acts. 39,
40 e
41

IE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS
B4-9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción gravitatoria
só ponse de manifesto para obxectos moi masivos, comparando os
resultadosobtidosde aplicar a lei da gravitación universal ao cálculo
de forzas entre distintos pares de obxectos.
B4-9.2. Obtén a expresión da aceleración da gravidade a partir dalei 
da gravitación universal, relacionando as expresións matemáticas do
peso dun corpo e a forza de atracción gravitatoria.
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN
MODELOS 
METODOLÓXICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓXICOS

AGRUPAMIENTO

ORIENTACIÓ
NS 
METODOLÓXIC
AS

❒ Modelo
discursivo/expositivo.

❒ Modelo experiencial.
☐ Talleres.

❒ Aprendizaxe 
cooperativa.

❒ Traballo portarefas.
☐ Traballo porproxectos.
☐ Outros.

❒ Actividade 
e 
experiment
ación.

❒ Participación.
☐ Motivación.

❒ Personalización.
☐ Inclusión.

❒ Interacción.
❒ Significatividad.
❒ Funcionalidade.
☐ Globalización.
☐ Avaliación formativa.
☐ Outros.

❒ Tarefas individuais.

❒ Agrupamento 
flexible.

☐ Parellas.

☐ Pequeno grupo.
☐ Gran grupo.

☐ Grupo interclase.
☐ Outros.

RECURSOS PARA
A 
AVALUACIÓN

P ROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓ N

INSTRUMENTOS PARA A 
AVALIACIÓN SISTEMA DE 

CUALIFICACIÓN

❒ Observación 
directa do 
traballo diario.

❒ Análise e 
valoración de 
tarefas 
especialmente 
creadas para a 
avaliación.

❒ Valoracióncuant
itativa do 
avance 
individual 
(cualificacións).

❒ Valoración 
cualitativa do 
avance individual 
(anotacións e 
puntualizacións).

☐ Valoración 
cuantitativa 
do avance 
colectivo.

☐ Valoración 

❒ Observación 
directa.

❒ Elemento de
diagnóstico: 
rúbrica da 
unidade.

❒ Avaliación de 
contidos, proba 
correspondente á 
unidade.

❒ Avaliación por
competencia
s, proba 
correspondente
á unidade.

❒ Outros 
documentos 
gráficos 
outextuais.

☐ Debates e 
intervencións.

❒ Proxectos 
persoais ou 
grupales.

Cualificación cuantitativa:
   Probas de
avaliacióndecontidos.
Cualificación

cualitativa:terácom
o clave  para  o
diagnóstico  a
rúbrica
correspondente á
unidade.

 Probas de
avaliación
por
competencia
s.

 Observación directa.
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cualitativa do 
avance 
colectivo.

☐ Outros.

☐ Representacións e
dramatizacións.

☐ Elaboracións multimedia.
☐ Outros.

TRABALLO 
COOPERATIVO

h) Proxecto correspondente ao bloque 2: Navega:Final de proxecto: o noso espazo 
virtual.

i) Investiga. A forzacentrípeta.

Comprensión lectora. O envío dunha misión tripulada a Marte (páxina 199).
Expresión oral e escrita. Explicar o significado de determinadas frases (páxina 
199).

CONTIDOS 
TRANSVERSAIS

Comunicación audiovisual. O funcionamentodos satélites artificiais(páxinas182 e183); o 
lixo espacial (páxina 183); a forza gravitatoria (páxina186);experimentode Cavendish 
(páxina187);o satéliteDelmos2 (páxina191).
O tratamento das Tecnoloxías da Informacióne da Comunicación. Procurade 
informacións obre os satélites artificiais
(páxina 197).
Emprendimiento. Deducir a velocidade e o período orbital dun corpo apartir da lei da
gravitación universal 
(páxina190).Calcularoperíodoorbitaldunsatélite(páxina192).Analizarimaxesastronómi
cas(páxina198).
Reflexionar sobre o investimento de diñeiro nunha misión tripulada a Marte 
(páxina 199).
Educación cívica e constitucional. A importancia da investigación 
espacial(páxina199).A importancia de traballar dun modo cooperativo 
(páxinas 200 e 201).
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UNIDADE 9. Forzas en fluídos

OBXECTIVOS CURRICULARES

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.

e)Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información 
para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. 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 distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para
identificar os problemas nos 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 decisión e asumir 
responsabilidades.

h)Comprender e expresar con corrección,  oralmente e por escrito,  na
lingua castelá e, se a houber, na lingua cooficial da Comunidade Autónoma,
textos e mensaxes complexas, e iniciar se no coñecemento, a lectura e o
estudo da literatura.

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a 
historia propias e dos demais, así como o patrimonio artístico e 
cultural.

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

o Enfoque da unidade. Nesta unidade @s alumn@s coñecerán a acción 
das forzas nos fluídos.
o  Coñecerán a presión e como exercen as forzas no interior dos fluídos.
o  Analizarán a presión hidrostática e o seu principio fundamental.
o  Diferenciarán a presión atmosférica da hidráulica e verán com o se 
mide e que instrumentos utilízanse e en que basean o seu funcionamento.
o Poderán explicar como se propaga a presión nos fluídos. 
o Verán oprincipio de Arquímedes e como serve para explicar aforza 
depulo en corpos mergullados (flotabilidad) e poderán expresar 
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matematicamente a forza de pulo.
o  Coñecerán a física da atmosfera e como se elabora unha predición
meteorolóxica mediante os valores da presión  atmosférica e do movemento
das masas de aire.
o  Como  tarefas  finais  analizarán  as  forzas  que  interveñen nun
experimento e reflexionarán sobrea obrigación de equipar  as  motos
confreos ABS.
o  Como  traballo cooperativo   experimentarán   co principio
deArquímedes.

o O que osalumn@s xa coñecen. @s alumn@s coñecen o que son os 
fluídos (líquidos e gases). Tamén coñecen os conceptos de densidade
e de forza e saben expresalos e representalos.

o Previsión de dificultades. Poida que @s alumn@s atopen algunha
dificultade á hora de realizar os  cálculos relacionados coa presión
tanto hidráulica como atmosférica.

Temporalización: dúas últimas semanas de marzo  e primeira de abril

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO
CONTIDOS DA UNIDADE

BLO QUE 1. A ACTIVIDADE 
CIENTÍFICA

  A investigacióncientífica.
   Expresión de resultados.
   Análise 
dosdatosexperimentais.
 Proxecto de investigación.

 Procura,  selección  e
organización de información
a  partir  de  textos  e  imaxes
para  completar  as  súas
actividades  e responder a
preguntas.

 Interpretación deresultados 
experimentais.

 Contrastación dunhateoría 
condatos experimentais.

 Análise de datos a partirda 
interpretación de táboase 
gráficos.

 Realización  de  proxectos  de
investigación ereflexión  sobre
os  procesos  seguidos  e os
resultados obtidos.

 Utilización doTIC paraa 
realizaciónde tarefas 
eaanálisede resultados.

 Apreciación da importancia da 
investigación para o avance da 
ciencia.

 Valoración do traballo de procura 
de información en diversas 
fontes.

B1-1. Recoñecer 
queainvestigaciónenciencia é un 
labor colectivo e interdisciplinar en 
constante evolución e influída polo 
contexto económico e político.

B1- 8. Elaborar e defender un 
proxecto de investigación, 
aplicando o TIC.
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CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO
CONTIDOS DA UNIDADE

BLO QUE 4. O MOVEMENTO E As 
FORZAS
   Presión.
   Principios dahidrostática.
   Física daatmosfera.

   A presión: hidrostática 
eatmosférica.
 Propagación da presión en 
fluídos.
 Forza depulo en corpos 
mergullados.
    Física daatmosfera.
 Recoñecemento das forzas de 

presión no interior de 
fluídos.

 Comprobación experimental das 
forzas exercidas no interior 
dunlíquido.

 Comprobación experimental da 
existencia dapresión 
hidrostática eatmosférica.

 Medición da presión 
atmosférica.
 Identificación dosinstrumentosde 

medidadapresiónatmosférica.
  Explicación sobre as diferenzas de 
presión.

B4  -12.Recoñecer  que  o  efecto
dunha  forza non  só  depende  da
súa  intensidade  senón tamén da
superficie sobre a que actúa.
B4 -13. Interpretar fenómenos 
naturais e aplicacións   
tecnolóxica sen relación
principios da hidrostática, e 
resolver problemas
aplicando as expresións 
matemáticas dos mesmos.
B4 -14. Deseñar e presentar 
experiencias ou dispositivos que 
ilustren o comportamento dos 
fluídos e que poñan de manifesto 
os coñecementos 
adquiridosasícomo ainiciativa
e a imaxinación.

 Relación entre apresión 
atmosférica ea altitude.

 Medición da densidade 
dunlíquido mediante 
vasoscomunicantes.

 Explicaciónde 
comosepropaga apresión 
nun fluído.

 Identificación da forza de pulo
en corpos mergullados: 
flotabilidad.

   Expresión matemática da 
forzadepulo.

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

  Predición meteorolóxica 
mediante os valores da 
presión atmosférica e do 
movemento das masas de 
aire.

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

B1- 1. Recoñecer que a
investigación en 
ciencia é un labor 
colectivo e 
interdisciplinar en 
constante evolución e 

B1- 1.2. Argumenta con 
espírito crítico ograo de
rigor científico dun 
artigo ou unha noticia,
analizando o método de 
traballo e identificando as

 Recompila, organiza e 
analiza 
ainformaciónrelevan
tedun texto 
científico para 
completar os seus 

Páx. 223.
Acts. 65 a

70

CL
CM
CT
AA
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influída polo contexto 
económico e político.

características do 
traballo científico.

traballos, responder 
cuestións e expor dita
información 
oralmente e/ou 
porescrito.

SC

IE

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

B1- 8.1. Elabora e 
defende un proxecto de 
investigación, sobre un 
tema de interese 
científico, utilizando o 
TIC.

 Utiliza adecuadamente 
oTIC para 
buscarinformacióncoa 
que completar os 
seus traballos.

Páx. 219.
Act.
41

CL
CM
CT
CD
AA
SC
IE

BLOQUE 4. O MOVEMENTO E As FORZAS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE
INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B4-  12.  Recoñecer  que  o
efecto dunha  forza  non  só
depende da súaintensidade
senóntaménda superficie
sobre aqueactúa.

B4- 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.

 Recoñece ar elación
entrea 
superficie de 
aplicación 
dunha forza e o
efecto resultante
en situacións da 
vida cotiá.

Páxs. 202 e
203.

Os avións
Páx. 206.Act.

5
Páx. 219. Act.

31 CMCT

B4- 12.2. Calcula a 
presión exercida polo 
peso dun obxecto 
regular en distintas 
situacións nas quevaría 
asuperficie naque se 
apoia, comparando os 
resultados e extraendo 
conclusións.

 Calcula a presión
exercida polo
peso  dun
obxecto  en
distintas
situacións.

Páx. 205. Act.
4

Páx. 219.
Acts. 30, 32,

33
e 34

AA

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

B4-  13.2.  Explica  o
abastecemento de  auga
potable, o deseño dunha
presa easaplicacións
do sifón.

 Explica o porqué 
do deseño 
dunha presa.

Páx. 211. Act.
9 CL

B4- 13.3. Resolve 
problemas 
relacionados coa 
presión no interior 
dun fluído aplicando 
o principio 
fundamental da 
hidrostática.

 Resolve 
problemas 
relacionados 
coa presión no 
interior dun 
fluído.

Páx. 212. Act.
14.

CMCT 
AA IE
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B4- 13.4. Analiza 
aplicacións prácticas 
baseadas no principio
de Pascal, como a 
prensa hidráulica, 
elevador, dirección e
freos hidráulicos, 
aplicando a
expresión matemática 
deste principio á 
resolución de
problemas en contextos
prácticos.

 Analiza  aplicacións
prácticas baseadas
no  principio  de
Pascal.

Páx. 212.
Act.
14

Páx. 218.
Act.
26

Páx. 220.
Act.
48

Páx. 223.
Acts. 68 e

70
B4-13.5. Predíamaiorou 
menor flotabilidad de 
obxectos utilizando a 
expresión matemática 
do principio de
Arquímedes.

 Identifica a maior 
oumenor flotabilidad 
de obxectos de acordo
co principio de 
Arquímedes.

Páx. 215.
Act.
16

Páx. 218.
Act.
28

Páx. 221.
Act.
54

BLOQUE 4. O MOVEMENTO E As FORZAS (continuación)
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETENCIA
S

B4- 14. Deseñar e 
presentar
experiencias ou 
dispositivos que
ilustren o 
comportamento dos
fluídos e que poñan de 
manifesto
os coñecementos 
adquiridos así 
comoainiciativa  
eaimaxinación.

B4- 14.1. Comproba
experimentalmente ou 
utilizando
aplicacións virtuais 
interactivas a
relación entre presión
hidrostática e 
profundidade en 
fenómenos como o 
paradoxo
hidrostática, o tonel de
Arquímedes e o 
principio dos
vasos comunicantes.

 Busca información sobre 
o paradoxo 
hidrostática.

 Comproba 
experimentalme
nte o principio de 
Arquímedes.

Páx. 219.
Act.
41

Páxs. 224 e
225.

CMCT
AA

Traballo
cooperativ

o

B4- 14.2. Interpreta o 
papel da presión 
atmosférica en 
experiencias como o 
experimento de Torricelli, 
os hemisferios de 
Magdeburgo, 
recipientes investidos 
onde nonsederramao
contido, etc. inferindo o 
seu elevado valor.

 Recoñeceo  papel  da
presión atmosférica
no  experimento de
Torricelli  e  os
hemisferios de
Magdeburgo.

CM
CT
A
A

Páx. 208.
Interpreta a

imaxe
Páx. 220.

Act.
46

B4- 15. Aplicar os 
coñecementos sobre a 
presión atmosférica á 
descrición de 
fenómenos 
meteorolóxicos e á 
interpretación de mapas 

B4- 15.2. Interpreta os 
mapas de isobaras que 
se mostran no 
prognóstico do tempo 
indicando 
osignificadodasimboloxí
aeos datos que aparecen 

 Interpreta  un  mapa
de isobaras
identificando o
anticiclón e
aborrasca.

Páx. 217.
Interpreta a

imaxe

CM
CT
A
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do tempo, recoñecendo 
termos e símbolos 
específicos da 
meteoroloxía.

nosmesmos. A

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS
B4-12.2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto regular en 
distintas situación nas que varía a
superficie na que se apoia, comparando os resultadose extraendo
conclusións.
B4-13.3. Resolve problemas relacionados coa presión no interior
dun fluído aplicando o principio fundamental da hidrostática.
B4-13.4. Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio de Pascal, como a
prensa  hidráulica,  elevador, dirección e freos hidráulicos, aplicandoa
expresión matemática deste principio á resoluci ón de  problemas en
contextos prácticos.
Predí a maior ou menor flotabilidade de obxectos utilizando a expresión
matemática do principio .

ORIENTACIÓN 
METODOLÓXICAS

MODELOS 
METODOLÓXICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓXICOS

AGRUPAMIENTO

❒ Modelo 
discursivo/exp
ositivo.

❒ Modelo experiencial.
☐ Talleres.
❒ Aprendizaxe 

cooperativa.
❒ Traballo portarefas.
☐ Traballo porproxectos.
☐ Outros.

❒ Actividade 
e 
experiment
ación.

❒ Participación.
☐ Motivación.
❒ Personalización.
☐ Inclusión.
❒ Interacción.
❒ Significatividad.
❒ Funcionalidade.
☐ Globalización.

☐ Avaliación formativa.

❒ Tarefas individuais.

❒ Agrupamiento 
flexible.

☐ Parellas.
☐ Pequeno grupo.

☐ Gran grupo.
☐ Grupo interclase.

☐ Outros.
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RECURSOS PARA
A 
AVALUACIÓN

P ROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓ N

INSTRUMENTOS PARA A 
AVALIACIÓN SISTEMA DE 

CUALIFICACIÓN
❒ Observación
directa  do
trabalodiario.

❒ Análise  e
valoración  de
tarefasespecialmente
creadas para
aavaliación.

❒ Valoracióncuan
titativa do avance 
individual 
(cualificacións).

❒ Valoración 
cualitativa do 
avanceindividual 
(anotacións e 
puntualizacións).

☐ Valoracióncuantit
ativado avance 
colectivo.

☐ Valoracióncualitativa 
doavance colectivo.
☐ Outros.

❒ Observ
ación directa.

❒ Elementode 
diagnóstico: 
rúbricadaunidade.

❒ Avaliación de 
contidos, 
probacorrespondenteá 
unidade.

❒ Avaliación 
por 
competencias,pro
ba correspondente 
á unidade.

❒ Outros 
documentos 
gráficos outextuais.

☐ Debates 
eintervencións.

❒ Proxe
ctosp ersoaisou 
grupales.

☐ Representac
ións e 
dramatizació
ns.

☐ Elaboracións 
multimedia.

☐ Outros.

Cu alificación cuantitativa:
Probas de 
avaliacióndecontidos.

Cualificación cualitativa:t
erácomo clave  para  o
diagnóstico  arúbrica
correspondente á
unidade.

Probasde
avaliaciónpor
competencias.

Oobservación directa.

TRABALL
O 
COOPERATI
VO

ñ Proxecto correspondente ao bloque 2: Navega:Final de proxecto: o noso espazo 
virtual.
ñ Investiga. O principio de Arquímedes.

CONTIDOS 
TRANSVERSAIS

Co mprensión lectora. Os freos ABS nas motos (páxina 223).
Exp resió n o ral e esc rita. Escribir un resumo dun texto (páxina 223).
Co municación audiovisual.O funcionamentodosavións(páxinas202 e 
203);tiposdemanómetros(páxina209); aplicaciónsdosvasos 
comunicantes(páxina210);Prensahidráulica(páxina212);outrossistemashidráulicos 
(páxina213); o pulo (páxina214); aflotabilidad(páxina215): 
osmovementosdasmasasde aire (páxina217).
O tratamento das TecnoloxíasdaInformación eda 
Comunicación.Procuradeinformaciónsobreo paradoxo hidrostática
(páxina 219).
Emprendimiento. Comprobar experimentalmente asforzas exercidas nointerior 
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dunlíquido (páxina 206). Comprobar experimentalmente aexistenciadapresión 
atmosférica(páxina208).Mediradensidadedun líquido mediante vasos comunicantes 
(páxina 211). Como se propaga a presión nun fluído (páxina212). Detectare 
medir experimentalmente a forza de pulo (páxina 213). Analizar as forzas 
queinterveñen nun experimento (páxina 222). Reflexionar sobre a obrigación de 
instalar freosABS nas motos (páxina 223) .
Ed ucación viaria. A importancia de mellorar a seguridade viaria dos 
motociclistas (páxina 223).
Ed ucación cívica e constitucional. A importancia de traballar dun modo 
cooperativo (páxinas 224 e 225).
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UNIDADE 10. Traballo e enerxía

OBXECTIVOS CURRICULARES

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.

e)Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información 
para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha 
preparación básica nocampo das tecnoloxías, especialmente as da 
información e acomunicación.

f)Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se 
estrutura en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos 
para identificar os problemas nos 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 decisión e asumir 
responsabilidades.

h)Comprender  e  expresar  con  corrección,  oralmente  e  por  escrito,
nalingua  castelá  e,  se  a  houber,  na lingua  cooficial  da  Comunidade
Autónoma,  textos e  mensaxes  complexas,  e  iniciarse no coñecemento, a
lectura e o estudo da literatura.

i) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia 
propias e dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural.

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

o Enfoque da unidade. Nesta unidade @s alumn@s coñecerán como 
funciona a enerxía e como se transfire. 
o Identificarán que é o traballo, atoparán a relación entre forza, 
desprazamento e traballo e acharán o traballo da forza de rozamento. 
o Relacionarán o traballo e a enerxía mecánica e como este modifica
á enerxía cinética, a enerxía potencial e a enerxía mecánica. 
o Saberán como se conserva a enerxía mecánica e que é o 
movemento con rozamento. Tamén se aproximarán aos conceptos de 
potencia, rendemento e velocidade. 
o Comprenderán o rendemento dunha máquina ou dunha instalación. 
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Como tarefas finais analizarán as transformacións enerxéticas nun 
teléfono e reflexionarán sobre a instalación dun cemiterio nuclear na súa 
localidade. Como traballo cooperativo comprobarán experimentalmente
a transformación de enerxía potencial en enerxía cinética.

o O que @s alumn@s xa coñecen. @s alumn@s coñecen que é a 
enerxía e cales son os seus tipos (cinética, potencial, mecánica, 
térmica, química, nuclear, radiante e eléctrica) e as súas características 
(transfírese, almacénase, transpórtase, transfórmase, consérvase e 
degrádase).

o Previsiónde dificultades. Poida que @s alumn@s atopen algunha 
dificultade á hora de calcular as forzas e o traballo e relacionalos coa 
potencia e o rendemento. Dada a complexidade dalgúns conceptos da 
unidade, é conveniente asegurarse de que os alumnos dominan as 
ferramentas de cálculo instrumentais necesarias para o seu 
desenvolvemento

Temporalización: cuarta semana de abril e dúas primeiras  de maio

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO
CONTIDOS DA UNIDADE

BLO QUE 1. A ACTIVIDADE 
CIENTÍFICA

  A investigacióncientífica.
   Expresión de resultados.
   Análise 
dosdatosexperimentais.
 Proxecto de 
investigación.

 Procura,  selección e organización
de información a partir de textos e
imaxes para  completar  as  súas
actividades  e responder a
preguntas.

 Interpretación deresultados 
experimentais.

 Contrastación dunhateoría condatos 
experimentais.

 Análise de datos a partirda 
interpretación de táboase 
gráficos.

 Realización  de  proxectos  de
investigación ereflexión  sobre  os
procesos seguidos e os resultados
obtidos.

 Utilización do TIC para a realizaciónde 
tarefas eaanálise de resultados.

 Apreciación da importancia da 
investigación para o avance da ciencia.

 Valoración do traballo de procura de 
información en diversas fontes.

B1-1. Recoñecer 
queainvestigaciónenciencia é un 
labor colectivo e interdisciplinar en
constante evolución e influída polo 
contexto económico e político.

B1- 8. Elaborar e defender un
proxecto de investigación, 
aplicando o TIC.
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CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES DO 

CURSO
CONTIDOS DA UNIDADE

BLO QUE 5. ENERXÍA

   Enerxías cinética 
epotencial.
 Enerxía mecánica. 
Principio de conservación.

 A enerxía.
 O traballo.
   O traballo e a 
enerxíamecánica.
   Aconservación daenerxía 
mecánica.

B5- 1. Analizar astransformacións 
entre enerxía cinética eenerxía 
potencial, aplicando oprincipio de 
conservación da enerxía mecánica 
cando se despreza a forza de 
rozamento, e oprincipio
xeral deconservación da enerxía 
candoexiste

 Formas deintercambio 
deenerxía: o traballo e a 
calor.

   Traballo epotencia.

 Potencia e rendemento.
 Identificación do modo en que

a enerxía se transfire.
  

Recoñecementodarelaciónent
reaforza, o desprazamento 
eo traballo.

 Identificación do traballo da forza 
de rozamento.

 Recoñecemento de como o
traballo modifica  a  enerxía
(cinética,  potencial  e
mecánica).

 Identificación do movemento con 
rozamento.

 Establecemento da relación entre 
potencia evelocidade.

 Análise dorendemento 
dunhamáquina ou dunha 
instalación.

 Análise das 
transformaciónsenerxéticas 
nun teléfono.

 Reflexión sobre a conveniencia de 
instalar uncemiterio nuclear na
túa localidade.

 Comprobación experimental da 
transformación de enerxía 
potencial en enerxía cinética.

disipación da mesma debida ao 
rozamento.
B5- 2. Recoñecer que a calor e o traballo
son dúas formas  de  transferencia  de
enerxía, identificando as situacións nas
que se producen.
B5- 3. Relacionar os conceptos de 
traballo e potencia na resolución de 
problemas, expresando os resultados en
unidades do Sistema Internacional 
así como outras de uso común.

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

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

B1- 1.2. Argumenta con 
espírito crítico ograo de
rigor científico dun 
artigo ou unha noticia,
analizando o método de 
traballo e identificando as
características do 
traballo científico.

 Recompila, organiza e 
analiza 
ainformaciónrelevan
te dun texto 
científico para 
completar os seus 
traballos, responder 
cuestións e expor dita
información 
oralmente e/ou 
porescrito.

Páx. 223.
Acts. 54 a

60

CL
CMCT
AA

SC
IE
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B1-  8.  Elaborar  e
defender  un proxecto
de investigación,
aplicando o TIC.

B1- 8.1. Elabora e 
defende un proxecto de 
investigación, sobre un 
tema de interese 
científico, utilizando o 
TIC.

 Utiliza adecuadamente 
unha folla de cálculo 
para presentar osseus
traballos.

Páx. 243.
Act.
59

CL
CMCT

CD AA
SC

IE

BLOQUE 5. A ENERXÍA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDAD
ES

COMPETENCIA
S

B5- 1. Analizaras
transformacións

entre enerxía cinética e
enerxía potencial,

aplicando oprincipio
de conservación da 
enerxía mecánica cando
se despreza a forza de 
rozamento, e o principio

B5- 1.1. Resolve 
problemas de
transformacións entre 
enerxía cinética e 
potencial gravitatoria,
aplicando o principio de
conservación da enerxía
mecánica.

  Resolve  problemas
aplicando o  principio
de  conservación da
enerxíamecánica.

Páx. 235.
Acts.8,9e1

0
Páx. 240.

Act.
39

Páx. 245.
Acts. 61 a

64

CMCT
AA

xeral de conservación da 
enerxía cando existe 
disipación da mesma 
debida ao rozamento.

B5- 1.2. Determina a 
enerxía disipada en 
forma de calor en 
situacións onde 
diminúe a enerxía 
mecánica.

 Determina situacións nas 
que diminúe aenerxía 
mecánica.

Páx. 240.
Act.
36

Páx. 245.
Act.
61

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

B5- 2.1. Identifica a 
calor e o traballo como 
formas de
intercambio de enerxía,
distinguindo as 
acepcións
coloquiais destes 
termos do
significado científico dos
mesmos.

 Identifica a calor e o
traballo como formas
de  intercambio de
enerxía.

Páx. 231.
Act.4

Páx. 236.
Act.11

Páx. 238.
Act.13

Páx. 241.
Act.44

CMCT
AA

B5- 2.2. Recoñece en 
que condicións un 
sistema intercambia 
enerxía, en forma de
calor ou en forma de 
traballo.

 Recoñece en 
quecondicións un 
sistema 
intercambia 
enerxía.

Páx. 
242.

Saber 
facer

B5- 3. Relacionar os 
conceptos de traballo e 
potencia na resolución
de problemas, 
expresando os
resultados en unidades 
do Sistema Internacional 
así como outras de uso 
común.

B5- 3.1. Acha o traballo 
e a potencia asociados 
aunha forza,
incluíndo situacións nas 
que a forza forma un 
ángulo distinto de
cero co 
desprazamento, 
expresando o 
resultado nas
unidades do Sistema
Internacional ououtras 
de uso Común como a 
caloría, o kWh e os CV.

 Acha o traballo e 
apotencia asociados
a unha forza, 
expresando o 
resultado en kWh 
eCV.

Páx. 237. 
Act.12
Páx. 241.

CMCT

Acts. 43 e 
45
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS
B5-1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía cinética e 
potencial gravitatoria, aplicando o principio de conservación da 
enerxía mecánica.
B5-1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en situacións onde 
diminúe a enerxía mecánica.
B5-2.1. Identifica a calor e o traballo como formas de intercambio de enerxía, 
distinguindoas acepcións coloquiais destes termos do significado científico
dos mesmos.
Acha o traballo ea potencia asociados a unha forza, incluíndo situacións 
nas que a forza forma un ángulo distinto de cero co desprazamento, 
expresando o resultado nas unidades de Sistema Internacional ou outras 
de uso común como a caloría, o kWh e os CV.

OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN
ORIENTACIÓN
S

MODELOS 
METODOLÓXICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓXICOS

AGRUPAMIENTO

METODOLÓXIC
AS

❒ M
odelo 
discursivo/exp
ositivo.

❒ M
odelo 
experienc
ial.

☐ Talleres.
❒ Aprend
izaxe 
cooperativa.
❒ Tra
ballo 
portarefas
.

☐ Traballo 
porproxectos.

☐ Outros.

❒ Act ividade e
experimen
tación.

❒ Participació
n.

☐ Motivación.
❒ Personalizac

ión.
☐ Inclusión.

❒ Interacción.
❒ Significativi

dad.
❒ Funcionalid

ade.
☐ Globalización.
☐ Avaliación 

formativa.
☐ Outros.

❒ Ta
refas 
individuai
s.
❒ Agrupa
mento flexible.

☐ Parellas.
☐ Pequeno grupo.
☐ Gran grupo.

☐ Grupo interclase.
☐ Outros.

P ROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓ N

INSTRUMENTOS PARA A 
AVALIACIÓN SISTEMA DE 

CUALIFICACIÓN
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RECURSOS PARA A
AVALUACIÓN

❒ Observación
directa  do
trabalodiario.
❒ Análise  e
valoración  de
tarefasespecialmente
creadas para
aavaliación.
❒ Valoracióncuan
titativa do avance 
individual 
(cualificacións).
❒ Valoración 
cualitativa do 
avanceindividual 
(anotaciónse 
puntualizacións).
☐ Valoracióncuantit
ativado avance 
colectivo.

☐ Valoracióncualitativa 
doavance colectivo.
☐ Outros.

❒ Observación 
directa.

❒ Elemento 
dediagnóstico: 
rúbricadaunidade.

❒ Avaliación de 
contidos, 
probacorrespondenteá 
unidade.
❒ Avaliación 
por 
competencias,pr
oba 
correspondente á 
unidade.
❒ Outros 
documentos 
gráficos outextuais.
☐ Debates 

eintervencións.
❒ Proxectospersoaiso

u grupales.
☐ Representa
cións e 
dramatizació
ns.
☐ Elaboracións 

multimedia.
☐ Outros.

Cu alificación
cuantitativa:
   Probas de
avaliacióndecontidos.
Cu  alificación
cualitativa:terácomo
clave  para  o  diagnóstico
arúbrica correspondente
á unidade.
 Probasde

avaliaciónpor
competencias.

 Oobservación directa.

TRABALL
O 
COOPERATI
VO

2. Proxecto correspondente ao bloque 2: Navega:Final de proxecto: o noso espazo 
virtual.

3. Investiga. A conservación da enerxía mecánica.

CONTIDOS 
TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Búscase pobo para «cemiterio» nuclear (páxina 243).
Expresión oral e escrita. Resumir nunha soa frase a idea principal dun texto 
(páxina 243).
Comunicación audiovisual. A eficiencia no transporte (páxina226); a eficiencia
enerxética dun tren (páxinas226 e 227); a enerxía (páxina 229); o traballo (páxina
230); forza, desprazamento e traballo (páxina 230); a enerxía potencial (páxina
233); a enerxía mecánica (páxina 234).

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Utilizar unha folla de 
cálculo para recoller os resultados dunha enquisa erepresentalos graficamente 
(páxina 243).

Emprendimiento.Analizar as transformacións enerxéticas nun teléfono
(páxina242).Reflexionar sobre a ideade instalar un cemiterio nuclear na túa localidade
(páxina243).Experimentar coa conservación  da enerxía mecánica (páxinas 244 e
245).
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Ed ucación cívica e constitucional. A importancia de traballar dun modo 
cooperativo (páxinas 244 e 245).

UNIDADE 11. Enerxía e calor.

OBXECTIVOS CURRICULARES

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.

e)Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información 
para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. 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 distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para
identificar os problemas nos 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 decisión e asumir 
responsabilidades.

h)Comprender e expresar con corrección,  oralmente e por escrito,  na
lingua castelá e, se a houber, na lingua cooficial da Comunidade Autónoma,
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o
estudo da literatura.

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia 
propias e dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural.

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

o Enfoque da unidade. Nesta unidade @s alumn@s coñecerán a 
calor e os seus efectos e como pode transformarse en traballo.
Recoñecerán a calor como enerxía en tránsito e do equilibrio 
térmico. 
Identificarán as características da transmisión da calor. Aprenderán 
a medir o equivalente de auga dun calorímetro. 
Establecerán a relación entre calor, temperatura e cambio de estado. 
Asociarán a calor aos cambios de estado e a os cambios de tamaño.
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 Recoñecerán a equivalencia entre calor etraballo.
 Analizarán o funcionamento das máquinas térmicas.
 Como tarefas finais analizarán táboas sobre a sensación térmica e 
reflexionarán sobre o aforro de enerxía a ousar o frigorífico.
 Como traballo cooperativo, medirán a calor específica dun 
metal.

O que @s alumn@s xa coñecen.  @s alumn@s coñecen que é a temperatura e 
como se mide. 
Tamén coñecen as distintas escalas termométricas(Celsius,Kelvine 
Fahrenheit) ea teoría cinética da materia.

Previsión de dificultades. Poida quea o  c a l c u l a r  o  
e q u i v a l e n t e   en auga dun calorímetro ou a calcular os cambios
de tamaños de líquidos,sólidos e gases. Dada a complexidade dalgúns 
conceptos da unidade, é conveniente asegurarse de que @s alumn@s 
dominan as ferramentas de cálculo instrumentais necesarias para o  
seu desenvolvemento. 

Temporalización: dúas semanas de maio e dúas primeiras semanas de xuño
CONTIDOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARESCONTIDOS CURRICULARES 

DO CURSO
CONTIDOS DA UNIDADE

BLO QUE 1. A ACTIVIDADE 
CIENTÍFICA

  A 
investigacióncientífica.
   Expresión de resultados.
   Análise 
dosdatosexperimentais.
 Proxecto de 
investigación.

 Procura,  selección  e  organización
de información a partir de textos e
imaxes para  completar  as  súas
actividades  e responder a
preguntas.

 Interpretación deresultados 
experimentais.

 Contrastación dunhateoría condatos 
experimentais.

 Análise de datos a partirda
interpretación de táboas e gráficos.

 Realización de proxectos de investigación
ereflexión  sobre  os  procesos
seguidos e os resultados obtidos.

 Utilización doTICparaa realizaciónde
tarefas eaanálisederesultados.

 Apreciación da importancia da 
investigación para o avance da ciencia.

 Valoración do traballo de procura de 
información en diversas fontes.

B1-1. Recoñecer 
queainvestigaciónenciencia é un 
labor colectivo e interdisciplinar en 
constante evolución e influída polo 
contexto económico e político.

B1- 8. Elaborar e defender un 
proxecto de investigación, 
aplicando o TIC.
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CO
NTI
DO
S

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES

CONTIDOS CURRICULARES DO 
CURSO

CONTIDOS DA UNIDADE

BLO QUE 5. ENERXÍA  A calor.
Efectos da calor.
Transformación entre calor 
etraballo. Máquinas térmicas.
Recoñecemento da calor como 
enerxía en tránsito e do 
equilibriotérmico.
Identificación das características da
transmisión dacalor.
Cálculo da calor e os cambios de 
temperatura.
Medición do equivalente de auga 
dun calorímetro.
Establecemento da relación entre 
calor, temperatura e cambio de
estado.
Asociación da calor a os cambios 
de estado

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

 Enerxías cinética 
epotencial.
Enerxía mecánica. Principiode 
conservación.
Formas deintercambio 
deenerxía: o traballo e a 
calor.
Traballo epotencia.
Efectos dacalorsobre os 
corpos.
Máquinas térmicas.




  B5 -5. Valorar a relevancia 
histórica das máquinas térmicas 
como desencadeamentos da 
revolución industrial, así como a 
súa importanciaactual naindustria 
eo transporte.






  B5-6.Comprenderalimitación 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







e aos cambios de tamaño; 
dilatación dos sólidos, líquidos 
e gases.

 Mediación da dilatación 
delíquidos.
 Recoñecemento da equivalencia 

entre calor e traballo.
 Análise das máquinas 

térmicas de combustión 
externa e interna (máquina de 
vapor e motor de explosión.

 Cálculo do rendemento 
dasmáquinas térmicas.

 Analizar unha táboa sobre a 
sensación térmica.

 Reflexiónachegado aforrode 
enerxíano fogar.

   Medicióndacalorespecífica 
dunmetal.

innovación e a empresa.

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1- 1. Recoñecer que a
investigación en 
ciencia é un labor 
colectivo e 
interdisciplinar en 
constante evolución e 

B1- 1.2. Argumenta con 
espírito crítico ograo de
rigor científico dun 
artigo ou unha noticia,
analizando o método de 
traballo e identificando as

 Recompila, organiza e 
analiza 
ainformaciónrelevan
te dun texto 
científico para 
completar os seus 
traballos, responder 

Páx. 263.
Acts. 55 a

60

CL
CM
CT
AA
SC
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influída polo contexto 
económico e político.

características do 
traballo científico.

cuestións e expor dita
información 
oralmente e/ou 
porescrito.

IE

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

B1- 8.1. Elabora e 
defende un proxecto de 
investigación, sobre un 
tema de interese 
científico, utilizando o 
TIC.

 Utiliza adecuadamente 
unha folla de cálculo 
para presentar osseus
traballos.

 Utiliza adecuadamente 
oTIC para 
buscarinformacióncoa 
que completar os 
seus traballos.

Páx. 261.
Act.
49

Páx. 262.
Act.
54

CL
CM
CT
CD
AA
SC

IE

BLOQUE 5. A ENERXÍA
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

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

B5- 4.1. Describe as 
transformacións que 
experimenta un corpo ao 
gañar ou perder 
enerxía, determinando 
a calor necesaria para 
que se produza unha 
variación de 
temperatura dada epara 
uncambio deestado, 
representando 
graficamente ditas 
transformacións.

 Describe as 
transformacións que 
experimenta un 
corpoao gañar 
ouperder enerxía. Páx. 259.

Acts. 23 e
24

CL
CM
CT
AA
IE

B5-4.3.Relaciona 
avariación da lonxitude 
dun obxecto coa 
variación da súa 
temperatura utilizando
o coeficiente de 
dilataciónlinealcorrespo
ndente.

 Utiliza ocoeficiente de 
dilatación lineal 
correspondente. Páx. 259.

Act.
25

B5- 4.4. Determina 
experimentalmente 
calores específicas e 
calores latentes de 
sustancias mediante 
un calorímetro, 
realizando os cálculos 
necesarios a partir dos 
datos empíricos 
obtidos.

 Determina 
experimentalmente 
calores específicas e 
calores latentes 
desustanciasmedia
nte un calorímetro.

 Mide o equivalente en 
auga dun 
calorímetro.

Páx. 251.
Saber

facer e
act. 6

Páx. 260.
Acts. 38 e

39
Páx. 261.
Acts. 45 e

50
B5- 5. Valorar a 
relevancia histórica das 

B5- 5.1. Explica 
ouinterpreta, mediante 

  Explica o fundamento 
do funcionamento do 

Páx. 261.
CL
CM
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máquinas térmicas como
desencadeamentos da
revolución industrial, 
asícomoa súa 
importancia actual na 
industria e o 
transporte.

ou a partir de 
ilustracións, o fundamento 
do funcionamento 
domotor de explosión.

motor de explosión. Act.
52 CT

CD
AA
SC
I

E

C

E

C

B5-5.2. Realiza un traballo
sobrea importancia 
histórica do motor de 
explosión e preséntao 
empregando oTIC.

 Realiza un traballo 
sobre a importancia 
histórica do motor de
explosión no mundo 
do transporte e 
preséntao empregando 
oTIC.

Páx. 261.
Act.
49

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CURRICULARES ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE
INDICADORES DE 
LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIA
S

B5- 6. Comprender a 
limitación que 
ofenómeno da 
degradación da enerxía 
supón para a 
optimización 
dosprocesos 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.

B5- 6.1. Utiliza o 
concepto da 
degradación da enerxía 
para relacionar aenerxía 
absorbida eo traballo 
realizado por unha 
máquina térmica.

 Explica  e  identifica  o
traballo realizado por
unha  máquina
térmica. Páx. 261.

Act.
47

Páx. 263.
Acts. 55 a

60

CM
CT
A
A

RECURSOSPARA
A 
AVALUACIÓN

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS PARA A 
AVALIACIÓN

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN
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❒ Observación
directa  do
trabalodiario.

❒ Análise  e
valoración  de
tarefasespecialmente
creadas para a
avaliación.

❒ Valoracióncuan
titativa do avance 
individual 
(cualificacións).

❒ Valoración 
cualitativa do 
avanceindividual 
(anotacións e 
puntualizacións).

☐ Valoracióncuantit
ativado avance 
colectivo.

☐ Valoracióncualitativa 
doavance colectivo.

☐ Outros.

❒ Observ
ación directa.

❒ Elemento 
dediagnóstico: 
rúbricadaunidade.

❒ Avaliación de 
contidos, 
probacorrespondenteá 
unidade.

❒ Avaliación 
por 
competencias,pro
ba correspondente 
á unidade.

❒ Outros 
documentos 
gráficos outextuais.
☐ Debates 

eintervencións.
❒ Proxe

ctosp ersoaisou 
grupales.

☐ Representac
ións e 
dramatizació
ns.

☐ Elaboracións 
multimedia.

☐ Outros.

Cu alificación cuantitativa:
 Probas de
avaliacióndecontidos.

Cualificación cualitativa:
terácomo clave  para  o
diagnóstico  arúbrica
correspondente á
unidade.

 Probasde
avaliaciónpor
competencias.

 Observación directa.

TRABALLO 
COOPERATIVO

Proxectocorrespondente aobloque 2: Navega:Finaldeproxecto: 
onosoespazovirtual.

Investiga. Medida da calor específicadun metal.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS

. Describe as transformacións que experimenta un corpo ao gañar ou 
perder enerxía,determinando a calor necesaria  para que se produza 
unha variación de temperatura  para un cambio de estado
r epresentando graficamente ditas transformacións.
. Utiliza o concepto da degradación da enerxía para relacionara enerxía 
absorbida eotraballo realizado por unha máquina térmica

OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN
MODELOS 
METODOLÓXICOS

PRINCIPIOS 
METODOLÓXICOS

AGRUPAMIENTO
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ORIENTACIÓ
NS 
METODOLÓXIC
AS

❒ Modelo 
discursivo/exp
ositivo
.

❒ Modelo experiencial.
☐ Talleres.

❒ Aprendizaxe 
cooperativa.

❒ Traballo portarefas.
☐ Traballo porproxectos.
☐ Outros.

❒ Actividade
e 
experiment
ación
.

❒ Participación.
☐ Motivación.

❒ Personalización.
☐ Inclusión.

❒ Interacción.
❒ Significatividad.
❒ Funcionalidade.
☐ Globalización.
☐ Avaliación formativa.
☐ Outros.

❒ Tarefas individuais.

❒ Agrupamento 
flexible.

☐ Parellas.

☐ Pequeno grupo.
☐ Gran grupo.

☐ Grupo interclase.

☐ Outros.

M

METODOLOXÍA. Foise indicando en cada tema.
O libro de texto utilizado para este curso é da editorial SANTILLANA

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Entendemos a evaluación como un proceso continuo, referido a todas as actividades do 
alumnado e non a uns exercicios  puntuais  concebidos para cualificar.

RECURSOS PARA
A 
AVALUACIÓN

P ROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓ N

INSTRUMENTOS PARA A 
AVALIACIÓN SISTEMA DE 

CUALIFICACIÓN
❒ Observación
directa  do
trabalodiario.
❒ Análise  e
valoración  de
tarefasespecialmente
creadas para
aavaliación.
❒ Valoracióncuan
titativa do avance 
individual 
(cualificacións).
❒ Valoración 
cualitativa do 
avanceindividual 
(anotacións e 
puntualizacións).
☐ Valoracióncuantit
ativado avance 
colectivo.
☐ Valoracióncualitativa 

❒ Observación 
directa.

❒ Elemento 
dediagnóstico: 
rúbricadaunidade.

❒ Avaliación de 
contidos, 
probacorrespondenteá 
unidade.
❒ Avaliación 
por 
competencias,pro
ba correspondente 
á unidade.

❒ Outros 
documentos 
gráficos outextuais.
☐ Debates eintervencións.

❒ Proxectospersoaiso

Cu alificación cuantitativa:
 Probas de 
avaliacióndecontidos.
Cu  alificación
cualitativa:terácomo clave
para  o  diagnóstico
arúbrica correspondente
á unidade.
 Probasde

avaliaciónpor
competencias.

 Observación directa.
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Por esta razón as actividades propostas, deben esixir relacionar os coñecementos, 
interpretar gráficos, xustificar fenómenos, etc.

Para os contidos de cada tema, están indicados os criterios de avaliación. As probas escritas 
axustaranse a eses  criterios.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

• Para superar os exames (controis) de formulación química, terán que contestar 
correctamente o 75 % das fórmulas químicas (nomear e formular) do exame correspondente.

• Cando nunha determinada cuestión ou exercicio se teña que aplicar unha fórmula e 
dita fórmula fora desenrolada polo profesor na clase correspondente, o alumn@ tamén terá 
que facelo na cuestión ou exercicio. En caso de que non o faga, dita cuestión (exercicio) non 
se valorará.

NOTA DE COÑECEMENTOS:

Terase en conta o traballo diario exposto nos instrumentos de control, de maneira que a 
partir dunha nota media nos exames de 4,5 póidase redondear ao aprobado ou non.

EXAMES:

1.  Faranse dous por avaliación.
              Contarán o 50% cada un deles. A nota da avaliación será a media aritmética dos 
dous exames.

2. A terceira avaliación terá unha nota independiente , onde  só se cualificará a materia 
desa avaliación.

3. Durante o período comprendido entre a terceira e a avaliación  final de xuño , nas 
clases levaranse a cabo :

 Exercicios para repasar as partes suspensas.
 Exercicios para o alumnado que se presente a subir nota.

Ao remate deste período o alumnado poderá  recuperar a/as avaliación/s  mediante 
un exame da/s parte/s suspensa/s.     No caso de  ter suspensas as tres avaliacións , 
haberá un exame global da asignatura.

             O alumnado que teña aprobada a asignatura , poderá presentarse a  un exame 
global para subir  nota. No caso de que  : 
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            a.  A Suba , a nota final calcularase facendo  a media aritmética entre a nota  que xa 
tiña e a acadada no exame global.
            b.  A Baixe , na nota final quedará a nota que xa tiña.

4. A nota final da asignatura será a media aritmética das 3 avaliacións aprobadas ou 
recuperadas . 

5. Para superar a asignatura a nota final deberá ser de  un mínimo de 5 puntos. 

RECUPERACIÓN  DAS AVALIACIÓNS DURANTE O CURSO

 Farase logo da avaliación e constará dun exame de todos os contidos da avaliación. 
Cando un alumn@ suspenda a avaliación e a recuperación, a nota que queda será a media 
das duas.

ACTIVIDADES DE REFORZO PARA RECUPERACIÓN DE ALUMNOS/AS COA MATERIA
PENDENTE

Ao principio de curso farase unha reunión  co alumnado coa materia pendente.
 Entréganselle exercicios de repaso dos temas de cada avaliación .  O   alumnado 
poderá consultar co profesorado nos recreos ou horas libres calquera dúbida que 
teñan.
Realizaranse tres  exames, un cada trimestre. Os exames realízanse fora do horario 
escolar, nunha data elexida pola xefa de estudos. 
Os exercicios dos exames serán similares aos que se lles entrega ao alumnado  como 
repaso.
A nota final será a media aritmética das tres avaliacións.
Aprobarase a asignatura pendente si a media das tres evaluacións é dun mínimo de 5 
puntos. 
Si a media das tres evaluacións é menor de 5, farase un exame global da asignatura a
finais de maio.

 MEDIDAS     DE     ATENCIÓN     Á     DIVERSIDADE  

Temos moitos alumn@s por aula o que dificulta unha atención individualizada
para aqueles alumn@s con dificultades, , o que si se lles ofrece son exercicios
de reforzo e os recreos para reforzar aqueles contidos que lles son mais
dificiles, este mesmo tratamento é o que se lle dá o alumnado repetidor.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
CIENCIAS APLICADAS Á 
ACTIVIDADE PROFESIONAL 
4º E.S.O.



INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
No  plano  legal  esta  programación  baséase:  na  Lei  Orgánica  8/2013,  de  8  de
decembro,  de  Mellora  da Calidade Educativa  (LOMCE)  co  seu  artigo  único  de
modificación da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de mai o, de educación (LOE); e no
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.

CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE
   Competencia en Comunicación Lingüística (CCL)

O alumnado enfrontarase á procura, interpretación, organización e
selección de información. O alumnado desenvolverá a capacidade de transmitir
a  información,  datos  e  ideas  sobre  o  mundo no que viven empregando una
terminoloxía  específica  e  elaborando  un  discurso  científico  acorde  aos
coñecementos adquiridos.
 Competencia  Matemática  e Competencias  Básicas en  Ciencia  e

Tecnoloxía (CMCCT) A maior parte dos contidos da materia de Ciencias
Aplicadas á Actividade Profesional teñen unha incidencia directa na adquisición
das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. As Ciencias Aplicadas á Actividade
Profesional  baséanse  na  observación  e  interpretación  do  mundo  físico  e  na
interacción responsable  co  medio natural. Na aprendizaxe desta disciplina
empregaranse métodos propios da
racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas.
A  competencia  matemática  está  intimamente  asociada  ás  aprendizaxes  da
materia,  xa  que  implic  a  a capacidadedeaplicar  orazoamentomatemático
eempregar  ferramentas matemáticas para  describi r, predicir e representar
distintos fenómenos no seu contexto.
 Competencia Dixital (CD)

O alumnado empregara recursosdixitais para a elaboración de traballos científicos
con procura, selección, procesamento e presentación da información.
Tamén empregará aplicacións virtuais interactivas para realizar 



experiencias prácticas.
 Competencia Aprender aAprender(CAA)

As estruturas metodolóxicas que o alumnado adquire a través do método científico
serviralle para discriminar e estruturar as informacións que recibe na súa
vida diaria.
 Competencias Sociais e Cívicas (CSC)

O  alumnado aproveitará o  método  científico para  comprender os
beneficios do traballo en equipo.

Tamén comprenderá a importancia no traballo científico dos criterios éticos
fronte a problemas relacionados co impacto das ciencias e da tecnoloxía no
noso contorno: conservación de recursos, cuestións ambientais, etc.
 Competencia  de  Sentido  da  Iniciativa  e  Espírito

Emprendedor(CSIEE) Propoñeranse ao alumnado situacións nas que sexa
necesario tomar decisións desde un pensamento e espírito crítico. Desta forma,
desenvolverá capacidades, destrezas e habilidades, tales como a creatividade e  a
imaxinación, para elixir, organizar e xestionar os seus coñecementos na consecución dun
obxectivo como a elaboración dun proxecto de investigación, o deseño dunha actividade
experimental ou un traballo en equipo.
   Competencia en Conciencia e Expresións Culturais(CCEC)

O  alumnado  valorará  a  importancia  dos  avances  científicos  no
desenvolvemento do mundo e as aportacións dos científicos máis influentes
ao longo da historia.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL COMPETENCIAL
CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

Competencia en Comunicación Lingüística (CCL)
Nº Estándares de

aprendizaxe
1 CAAB2.11.1. Aplica, xunto cos/coas compañeiros/as, medidas de control da utilización dos

recursos, e implica niso o propio centro docente.
2 CAAB2.12.1. Formula estratexias de sustentabilidade no contorno do centro docente.
3 CAAB3.3.1. Precisa, analiza e argumenta comoainnovación éoupodeser unfactor de 

recuperación económica dun país.
4 CAAB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón.
5 CAAB4.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas tecnoloxías da información e da 

comunicación, para a elaboración e a presentación das súas investigacións.



6
CAAB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre un tema de interese
científico- tecnolóxico ou relativo a animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno
ou a alimentación e a nutrición humanas, para a súa presentación e defensa na aula.

7 CAAB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto 
verbalmente como por escrito.

Competencia Matemática e Competencias Básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT)
Nº Estándares de

aprendizaxe
1 CAAB1.1.1. Determina o tipo de instrumental de laboratorio necesario segundo o tipo de 

traballo que vaia realizar.
2 CAAB1.2.1. Recoñece ecumpre as normas deseguridade e hixiene querexen nos traballos 

delaboratorio.
3 CAAB1.4.1. Determina e identifica medidas de volume, masa ou temperatura 

utilizando ensaios de tipo físico ou químico.
4 CAAB1.5.1.Decide quetipo de estratexiaprácticacómpre aplicarparaa preparación 

dunha disolución concreta.
5 CAAB1.6.1. Establece que tipo de técnicas de separación e purificación de substancias 

se debe utilizar nalgún caso concreto.
6 CAAB1.7.1. Discrimina que tipos de alimentos conteñen diferentes biomoléculas.
7 CAAB1.8.1. Describe técnicas e determina o instrumental axeitado para os procesos 

cotiáns de desinfección.
8 CAAB1.9.1. Resolve acerca de medidas de desinfección demateriais de uso cotián en 

distintos tipos de industrias ou de medios profesionais.
9 CAAB1.10.1. Relaciona procedementos instrumentais coa súa aplicación no campo 

industrial ou no de servizos.
10 CAAB1.11.1. Sinala aplicacións científicas con campos da actividade profesional do seu 

contorno.
11 CAAB2.1.1. Utiliza o concepto de contaminación aplicado a casos concretos.

12 CAAB2.2.1. Discrimina os tipos de contaminación da atmosfera, a súa orixe e os seus 
efectos.

13

CAAB2.2.2. Categoriza, recoñece e distingue os efectos ambientais dacontaminación 
atmosférica máis
coñecidos, como a chuvia ácida, o efecto invernadoiro, a destrución da capa de ozono ou o
cambio global a nivel climático, e valora os seus efectos negativos para o equilibrio do 
planeta.

14 CAAB2.3.1. Relaciona os efectos contaminantes da actividade industrial e agrícola sobre o
solo.

15 CAAB2.4.1. Discrimina e identifica os axentes contaminantes da auga, coñece o seu 
tratamento e deseña algún ensaio sinxelo de laboratorio para a súa detección.

16 CAAB2.5.1. Establece en que consiste a contaminación nuclear, analiza a xestión dos residuos 
nucleares e argumenta sobre os factores a favor e en contra do uso da enerxía nuclear.

17 CAAB2.6.1. Recoñece e distingue os efectos dacontaminación radioactiva sobre 
oambiente ea vi daen xeral.

18 CAAB2.7.1. Determina os procesosde tratamento deresiduos evaloracriticamente 
asúa recollida selectiva.

19 CAAB2.8.1. Argumenta os proles e os contras da recollida, da reciclaxe e da reutilización 
de residuos.

20 CAAB2.9.1. Formula ensaios 
conservación ambiental.

de laboratori
o

para coñecer aspectos relacionado
s

coa

21 CAAB2.10.1. Identifica e describe o concepto de desenvolvemento sustentable, e enumera
posibles solucións ao problema da degradación ambiental.

22 CAAB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia.



23 CAAB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón.

24 CAAB4.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas tecnoloxías da información e da 
comunicación, para a elaboración e a presentación das súas investigacións.

25
CAAB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre un tema de interese
científico- tecnolóxico ou relativo a animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno
ou a alimentación e a nutrición humanas, para a súa presentación e defensa na aula.

Competencia Dixital (CD)
Nº Estándares de

aprendizaxe
1 CAAB1.3.1. Recolle e relaciona datos obtidos por diversos medios, incluídas as tecnoloxías

da
información e da comunicación, para transferir información de carácter científico.

2 CAAB2.11.1. Aplica, xunto cos/coas compañeiros/as, medidas de control da utilización dos 
recursos, e implica niso o propio centro docente.

3 CAAB2.12.1. Formula estratexias de sustentabilidade no contorno do centro docente.
4 CAAB3.4.1. Recoñece a importancia das tecnoloxías da información e da comunicación 

no ciclo de investigación e desenvolvemento.
5 CAAB4.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas tecnoloxías da información e da 

comunicación, para a elaboración e a presentación das súas investigacións.

6
CAAB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre un tema de interese 
científico - tecnolóxico ou relativo a animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno
ou a alimentación e a
nutrición humanas, para a súa presentación e defensa na aula.

Competencia Aprender a Aprender
(CAA)

Nº Estándares de
aprendizaxe

1 CAAB1.1.1. Determina o tipo de instrumental de laboratorio necesario segundo o tipo 
de traballo que vaia realizar.

2 CAAB1.3.1. Recolle e relaciona datos obtidos por diversos medios, incluídas as tecnoloxías da 
información e da comunicación, para transferir información de carácter científico.

3 CAAB1.4.1. Determina eidentifica medidas devolume, masa ou temperatura utilizando 
ensaios de tipo físico ou químico.

4 CAAB1.5.1.Decide quetipodeestratexia prácticacómpre aplicarparaa preparacióndunha 
disolución concreta.

5 CAAB1.6.1. Establece que tipo de técnicas de separación e purificación de substancias se debe 
utilizar nalgún caso concreto.

6 CAAB1.7.1. Discrimina que tipos de alimentos conteñen diferentes biomoléculas.

7 CAAB1.8.1. Describe técnicas e determina o instrumental axeitado para os procesos
cotiáns de desinfección.

8 CAAB1.9.1.Resolveacercademedidasdedesinfeccióndemateriaisde 
usocotiánendistintostiposde
industrias ou de medios profesionais.

9 CAAB1.10.1. Relaciona procedementos instrumentais coa súa aplicación no campo industrial 
ou no de servizos.

10 CAAB2.4.1. Discrimina e identifica os axentes contaminantes da auga, coñece o seu 
tratamento e deseña algún ensaio sinxelo de laboratorio para a súa detección.

11 CAAB2.10.1. Identifica e describe o concepto de desenvolvemento sustentable, e 
enumera posibles solucións ao problema da degradación ambiental.

12 CAAB2.11.1. Aplica, xunto cos/coas compañeiros/as, medidas de control da utilización dos 
recursos, e implica niso o propio centro docente.

13 CAAB2.12.1. Formula estratexias de sustentabilidade no contorno do centro docente.

14 CAAB3.4.1. Recoñece a importancia das tecnoloxías da información e da comunicación no ciclo 
de
investigación e desenvolvemento.

15 CAAB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia.



16 CAAB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón.

17 CAAB4.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas tecnoloxías da información e da 
comunicación,
para a elaboración e a presentación das súas investigacións.

18 CAAB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo.

Competencias Sociais e Cívicas
(CSC)

N
º

Estándares de
aprendizaxe

1 CAAB1.2.1. Recoñece e cumpre as normas de seguridade e hixiene que rexen nos traballos de
laboratorio.

2 CAAB2.1.1. Utiliza o concepto de contaminación aplicado a casos concretos.
3 CAAB2.2.1. Discrimina os tipos de contaminación da atmosfera, a súa orixe e os seus 

efectos.

4
CAAB2.2.2.  Categoriza,  recoñece  e  distingue  os  efectos  ambientais  da  contaminación
atmosférica máis coñecidos, como a chuvia ácida, o efecto invernadoiro, a destrución da
capa de ozono ou o cambio global a nivel climático, e valora os seus efectos negativos
para o equilibrio do planeta.

5 CAAB2.3.1. Relaciona os efectos contaminantes da actividade industrial e agrícola sobre o 
solo.

6 CAAB2.4.1. Discrimina e identifica os axentes contaminantes da auga, coñece o seu tratamento e 
deseña algún ensaio sinxelo de laboratorio para a súa detección.

7 CAAB2.5.1. Establece en que consiste a contaminación nuclear, analiza a xestión dos residuos 
nucleares e argumenta sobre os factores a favor e en contra do uso da enerxía nuclear.

8 CAAB2.6.1. Recoñece e distingue os efectos dacontaminación radioactiva sobreo ambiente 
eavida enxeral.

9 CAAB2.7.1. Determina os procesos de tratamento deresiduos evalora criticamente asúa 
recollida s electiva.

10 CAAB2.8.1. Argumenta os proles e os contras da recollida, da reciclaxe e da reutilización 
de residuos.

11 CAAB2.10.1. Identifica e describe o concepto de desenvolvemento sustentable, e enumera 
posibles solucións ao problema da degradación ambiental.

12 CAAB2.11.1. Aplica, xunto cos/coas compañeiros/as, medidas de control da utilización dos 
recursos, e implica niso o propio centro docente.

13 CAAB2.12.1. Formula estratexias de sustentabilidade no contorno do centro docente.

14 CAAB3.1.1. Relaciona os conceptos de investigación, desenvolvemento e innovación. Contrasta 
as tres etapas do ciclo I+D+i.

15 CAAB3.2.1. Recoñece tipos de innovación de produtos baseada na utilización de novos materiais, 
novas tecnoloxías, etc., que xorden para dar resposta a novas necesidades da sociedade.

16 CAAB3.2.2. Enumera os organismos e as administracións que fomentan a I+D+i a nivel 
estatal e autonómico.

17 CAAB3.3.1. Precisa, analiza eargumenta como ainnovación éoupodeserunfactor 
derecuperación económica dun país.

18 CAAB3.4.1. Recoñece a importancia das tecnoloxías da información e da comunicación no ciclo 
de investigación e desenvolvemento.

19 CAAB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo.

Competencia de Sentido da Iniciativa e Espírito Emprendedor
(CSIEE)

Nº Estándares de
aprendizaxe



1 CAAB1.3.1. Recolle e relaciona datos obtidos por diversos medios, incluídas as tecnoloxías da 
información e da comunicación, para transferir información de carácter científico.

2 CAAB1.9.1. Resolve acerca de medidas de desinfección de materiais de uso cotián en 
distintos tipos de industrias ou de medios profesionais.

3 CAAB2.4.1. Discrimina e identifica os axentes contaminantes da auga, coñece o seu 
tratamento e deseña algún ensaio sinxelo de laboratorio para a súa detección.

4 CAAB2.9.1. Formula ensaios de laboratorio para coñecer aspectos relacionados coa 
conservación ambiental.

5 CAAB3.1.1. Relaciona os conceptos de investigación, desenvolvemento e innovación. Contrasta 
as tres etapas do ciclo I+D+i.

6 CAAB3.2.1. Recoñece tiposde innovación deprodutos baseada na utilización denovosmateriais, 
novas tecnoloxías, etc., que xorden para dar resposta a novas necesidades dasociedade.

7 CAAB3.2.2. Enumera os organismos e as administracións que fomentan a I+D+i a nivel 
estatal e autonómico.

8 CAAB3.3.1. Precisa, analiza eargumenta como ainnovación éoupodeserunfactor 
derecuperación económica dun país.

9 CAAB3.3.2. Enumera algunhas liñas de I+D+i actuais para as industrias químicas, farmacéuticas, 
alimentarias e enerxéticas.

10 CAAB3.4.1. Recoñece a importancia das tecnoloxías da información e da comunicación no ciclo 
de investigación e desenvolvemento.

11 CAAB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia.
12 CAAB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo.

13
CAAB4.5.1. Deseña pequenos traballos deinvestigación sobre un temade 
interesecientífico- tecnolóxico
ou relativoa animais e/ou plantas, os ecosistemas do seucontorno ou a alimentación e 
a nutrición humanas, para a súa presentación e defensa na aula.

Competencia en Conciencia e Expresións Culturais (CCEC)
Nº Estándares de

aprendizaxe
1 CAAB1.11.1. Sinala aplicacións científicas con campos da actividade profesional do seu 

contorno.
Tendo en contao número de estándares quecontribúen a cada unhadas competencias e que 
entotal hai 36 estándares avaliables obtemos o seguinte perfil competencialde área 
quenos indicao peso de cada competenciana materia de Ciencias Aplicadasá 
Actividade Profesionalde 4º ESO.

Nº
estándares

%

Competencia en Comunicación Lingüística 7 19,4
Competencia Matemática e Competencias Básicas en Ciencia e 
Tecnoloxía

25 69,4

Competencia Dixital 6 16,7
Competencia Aprender a Aprender 18 50
Competencias Sociais e Cívicas 19 52,8
Competencia de Sentido da Iniciativa e Espírito Emprendedor 13 36,1
Competencia en Conciencia e Expresións Culturais 1 2,8



CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS
Talcomo recolle o Decreto 86/2015, do 25 dexuño, para a etapada 
Educación Secundaria Obrigatoria, na materia de Ciencias  Aplicadas
á  Activida de  Profesional  de  4º ESO  traballaranse  estes 
obxectivos:
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 d e oportunidadesentre mulleres e homes, como
valores comúns dunha sociedadeplural, e prepararse para o exercicio da
cidadanía democrática.
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.
Valorar  e  respectar  a  diferenza  de  sexos  e  a  igualda  de  dedereitos  e
oportunidades entre eles
.Rexeita 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.
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, eresolver pacificamente os conflitos.
Desenvolver  destrezas   básicas   na utilización das fontes de información, para
adquirir  novos  coñecementos  con  sentido  crítico. Adquirir  unh  a  preparación
básica no campo das  tecnoloxías, especialmente as da información e a
comunicación.
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 coñecementoe da experiencia.
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 decisión  e asumir responsabilidades.



DISTRIBUCIÓNDEOBXECTIVOS, CONTIDOS,CRITERIOS DEAVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXEEN UNIDADESDIDÁCTICASUnidade1: O

laboratorio e o traballo científico (13sesións)

Obxecti
vos

Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencia
s clave

a
 
b
 
f

B1.1. Organización do 
laboratorio: materiais e 
normas de seguridade e 
hixiene.

B1.1. Utilizar 
correctamente 
osmateriais e os 
produtos do laboratorio.

CAAB1.1.1. Determina o
tipo de instrumental de
laboratorio  necesario
segundo o tipo de traballo
que vaia realizar.

CA
A 
CMC
CT

a
 
b
 
f
m

B1.1. Organización do 
laboratorio: materiais e 
normas de seguridade e 
hixiene.

B1.2. Cumprire 
respectar as 
normas de 
seguridade e 
hixiene do 
laboratorio.

CAAB1.2.1.  Recoñece  e
cumpre  as  normas  de
seguridade  e  hixiene  que
rexen  nos  traballos de
laboratorio.

CSC
CMC
CT

e
 
f
 
g
 
h

B1.2.  Aplicación  do
método  científico  aos
traballos de laboratorio.
B1.3. Utilización de
ferramentas das
tecnoloxías da
información e da
comunicación para o
traballo experimental
do laboratorio.

B1.3. Contrastar
algunhas hipóteses
baseándose na
experimentación, na
compilación de datos e
na análise de
resultados.

CAAB1.3.1. Recolle e
relaciona datos obtidos
por diversos medios,
incluídas as tecnoloxías da
información e da
comunicación, para
transferir información de
carácter científico.

C
A
A
CSI
EE
C
D

e
 
f

B1.4. Técnicas de 
experimentación en física, 
química, bioloxía 
exeoloxía.

B1.4. Aplicar as técnicas 
eoinstrumental axeitado
para identificar 
magnitudes.

CAAB1.4.1.  Determina  e
identifica  medidas  de
volume, masa ou
temperatura utilizando
ensaios de tipo físico ou
químico.

CA
A 
CMC
CT

Unidade 2: Preparación de disolucións (13 sesións)

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe

Compete
ncias 
clave

e f g B1.4. Técnicas de 
experimentación en 
física, química, 
bioloxía e xeoloxía.

B1.5. Preparar 
disolucións de diversa
índole, utilizando 
estratexias prácticas.

CAAB1.5.1.  Decide  que
tipo de estratexia práctica
cómpre  aplicar  paraa
preparación dunha
disolución concreta.

CMCCT 
CAA
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Unidade 3: Separación de mesturas (13 sesións)

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

e f g B1.4. Técnicas de 
experimentación en 
física, química, 
bioloxía e xeoloxía.

B1.6. Separar os 
compoñentes dunha 
mestura utilizando as 
técnicas instrumentais 
adecuadas.

CAAB1.6.1. Establece que tipo de técnicas de
separación e purificación de substancias se
debe utilizar nalgún casoconcreto.

CMCCT CAA

Unidade 4: A hixiene nas actividades laborais (12 sesións)

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

e f g B1.4. Técnicas de 
experimentación en física, 
química, bioloxía e xeoloxía.

B1.7. Predicir quetipo de 
biomoléculas están presentes 
en distintostiposde alimentos.

CAAB1.7.1. Discrimina que 
tipos de alimentos conteñen 
diferentes biomoléculas.

CMCCT CAA

e f g B1.1.  Organización  do
laboratorio: materiais  e
normasde  seguridadee
hixiene.

B1.8.  Determinarque  técnicas
habituais  de desinfección  haique
utilizar segundo o uso que se faga
do material instrumental.

CAAB1.8.1.  Describe  técnicas  e
determina o  instrumentalaxeitado
paraos  procesos cotiáns
dedesinfección.

CMCCT CAA

e f g B1.1.  Organización  do
laboratorio: materiais  e
normasde  seguridadee
hixiene.
B1.5.Técnicas  e
procedementos de desinfección
de  materiais  en  distintos
sectores.

B1.9.Precisaras 
faseseosprocedementos habituais 
de desinfecciónde materiaisde 
usocotián nosestablecementos 
sanitarios, de imaxe persoal e de 
tratamentos de benestar, e nas 
industrias e os locais
relacionados co sector alimentario e 
as súas aplicacións

CAAB1.9.1.  Resolveacerca de medidas
de desinfección  de  materiais  de
usocotián  en
distintostiposdeindustriasou
demedios profesionais.

CMCCT CAA 
CSIEE
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e f g B1.5.Técnicaseprocedemento
s de desinfección de materiais en
distintos sectores.

B1.10. Analizar os procedementos
instrumentais que se utilizan en 
diversas industrias 
comoaalimentaria, aagraria, a 
farmacéutica, a sanitaria ea de 
imaxe
persoal, e outros sectores da 
industria.

CAAB1.10.1. Relaciona 
procedementos instrumentais 
coasúaaplicaciónno campo industrial
ou no de servizos.

CMCCT CAA

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

e f l ñ B1.6. Análise da aplicación da 
ciencia en campos profesionais 
directamente relacionadas con 
Galicia.

B1.11.Contrastarasposiblesaplicació
ns científicas nos campos 
profesionais directamente 
relacionados co seu contorno.

CAAB1.11.1.
Sinalaaplicaciónscientíficas
concamposda
actividadeprofesionaldo seu
contorno.

CMCCT CCEC

Unidade 5: A contaminación (12 sesións)

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

f g B2.1. Contaminación: concepto e 
tipos.

B2.1. Precisar en que consiste a 
contaminación, e categorizar e 
identificar os tipos máis 
representativos.

CAAB2.1.1. Utiliza o 
concepto de contaminación 
aplicado acasos concretos.

CMCCT CSC

f g h m B2.2.Contaminaciónatmosférica:orix
e, tipos e efectos.

B2.2. Contrastar en que consisten
os efectos ambientais da 
contaminación atmosférica, tales 
como a chuvia ácida, o efecto 
invernadoiro, a destrución da capa 
de ozono e o cambio climático.

CAAB2.2.1. Discrimina os tipos 
de contaminación da atmosfera, a 
súa orixe e os seusefectos.

CMCCT CSC

CAAB2.2.2. Categoriza, recoñece 
e distingue os efectos ambientais
da contaminación atmosférica 

CMCCT CSC
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máis coñecidos, como a chuvia 
ácida, oefecto invernadoiro, a 
destrución da capa de ozono ou o 
cambio global a nivel climático, e 
valoraos seus efectos negativos para
o equilibrio do planeta.

f g m B2.3. Contaminación do solo. B2.3. Precisar os efectos 
contaminantes quesederivanda 
actividade industrial e agrícola, 
nomeadamente sobre o
solo.

CAAB2.3.1. Relaciona os efectos 
contaminantes daactividade 
industrial e agrícola sobre o solo.

CMCCT CSC

e f g B2.4. Contaminación da auga. 
B2.5.Calidadedaauga:técnicasde 
tratamento edepuración.

B2.4. Identificarosaxentes 
contaminantes 
daauga,informarsobreotratament
ode depuracióndesta e compilar 
datos de
observación e

CAAB2.4.1. Discrimina e identifica
os axentes contaminantesdaauga, 
coñece o seu tratamento e deseña 
algúnensaio
sinxelo de laboratorio para a súa

CMCCT CSIEE 
CAA

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

h m experimentación para
detectar 

contaminantes nela.

detección. CSC

e f g h m B2.6. Contaminación 
nuclear. B2.7. Análisesobre 
o usoda enerxía nuclear.
B2.7. Xestión dos residuos.

B2.5. Precisar en que consiste a 
contaminación nuclear, 
reflexionarsobre a xestióndos 
residuos nuclearese valorar 
criticamente a utilización da 
enerxía nuclear.

CAAB2.5.1.  Establece  en  que
consiste  a contaminación  nuclear,
analiza  a  xestión
dosresiduosnucleares
eargumentasobre os factoresa
favor e en contra do uso da
enerxía nuclear.

CMCCT CSC
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e f g h m B2.6. Contaminación nuclear.
B2.7. Análisesobreo 
usodaenerxía nuclear.
B2.8. Xestión dos residuos.

B2.6. Identificar os efectos da 
radioactividadesobre o ambientee a 
súa repercusión sobre o futuro da 
humanidade.

CAAB2.6.1. Recoñece e distingue
os efectos  da  contaminación
radioactiva sobre o ambiente e
a vida en xeral.

CMCCT CSC

Unidade 6: A xestión dos residuos. O desenvolvemento sostible (12 sesións)

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

e f h m B2.8. Xestión dos residuos. B2.7. Precisar e identificar as 
fases procedementais que 
interveñen no tratamentode 
residuose investigasobre a súa 
recollida selectiva.

CAAB2.7.1. Determina os procesos 
de tratamento de residuos e 
valora criticamentea súa 
recollidaselectiva.

CMCCT CSC

a e h m B2.8. Xestión dos residuos. B2.8. Contrastarargumentosafavorda 
recollidaselectivaderesiduose 
asúa repercusióna nivel familiar 
esocial.

CAAB2.8.1. Argumenta os proles e
os contras da recollida, da
reciclaxee da reutilización de
residuos.

CMCCT CSC

e f B2.9. Normas básicas e 
experimentais sobre química 
ambiental.

B2.9.  Utilizar  ensaios  de
laboratorio relacionados  coa
química  ambiental,  e
coñeceroqueé unha medida de
pH  e  o  seu manexo para
controlar o ambiente.

CAAB2.9.1. Formula ensaios de 
laboratorio para coñeceraspectos 
relacionadoscoa conservación 
ambiental.

CMCCT CSIEE
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b e f h m 
ñ

B2.10. Xestión do

planetae 
desenvolvementosustenta
ble.

B2.10. Analizare 
contrastaropiniónssobre o concepto 
de desenvolvemento sustentable e
as súas repercusións para o 
equilibrio ambiental.

CAAB2.10.1. Identifica e describe 
o concepto de desenvolvemento 
sustentable,eenumeraposiblessoluc
ións ao problemada degradación 
ambiental.

CMCCT CSC 
CAA

a b d e g 
m ñ o

B2.11.Importanciadascampañas
de sensibilización sobreo 
ambiente. Aplicación no 
contorno máis próximo.

B2.11. Participar en campañas de
sensibilización,aniveldo 
centrodocente, sobre a 
necesidade de controlar a 
utilización dos recursos 
enerxéticos ou doutro tipo.

CAAB2.11.1. Aplica, xunto 
cos/coas 
compañeiros/as,medidasdecontr
olda utilización dosrecursos, e 
implica niso o propio 
centrodocente.

CSC CCL CD 
CAA

a b e g h 
m ñ o

B2.11.Importanciadascampañas
de sensibilización sobreo 
ambiente. Aplicación no 
contorno máis próximo.

B2.12. Deseñar estratexias para 
dar a coñecer aos/ás 
compañeiros/as e ás 
persoaspróximasa 
necesidadedemanter o ambiente.

CAAB2.12.1. Formula 
estratexias de 
sustentabilidadenocontornodocen
tro docente.

CSC CCL CD 
CAA
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Unidade 7: Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) (15 sesións)

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

a e f g B3.1. Concepto de investigación,
desenvolvemento e innovación, e 
etapas do ciclo I+D+i.

B3.1. Analizar a incidencia da 
I+D+i na 
melloradaprodutividadeenoaume
ntoda competitividade no marco 
globalizador actual.

CAAB3.1.1. Relacionaosconceptos de
investigación, desenvolvemento e
innovación.Contrastaas tres 
etapasdo ciclo I+D+i.

CSIEE CSC

b e g ñ B3.2.  Tipos  de  innovación.
Importancia para a sociedade.
B3.3.  Papeldasadministracións
edos organismos estatais e
autonómicos no fomento da
I+D+i.

B3.2.Investigare argumentaracerca 
dos tipos de innovación en 
produtos ou en procesos, evalorar 
criticamente todasas achegas a eles 
por parte de organismos estatais ou
autonómicos, e de organizacións 
de diversa índole.

CAAB3.2.1.Recoñecetipos de 
innovación de produtos baseada 
na utilización de novos materiais, 
novastecnoloxías, etc.,
que xordenpara dar respostaa novas 
necesidades da sociedade.

CSIEE CSC

CAAB3.2.2. Enumera osorganismos e
as administracións que fomentan a
I+D+i  a nivel estatal e
autonómico.

CSIEE CSC

b e f g ñ B3.2. Tipos de innovación. 
Importancia para a sociedade.
B3.4. Principias liñas de I+D+i 
actuais para o sector industrial.

B3.3. Compilar, analizar e 
discriminar 
informaciónsobretiposdeinnovació
nen produtose procesos, a partir de 
exemplos deempresas 
punteiraseninnovación.

CAAB3.3.1.  Precisa,  analiza  e
argumenta comoa
innovaciónéoupodeserunfactor de
recuperacióneconómica dunpaís.

CSIEE CSC CCL

CAAB3.3.2.  Enumera algunhas liñas
de I+D+i actuais para as industrias
químicas, farmacéuticas, alimentarias
e enerxéticas.

CSIEE

b e f g B3.5. Utilización de ferramentas 
das tecnoloxías da información e
da comunicaciónno ciclo de 
investigación e desenvolvemento.

B3.4.Utilizaraxeitadamenteastecnolox
ías da información de da 
comunicación na procura, na 
selección e no proceso da 
información encamiñadas á 

CAAB3.4.1. Recoñece a importancia 
das tecnoloxías da información e 
da comunicaciónno ciclo de 
investigación e desenvolvemento.

CAA CSIEE CSC 
CD
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investigación ou ao estudo que 
relacione o
coñecemento científico 
aplicado á actividade 
profesional.

Unidade 8: Proxecto de investigación (15 sesións)

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

b c e f g B4.1. Método científico. 
Elaboración de hipóteses, e a súa
comprobación e argumentación 
a partir da experimentación ou a
observación.

B4.1. Planear, aplicar
eintegrar as
destrezaseashabilidadespropias
do traballo científico.

CAAB4.1.1. Integra e aplica as 
destrezas propias dos métodos da 
ciencia.

CAA CMCCT 
CSIEE

b e f g h B4.1. Método científico. 
Elaboración de hipóteses, e a súa
comprobación e argumentación 
a partir da experimentación ou a
observación.

B4.2. Elaborar hipóteses e 
contrastalas a través da 
experimentación ou a 
observación e a argumentación.

CAAB4.2.1. Utiliza argumentos 
que xustifiquen as 
hipótesesque

propón.

CAA CCL 
CMCCT

b e f h o B4.2. Artigo científico.

Fontes de divulgación 
científica.

B4.3.  Discriminar  e decidir  sobre as
fontes de información e os
métodos empregados para a súa
obtención.

CAAB4.3.1.Utilizafontesdeinforma
ción apoiándose nastecnoloxíasda
información 
edacomunicación,paraa 
elaboraciónea presentacióndas 
súas investigacións.

CAA CCL 
CMCCT CD

a b c d g B4.3. Proxecto de investigación: 
organización. Participación e 
colaboraciónrespectuosa no 
traballo individuale en equipo. 
Presentación de conclusións.

B4.4. Participar, valorar erespectaro 
traballo individual e en grupo.

CAAB4.4.1. Participa, valora e 
respecta o traballo individual e en 
grupo.

CAA CSC CSIEE



a b d e g 
h

B4.3. Proxecto de investigación: 
organización. Participación e 
colaboraciónrespectuosa no 
traballo individual e en equipo. 
Presentaciónde conclusións.

B4.5. Presentar e defender en 
público o proxecto de 
investigación realizado.

CAAB4.5.1. Deseña pequenos 
traballos de investigación sobre un 
tema de interese científico-
tecnolóxico ou relativo a animais 
e/ou plantas, os ecosistemas do 
seu contorno ou a alimentación e 
a nutrición
humanas, paraa súapresentación e
defensa na aula.

CCL CSIEE CD 
CMCCT

o CAAB4.5.2. Expresa con 
precisión e coherencia as 
conclusións das súas 
investigacións, tanto verbalmente 
como por escrito.

CCL

0. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. GRAOMÍNIMODECONSECUCIÓN. TEMPORALIZACIÓN. PROCEDEMENTOS EINSTRUMENTOS DEAVALIACIÓN

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución

Temporalización
Procedementos de 
avaliación

Instrumentos de 
avaliaciónAvaliacións

1ª 2ª 3ª

CAAB1.1.1. Determina o tipo 
de instrumental de 
laboratorio necesario segundo 
o tipo de traballo
que vaia realizar.

Determina  o  tipo  de
instrumental  de laboratorio
necesario  segundo  o  tipo de
traballo que vaia realizar.

X Observación directa, 
proba escrita

Lista de control, 
corrección da 
proba escrita

CAAB1.2.1.
Recoñeceecumpreas
normasdeseguridade ehixiene
que rexen nos traballos de
laboratorio.

Recoñece e cumpre asnormas 
de seguridade ehixiene 
querexennos traballos de 
laboratorio.

X Observación directa, 
proba escrita

Lista de control, 
corrección da 
proba escrita

CAAB1.3.1.Recolleerelacionadat
os obtidos por diversos 
medios, incluídas as 

Recolle e relaciona datos 
obtidos por diversos medios, 
incluídas as tecnoloxías da X Observación directa, 

Lista de control, 
corrección da 



tecnoloxías da información e 
da comunicación, para 
transferir información de 
carácter
científico.

información e da 
comunicación, para 
transferir información de 
caráctercientífico.

proba escrita proba escrita

CAAB1.4.1. Determina e 
identifica medidas de volume, 
masa ou temperatura 
utilizando ensaios de tipo 
físico ou químico.

Determina e identifica 
medidas de volume, masa 
ou temperatura utilizando 
ensaios de tipo físico ou 
químico.

X
Informe de 
laboratorio, 
observación 
directa, proba 
escrita

Rúbrica do informe 
de laboratorio, 
lista de control, 
corrección da 
proba escrita

CAAB1.5.1. Decide que tipo 
de estratexia práctica 
cómpre aplicar para a 
preparación dunha disolución
concreta.

Decide que tipo de estratexia
práctica cómpre aplicar para a 
preparación dunha disolución 
concreta.

X Informe de 
laboratorio, 
observación 
directa, proba 
escrita

Rúbrica de
laboratorio, lista 
do informe de 
control, 
corrección da 
proba escrita

CAAB1.6.1. Establece que 
tipo de técnicas de separación 
e purificación
de substancias se debe 
utilizar nalgún caso 
concreto.

Estableceque tipo de 
técnicasde separación e 
purificación de
Substancias se debe utilizar 
nalgún caso concreto.

X
Informe de 
laboratorio, 
observación 
directa, proba 
escrita

Rúbrica do informe 
de laboratorio, lista
de
control, corrección 
da proba escrita

CAAB1.7.1. Discrimina que tipos
de alimentos 
conteñendiferentes
biomoléculas.

Discrimina que tipos de 
alimentos 
conteñendiferentesbiomolécula
s.

X
Observación directa, 
proba escrita

Lista de control, 
corrección da 
proba
escrita

CAAB1.8.1.  Describe
técnicas  e determina  o
instrumental axeitado para os
procesos cotiáns de
desinfección.

Describe algunha técnica e 
determina o instrumental 
axeitado para os procesos 
cotiáns de
desinfección.

X Observación directa, 
proba escrita

Lista de control, 
corrección da 
proba escrita

CAAB1.9.1. Resolve acerca 
de medidas de desinfección 
de materiais de uso cotián 

Resolve acerca de medidas 
de desinfección de materiais 
de uso cotián nalgúns tipos de X Observación directa, 

Lista de control, 
corrección da 



en distintos tipos de 
industrias ou de medios 
profesionais.

industrias ou de 
mediosprofesionais.

proba escrita proba escrita

CAAB1.10.1. Relaciona 
procedementos instrumentais
coa súa aplicación no campo 
industrial
ou no de servizos.

Relaciona procedementos 
instrumentais coa súa 
aplicación no campo 
industrial ou no de
servizos.

X Observación directa, 
proba escrita

Lista de control, 
corrección da 
proba escrita

CAAB1.11.1. Sinala 
aplicacións científicas con 
campos da actividade 
profesional do seu
contorno.

Sinala aplicacións científicas 
con campos da activida de 
profesional do seu contorno.

X Observación directa, 
proba escrita

Lista de control, 
corrección da 
proba escrita

CAAB2.1.1. Utiliza o 
concepto de contaminación 
aplicado a casos
concretos.

Utiliza o concepto de 
contaminación aplicado a 
casos concretos.

X
Observación directa, 
proba escrita

Lista de control, 
corrección da 
proba escrita

CAAB2.2.2. Categoriza, 
recoñece e distingue os 
efectosambientais da 
contaminación atmosférica 
máis coñecidos, como a 
chuvia ácida, o efecto 
invernadoiro, a  destruciónda 
capadeozonoouocambioglob
ala nivel climático, e valora 
os seus efectos negativos par 
ao equilibrio do planeta.

DCiastcergimoirnizaao,sreticpo
oñsedce e distingue os 
ceofencttaoms 
ianmacbióienntais da 
dcoanattammoinsafeciróan, 
aastmúaosofréirxiceaemosásis
eus
ecofeñcetcoisd.os, como a 
chuviaácida, o efecto 
invernadoiro, a destrución da
capa de ozono ou o cambio 
global a nivel climático, e 
valora os seus efectosnegativos 
para o equilibrio do planeta.

X

X

Observación directa,
proba escrita

Presentación  dixital,
observación  directa,
proba escrita

Lista de control,
corrección da 
proba 
eRsúcbrriitcaa 
dapresentación 
dixital, lista de 
control, corrección 
da proba escrita

CAAB2.3.1. Relaciona os 
efectos contaminantes da 
actividade industrial e agrícola 

Relaciona os efectos 
contaminantes
da actividade industrial e 

X
Observación directa, 
proba escrita

Lista de control,
corrección da 
proba escrita



sobre o solo. agrícola sobre o solo.
CAAB2.4.1.Discrimina e 
identifica os axentes 
contaminantes da auga, 
coñece o seu tratamento e 
deseña algún ensaio sinxelo 
de laboratorio para a súa 
detección.

Discrimina e identifica os 
axentes contaminantes da 
auga, coñeceo seu 
tratamento e deseña algún 
ensaio sinxelo de 
laboratoriopara a súa 
detección.

X

Presentación dixital, 
Informe de laboratorio, 
observación directa, 
proba escrita

Rúbrica 
dapresentación 
dixital, rúbrica do 
informedelaborator
io, lista de control, 
corrección da
proba escrita

CAAB2.5.1. Establece en que 
consiste a contaminación 
nuclear, analiza a xestión dos
residuos nucleares e 
argumenta sobre osfactoresa
favor e en contra dous o da 
enerxía nuclear.

Establece en que consiste a 
contaminación nuclear, 
analiza a xestión dos 
residuos nucleares e 
argumenta sobre os factores a 
favor e en contra dous o da 
enerxía nuclear.

X
Presentación  dixital,
observación  directa,
proba escrita

Rúbrica 
dapresentación 
dixital, lista de 
control, corrección 
da proba escrita

CAAB2.6.1. Recoñecee distingue
os efectos  da  contaminación
radioactiva sobre o ambiente
e avida en xeral.

Recoñece e distingue os
efectos da
contaminaciónradioactivasobr
e o ambiente e a vida en
xeral.

X Presentación  dixital,
observación  directa,
proba escrita

Rúbrica 
dapresentación 
dixital, lista de 
control, corrección 
da proba escrita

CAAB2.7.1.  Determina  os
procesos de tratamento de
residuos e valora criticamente
a súarecollida selectiva.

Determina os procesos de 
tratamento de residuos e 
valora criticamente a 
súarecollida selectiva.

X Presentación  dixital,
observación  directa,
proba escrita

Rúbrica 
dapresentación 
dixital, lista de 
control, corrección 
da proba escrita

CAAB2.2.1. Discrimina os 
tipos de contaminación da 
atmosfera, a súa
orixe e os seus efectos.
CAAB2.8.1.Argumenta os pros 
e os contras da recollida, da 
reciclaxe e da reutilización 
de residuos.

Argumenta os proles e os 
contras da recollida, da 
reciclaxe e da reutilización de
residuos.

X
Presentación dixital, 
observación directa, 
proba escrita ou 
observación directa

Rúbrica dapresentación 
dixital, lista de control,
proba escrita



CAAB4.5.2. Expresa conprecisión e 
coherencia as conclusións das súas 
investigacións, tanto verbalmente 
como por escrito.

Expresa con precisión e 
coherencia as conclusións das 
súas investigacións, tanto 
verbalmente como por escrito.

X Presentación
dixital,
observación
directa, proba
escrita

CAAB4.2.1. Utiliza argumentos 
que xustifiquen as hipóteses 
que propón.

Utiliza 
argumentosquexustifiquenas 
hipóteses que propón.

X
Observación
directa, 
escrita

CAAB4.3.1. Utiliza fontes de 
información apoiándose nas 
tecnoloxías da información e 
da comunicación, para a 
elaboraciónea presentación 
das súas
investigacións.

Utiliza fontes de información 
apoiándose nas tecnoloxías 
da información e da 
comunicación, para a 
elaboracióne a presentación 
das súas investigacións.

X Presentación
observación

CAAB4.4.1. Participa, valora 
e
respecta o traballo individual e 
en grupo.

Participa, valoraerespecta 
otraballo individual e en 
grupo.

X Observación
directa

CAAB4.5.1. Deseña 
pequenos traballos de 

Deseña pequenos traballos 
de investigación sobre un 



Tendo en conta o peso que ten cada estándar avaliable no curso obtemos a cuantificación
máxima que alcanza cada competencia clave, e unha vez teñamos avaliados os estándares
coñeceremos a cuantificación real obtida en cada competencia. Comparando a
cuantificación real coa máxima obteremos o perfil competencial do alumno/a dentro da
materia de Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional de 4º ESO

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS
A metodoloxía na materia de Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional será activa e

participativa, favorecendo o traballo individual e o cooperativo ou colaborativo do alumnado,
así como o logro dos obxectivos e das competencias correspondentes.

Aplicaranse metodoloxías que teñan en conta osdiferentes ritmos de aprendizaxe do
alumnado e as súas características individuais e/ou estilos de aprendizaxe, co fin de conseguir
que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento das súas capacidades. Así mesmo,
estas metodoloxías deberán favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo,
promover o traballo en equipo e facilitar a aplicación demétodosde investigación apropiados.
Polo tantono desenvolvemento dassesións declase,  ao longo  do curso, seguiremos unha
serie de pautas:
 Partir  do nivel  de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas e
mobilizar estes coñecementos previos a través da memorización comprensiva.
Favorecer que os alumnos e as alumnas aprendan por si mesmos proporcionando situacións
nas  que deban actualizar  os  seus coñecementos.

Xerar situacións de aprendizaxe que teñan sentido para os alumnos e as alumnas, co fin
de que resulten motivadoras.

 Propiciar  situacións  de aprendizaxe que esixan  unha  intensa actividade mental  do
alumnado, que lle  leve a  reflexionar  e a xustificar  as súas actuacións, promovendo a
interacción  na  aula como motor  da aprendizaxe.

 Coñecer ao alumnado para garantir atención ao lumnado con necesidades específicas
de apoio educativo.

Así pois as liñas metodolóxicas que se extraen de todo o anterior deberán:
Fomentar a participación  activa e a reflexión, tanto individual como grupal na

aprendizaxe cooperativa ou colaborativa.
Operar non só sobre o concreto senón tamén sobre conceptos e ideas fomentando a

formulación de hipóteses.
Buscar, seleccionare tratar a información fomentando a confrontación clara e respectuosa da 

mesma.
Comprobar o aprendido noutros contextos diferentes   aos utilizados para o

traballo.
Relacionar  os saberes  aprendidos nas distintas materias.
En  definitiva,  o  principal  obxectivo  da  materia  de  Ciencias  Aplicadas  á  Actividade

Profesional  é  que  os alumnos  e  as  alumnas  adquiran  a  capacidade  de  describir  e
comprender o seu contorno e explicar fenómenos naturais que nel suceden, aplicando os
seus coñecementos e os métodos propios do traballo científico. Para cumprir este obxectivo
fundamental compre realzar o papel activo do alumnado na aprendizaxe  da ciencia  e
dar  importancia   ao   contexto, como   parte   esencial do  contido, a  través   de
actividades  de  prendizaxe integradas.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS



A  educación  utiliza  hoxe  en  día  diferentes  tipos  de  materiais  para  transmitir  ideas,
introducir contextos, lograr experiencias, xerar situación e realizar investigacións, imprimindo
un  carácter  activo  á  aprendizaxe  e motivando o interese dos alumnos e das alumnas. A
utilización deste material didáctico, non exclúe a deoutro  material  fabricado  polos  propios
alumnos e alumnas, co que se promove a súa actividade e iniciativa emprendedora.

 LIBRO DE TEXTO ED. SANTILLANA
 Material escolar habitual: calculadora, caderno, papel milimetrado, etc.

 Medios audiovisuais: son complementarios á observación directa e á experimentacióne 
permitenestudar fenómenos que na realidade aparecen confusos ou imposibles para unhavisión
directa. Necesítase da participación directa do profesor, facendo comentarios e subscribindo 
ai ntervención  do  alumnado  mediante un coloquio dirixido.

 Bibliografía: e moi útil que o alumnado dispoña ademais do libro de texto, de varias fontes 
de informacióne  de  libros  de  consulta, o que  permite que se familiarice con 
diferentes puntos de vista.

    Experiencia persoal do alumnado: hai que buscar os fenómenos maispróximos aos 
alumnos e as alumnas, acudir a sucesos cotiáns, contextos nos que se poden acadar todo tipo 
de aprendizaxes.

 Laboratorio: sen dúbida un mero tratamento teórico da materia non é suficiente para os 
finsque queremos acadar, son imprescindibles experiencias prácticas que lle poidan axudar  
ao  alumnado  a captar  mellor  a información recibida.

 Tecnoloxías da Información en Comunicación (TIC): hai que aproveitar as vantaxes que nos
ofrecen  internet  e  os  programas  informáticos,  que  son  formas  de  traballo  moi  interactivas
coalumnado  eatractivas  parael,polos  formatos  de  presentacióndas  actividades  eporque non
revisten dificultade no seumanexo.
ï        Programas informáticos: para a realización de actividades de simulación e 
exerciciosprácticosrelacionados cos contidos da materia.
ï Webs: para procuras de información complementaria e para a simulación de 
experiencias virtuais de procesos físicos ou químicos.
ï Aulavirtual ou blog: para organizar información, propostas de actividades de 
reforzo ou ampliación  e  enlaces  a páxinas  de  interese.

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN
A avaliación do proceso de aprendizaxe debe adoptar un carácter procesual  e

continuo,  de  modo que  estea  presente  en  todo  tipo  de  actividades  e  non  só  en
momentos puntuais. Farase conforme aoscriterios deavaliación propostos para ocurso e
para cada unidade didáctica elevarase acabo mediante as seguintesactividades:

 Probas escritas nasque o alumno teña que, utilizando o vocabulario e simboloxía
adecuados,  citar,  definir,  enunciar,  clasificar,  describir,  explicar,  interpretar  e/ou
xustificar, e realizar exercicios numéricos, problemas ou cuestións que expoñana aplicación
duncoñecemento. Tamén, poderanse expor preguntas relacionadas coas actividades
experimentais realizadas.

 Elaboración de traballos en formato dixital (individualmente e/ou en grupo), nos
que  debe figurar unha introdución-presentación, documentación, análise crítica e
conclusións, para oqueo alumnado deberá utilizar correctamente diversas fontes de
información. Estes traballos permitirán valorar fundamentalmente o dominio das TIC,
o grao de análise crítica alcanzado e, tamén, a comprensión de coñecementos



ea súacorrecta  expresión, asícomo, noseu caso, a  capacidade para o traballo
enequipo.

Observacións directas (na aula e no laboratorio), que permitirán valorar o hábito
de  traballo  do alumno,  a  súa  participación,  actitude,  traballo  en  grupo,  coidado  e
respecto  polos  materiais empregados  e  interese  cara á  materia,así  como a súa
rapidez e/ou facilidade de comprensión de novos coñecementos. En particular no
laboratorio, manexo correcto de aparellos, rigor nas observacións, aproveitamento
do tempo e limpeza, orde e seguridade na súa zona de traballo.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

DE CONTROL DE TRABALLO DIARIO : Terase en conta o traballo diario, as saídas ao
encerado, a participación e clase, a colaboración  cos compañeiros e a boa actitude,
tanto no aula como no laboratorio.

EXAMES

Faranse dous por avaliación.
Os  exames  constarán  de  cuestións  de  razoamento  e  problemas  de  cálculo

numérico onde se poidan valorar todos os estándares de aprendizaxe. Cada pregunta
terá unha puntuación e poden estar presentes varios estándares.

Cando nunha determinada cuestión ou exercicio se teña que aplicar unha
fórmula e dita fórmula foxe  desenrolada  polo  profesor  na clase  correspondente,  o
alumn@ tamén terá que facelo na cuestión ou exercicio. En caso de que non o faga
dita cuestión (exercicio) non se valorará.

VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO.
Terase en conta a partir dunha nota de 4,5, de tal xeito que isto poida supoñer o
aprobado na avaliación ou non.

EXAMES.
 Farase unha media aritmética  dos  dous exames.

AVALIACIÓN.
Será a dos exames, na porcentaxe indicada e ca valoración do traballo diario

poderase  aprobar ou non cando esa nota chegue ao 4,5 .

1.  A  terceira  avaliación  terá  unha nota  independiente ,  onde  só  se cualificará  a
materia desa avaliación.

2. Durante o período comprendido entre a terceira e a avaliación  final de xuño , nas 
clases levaranse a cabo :

• Exercicios para repasar as partes suspensas.
• Exercicios para o alumnado que se presente a subir nota.



• Ao remate deste período o alumnado poderá  recuperar a/as avaliación/s  
mediante un exame da/s parte/s suspensa/s.  No caso de  ter suspensas as 
tres avaliacións , haberá un exame global da asignatura.

             O alumnado que teña aprobada a asignatura , poderá presentarse a  
un exame global para subir  nota. No caso de que  : 

a.  A Suba , a nota final calcularase facendo  a media aritmética entre a nota 
que xa tiña e a acadada no exame global.
b. A Baixe , na nota final quedará a nota que xa tiña.

• A nota final da asignatura será a media aritmética das 3 avaliacións 
aprobadas ou recuperadas . 

• Para superar a asignatura a nota final deberá ser de  un mínimo de 5 
puntos. 

RECUPERACIÓN  DAS AVALIACIÓNS DURANTE O CURSO

 Mediante exame.
Entrará toda a materia da avaliación e non servirá para subir  nota, só para aprobar a 
avaliación. Realizarase unha vez pasada a avaliación, de acordo coas datas en que o 
alumnado teña maior dispoñibilidade.

Cando un alumn@ suspenda a avaliación e a recuperación, a nota que queda 
será a media das duas.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. MEDIDAS 
ORDINARIAS :

Levaranse a cabo actividades de reforzo e ampliación nas unidades didácticas 
para aqueles alumnos que manifesten dificultades de aprendizaxe na materia e tamén 
se elaborarán exercicios específicos que lles sirvan de guía para superar as probas.

Estas mesmas medidas de reforzo serán as que leven a cabo co alumnado 
repetidor.



PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA .
QUÍMICA 2º 
BACHARELATO.



Química
Introdución e contextualización

A materia de Química no bacharelato debe contribuír a a fondar no
coñecemento do mundo que rodea ao alumnado, á familiarización coa
actividade  científica  e  tecnolóxica, e  a  o  desenvolvemento das
competencias clave.  Desde esta  disciplina débese seguir  atendendo ás
relacións entre ciencia, tecnoloxía, sociedade e ambiente,en particular
ás aplicación da química, á súa presenza na vida cotiá e ás súas
repercusións directas en numerosos ámbitos da sociedade actual. A súa
relación con outros campos de coñecemento, como a bioloxía, a medicina,
a enxeñaría, a  xeoloxía,  a  astronomía,  a  farmacia ou  a  ciencia  dos
materiais, por citar algúns, fai que contribúa a unha formación crítica en
relación co papel que a química desenvolve na sociedade, tanto como
elemento de progreso como polos posibles efectos negativos dalgúns
dos seus desenvolvementos.

A materia de Química apóiase nas matemáticas e na física e, á súa
vez, serve de base para as ciencias da vida. Desde esta posición, esta
materia amplía a formación científica do alumnado e proporciona unha
ferramenta para a comprensión da natureza das ciencias en xeral, polo
que  é  unha  axuda  importante  na toma dedecisións  ben
fundamentadas e responsables en relación coa súa propia vida e coa
comunidade onde vive, co obxectivo final de construír unha sociedade
mellor,  dada  a  capacidade  da  química  para resolver problemas
humanos  e responder  a diferentes necesidades sociais.
Esta materia estrutúrase en  catro bloques, nos que aparecen
interrelacionados todos os elementos do currículo.
O primeiro bloque, "A actividade científica", constitúe o eixe metodolóxico
da área, e é necesario traballalo de xeito simultáneo con cada un dostres
bloques  restantes.  O  ensino  e  a  aprendizaxe  de  Química  implica  a
realización de pequenos proxectos  de investigación,  así  como a
procura, a análise e a elaboración de información,e é de interese o



emprego das tecnoloxías da información e da comunicación, tanto
como ferramenta  para a  obtención  de datos, o  tratamento  da
información, a análise dos  resultados e  a presentación de
conclusións, como para  o  emprego  de  aplicacións  informáticas de
simulación de prácticas que sería difícil  desenvolver no laboratorio real.
Tanto os criterios de avaliación como os estándares de aprendizaxe deste
bloque cobran sentido ao relacionalos cos doutros bloques. Deste xeito, o
QUB1.2.1. terá que referirse ás diversas experiencias químicas
desenvolvidas ao longo do curso.
O segundo bloque, "Orixe e evolución dos compoñentes do Universo",
aborda  a estrutura atómica dos elementos e  a  súa  repercusión nas
propiedades periódicas destes. A visión actual do concepto do átomo e
as  subpartículas  que  o  conforman  contrasta  coas  nocións  da
teoría  atómico-molecular  coñecidas previamente polo alumnado.
Entre as características propias de cada elemento destaca a reactividade
dos seus átomos e os tipos de enlaces e forzas que aparecen entre eles
e, como consecuencia, as propiedades fisicoquímicas  dos  compostos
que poden formar.

No terceiro bloque, "Reaccións químicas",  trátanse tanto o aspecto
dinámico (cinética) como o estático (equilibrio  químico)  das
reacciónsquímicas,  os  factores  que  modifican  a  velocidade  de
reacción,o desprazamento do seu equilibrio, as reaccións ácido-base e de
oxidación-redución, e as súas implicacións sociais e industriais.

Finalmente, o derradeiro bloque, "Síntese orgánica e novos materiais",
con contidos de química orgánica , está destinado ao estudo dalgunhas
funcións orgánicas e a os polímeros, e aborda as súas característi cas,
como se producen e a grande importancia que teñen na actualidade por
causa  das numerosas  aplicacións que presentan: química médica,
química dos alimentos e química ambiental.

As estratexias metodolóxicas que se propoñen para desenvolver o currículo
desta materia son as seguintes:
Fomentar  a  competencia  de aprender  a aprender,  e a  de sentido de
iniciativa  e  espírito  emprendedor,  a través da planificación, a
realización, a presentación e a avaliación de deseños experimentais por
parte do  alumnado, incluíndo a incorporación das tecnoloxías da
informaci  ón  e  da  comunicación  para  o desenvolvemento  da
competencia dixital, co obxectivo de favorecer unha visión máis actual
da actividade tecnolóxica e científica contemporánea.
Partir, sempre que sexa posible, de enfrontar ao alumnado a situación



problemáticas que deba resolver pondo en xogo os saberes dos que
dispón.
Potenciar a dimensión colectiva da  actividade científica, organizando
equipos de traballo e  propiciando o traballo cooperativo na
investigación.
Considerar as implicacións entre ciencia, tecnoloxía, sociedade e medio
natural dos problemas (posibles aplicacións, repercusións negativas, toma
de decisións, ciencia e pseudociencia, etc.), e as posibles relacións con
outros campos do coñecemento.
ï OBXECTIVOS         XERAIS         DO CURSO  
-Comprender os  conceptos,  leis,  teorías  e  modelos máis  importantes da
química e aplicalos á interpretación científica de distintos fenómenos da
realidade diária.

-Utilizar  as  estratexias  e  procedementos  que  a  química  proporciona
para realizar investigacións sinxelas e analizar.
Comprende-lo carácter integrador da química a través das súas relacións
con outras ciencias, como a física, a bioloxía ou a xeoloxía.
Comprender  que  a evolución dos  coñecementos químicos está
condicionada pola interación coa tercnoloxía e ligada ás necesidades
da sociedade.
Interese pola precisión na realización de experiencias, expresión de
conceptoos e resultados, elaboración de informes, representación  de datos
e, en xeral, polo   desenvolvemento  dos procedementos propios  da
química.
Valoración  das  contribucións  da  química ó  desenvolvemento da
sociedade e á mellora das condicións  de vida en distintos  ámbitos,
como a medicina, a industria ou o medio ambiente. Actitude reflexiva e
crítica  e toma de conciencia sobre as actuacións que poidan
afectar ó medio ambiente.
Respeto  no  uso  de  instrumentos,  materiais  e  reactivos  químicos,  e
interese  polo  cumprimento  das  súas normas de emprego e de
seguridade.  Apertura e flexibilidade ó valorar , de xeito tolerante,
informacións e opinións  alleas.



Química. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Bloque 1. A actividade científica

▪ b
▪ e
▪ I
▪ l
▪ m

▪ B1.1. Utilización de estratexias 
básicas da actividade científica.

▪ B1.1. Realizar interpretacións, predicións
e representación de fenómenos químicos a 
partir dos datos dunha investigación 
científica, e obter conclusións.

▪ QUB1.1.1. Aplica habilidades necesarias 
para a investigación científica 
traballando tanto individualmente 
como en grupo, formulando 
preguntas, identificando
problemas, recollendo datos mediante a 
observación ou a experimentación, 
analizando e comunicando os 
resultados, e desenvolvendo 
explicacións mediante a realización 
dun informe final.

▪ CAA
▪ CCL
▪ CMCCT
▪ CSC
▪ CSIEE

▪ b
▪ i

▪ B1.2. Importancia da investigación 
científica na industria e na empresa.

▪ B1.3. Prevención de riscos no 
laboratorio

▪ B1.2.Aplicar aprevención de riscos no 
laboratoriode químicae 
coñeceraimportancia dosfenómenos
químicos e as súas aplicacións aos individuos e á 
sociedade.

▪ QUB1.2.1.Utiliza omateriale 
osinstrumentos delaboratorio 
empregando asnormas de
seguridade adecuadas para a realización 
de experiencias químicas.

▪ CMCCT
▪ CSC
§

▪ d
▪ e
▪ g
▪ I
▪ l

▪ B1.4. Investigación científica: 
documentación, elaboración de 
informes, comunicación e
difusión de resultados.

▪ B1.3.  Empregar axeitadamente as
tecnoloxías  da información e da
comunicación para a procurade
información,  o  manexo  de  aplicacións  de
simulación de probas de laboratorio, a
obtención de datos e a elaboración de
informes.

▪ QUB1.3.1.  Elabora  información  e
relaciona  os coñecementos químicos
aprendidos con
fenómenos da natureza, e as
posibles aplicacións e consecuencias
na sociedade actual.

▪ CCL
▪ CD
▪ CMCCT
▪ CSC

▪ QUB1.3.2.  Localiza  e  utiliza
aplicacións  e programas  de
simulación  de  prácticas  de
laboratorio.

▪ CD
▪ CMCCT

▪ QUB1.3.3. Realiza e defende un 
traballo de investigación utilizando 
astecnoloxías da
información e da comunicación.

▪ CCL
▪ CD
▪ CMCCT
▪ CSIEE



Química. 2º de bacharelato

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

▪ b
▪ e
▪ I
▪ l

▪ B1.4. Investigación científica: 
documentación, elaboración de 
informes, comunicación e
difusión de resultados.

▪ B1.4.Deseñar, elaborar, comunicar e 
defender informes de carácter científico, 
realizando unha
investigación baseada na práctica 
experimental.

▪ QUB1.4.1. Analiza a información
obtida principalmente a  través  de
internet,
identificando as principais
características ligadas á fiabilidade e á
obxectividade  do  f  l  uxo de
informacióncientífica.

▪ CAA
▪ CD
▪ CMCCT

▪QUB1.4.2. Selecciona, comprendeeinterpreta información relevantenunha fonte de
información de divulgación científic,a
e transmite  as  conclusións  obtidas
utilizando  a linguaxe  oral  e  escrita
con propiedade.

§

▪ CAA
▪ CCL
▪ CMCCT

Bloque 2. Orixe e evolución dos compoñentes do
Universo

▪ b
▪ I
▪ l

▪ B2.1.Estrutura da materia. Hipótese de 
Planck.

▪ B2.2. Modelo atómico de Bohr.

▪ B2.1. Analizar cronoloxicamente os modelos 
atómicos ata chegar ao modeloactual, 
discutindo as súas
limitacións e a necesidade dun novo.

▪ QUB2.1.1. Explica as limitacións dos 
distintos modelosatómicos en 
relación cos feitos
experimentais que levan asociados.

▪ CCEC
▪ CMCCT

▪ QUB2.1.2.   Calcula   ovalor 
enerxético correspondente a unha 
transición electrónica entre dous niveis
dados, en relación coa interpretación
dos espectros atómicos.

▪ CMCCT

▪ i
▪ l

▪ B2.2. Modelo atómico de Bohr.
▪ B2.3. Orbitais atómicos. Números cuánticos

ea súa interpretación.

▪ B2.2.   Recoñecer   a importancia   da
teoría mecanocuántica para ocoñecemento
doátomo.

▪ QUB2.2.1. Diferencia o significado
dos números  cuánticos segundo
Bohrea teoría
mecanocuántica  que  define  o  modelo
atómico actual,  en  relación  co
concepto de órbita e orbital.

▪ CMCCT
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Química. 2º de bacharelato

Obxectivo
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▪ e
▪ i

▪ B2.4. Mecánica cuántica: hipótese de
De Broglie, principio de 
indeterminación de
Heisenberg.

▪ B2.3.Explicaros conceptosbásicos da 
mecánica cuántica: dualidade  onda-
corpúsculo e incerteza.

▪ QUB2.3.1. Determina lonxitudes de 
onda asociadas a partículas en 
movemento para
xustificar o comportamento 
ondulatorio dos electróns.

▪ CMCCT

▪ QUB2.3.2. Xustifica o carácter 
probabilístico do estudo de partículas 
atómicas apartir do
principio de indeterminación de 
Heisenberg.

▪ CMCCT

▪ e
▪ i

▪ B2.5. Partículas subatómicas: orixe do 
Universo.

▪ B2.4. Describir as características 
fundamentais das partículas subatómicas, 
diferenciando os tipos.

▪ QUB2.4.1.  Coñece  as  partículas
subatómicas  e os  tipos  de  quarks
presentes  na  natureza íntima da
materia enaorixe primixenia do
Universo, explicando as características
e a clasificación destes.

▪ CMCCT

▪ i ▪ B2.6. Clasificación dos elementos 
segundo a súaestruturaelectrónica: 
sistemaperiódico.

▪ B2.5.  Establecer  a  configuración
electrónica dun átomo en relación coa súa
posición na táboa periódica.

▪ QUB2.5.1. Determina a
configuración electrónica dun átomo, 
coñecida asúa
posiciónnatáboaperiódica e 
osnúmeros 
cuánticosposiblesdoelectróndiferenciador
.

▪ CMCCT

▪ i ▪ B2.6. Clasificación dos elementos 
segundo a súaestruturaelectrónica: 
sistemaperiódico.

▪ B2.6.Identificar osnúmeros cuánticos 
paraun electrón segundo no orbital en 
que se atope.

▪ QUB2.6.1. Xustifica a reactividade
dun elemento  a  partir  da  estrutura
electrónica ou a súa posición na táboa
periódica.

▪ CMCCT

▪ i
▪ l

▪ B2.7.Propiedades doselementos 
segundo a 
súaposiciónnosistemaperiódico: 
enerxíade
ionización, afinidade

electrónica, 
electronegatividade e raio atómico.

▪ B2.7.Coñecera estrutura básica 
dosistemaperiódico actual, definir as 
propiedades periódicas estudadas e
describir a súa variación ao longo dun grupo ou 
período.

▪ QUB2.7.1.  Argumenta  a  variación
do  raio atómico, potencial
deionización, afinidade
electrónica  e  electronegatividade  en
grupos  e períodos, comparando as
devanditas propiedades para
elementos diferentes.

▪ CMCCT
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Obxectivo
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

▪ i
▪ l

▪ B2.8. Enlace químico. ▪ B2.8. Utilizar o modelo de enlace 
correspondente para explicar aformación de 
moléculas, de cristais e
de estruturas macroscópicas, e deducir as súas 
propiedades.

▪ QUB2.8.1. Xustifica a estabilidade
das moléculas ou dos cristais
formados
empregando  a  regra  do  octeto  ou
baseándose nas  interaccións  dos
electróns da capa de valencia para a
formación dos enlaces.

▪ CMCCT

▪ i
▪ B2.9. Enlace iónico.
▪ B2.10. Propiedades das substancias con 

enlace iónico.

▪ B2.9. Construír ciclos enerxéticos do tipoBorn-
Haber para calcular aenerxía de rede, 
analizando de forma
cualitativa avariación deenerxía de rede en 
diferentes compostos

▪ QUB2.9.1. Aplica ociclodeBorn-
Haberpara o cálculo daenerxía reticular 
de cristais iónicos.

▪ CMCCT

▪ QUB2.9.2.  Compara  a  fortaleza  do
enlace en distintos compostos iónicos
aplicando a fórmula de Born-Landé
paraconsiderar os
factores dos  que depende  a  enerxía
reticular.

▪ CMCCT

▪ i
▪ l

▪ B2.11. Enlace covalente.
▪ B2.12. Xeometría e polaridade das 

moléculas.
▪ B2.13. Teoría do enlace de valencia 

(TEV) e hibridación.
▪ B2.14.   Teoría   derepulsión   de

pares electrónicos dacapa de valencia 
(TRPECV).

▪ B2.10.Describir as características básicas 
doenlace covalente empregando diagramas de 
Lewis e utilizara
TEV para a súa descrición máis complexa.

▪ QUB2.10.1.Determinaapolaridadedu
nha molécula utilizando o modelo ou a 
teoría máis
axeitados para explicar a súa 
xeometría.

▪ CMCCT

▪ QUB2.10.2. Representa a xeometría 
molecular de distintas substancias 
covalentes aplicando a
TEV e a TRPECV.

▪ CMCCT

▪ i
▪ l

▪ B2.15. Propiedades das substancias con 
enlace covalente.

▪ B2.16. Enlaces presentes en 
substancias de interese biolóxico

▪ B2.11. Empregar a teoría da hibridación para
explicar o enlace covalente e a xeometría
de distintas moléculas.

▪ QUB2.11.1.Dállessentidoaosparámet
ros moleculares en
compostos covalentes utilizando a 
teoría de hibridación para 
compostos inorgánicos eorgánicos.

▪ CMCCT

▪ d
▪ h
▪ i

▪ B2.17. Enlace metálico.
▪ B2.18. Propiedades dos metais. 

Aplicacións de 
supercondutoresesemicondutores.

▪ B2.12. Coñecer as propiedades dos 
metais empregando as diferentes teorías 
estudadas paraa
formación do enlace metálico.

▪ QUB2.12.1. Explica a condutividade 
eléctrica e térmica mediante o 
modelo do gas
electrónico, aplicándoo tamén a substancias
semicondutoras e supercondutoras.

▪ CMCCT
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
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▪ l

▪ i ▪ B2.18. Propiedades dos metais. 
Aplicacións de 
supercondutoresesemicondutores.

▪ B2.19. Modelo do gas electrónico e 
teoríade bandas.

▪ B2.13.Explicaraposible 
condutividadeeléctricadun metal 
empregando a teoría debandas.

▪ QUB2.13.1. Describe o comportamento
dun elemento como illante, condutor
ou semicondutor eléctrico, utilizando a
teoría de
bandas.

▪ CMCCT

▪ QUB2.13.2. Coñece e explica
algunhas aplicacións dos
semicondutores e supercondutores,
eanaliza asúa repercusión
no avance tecnolóxico da sociedade.

▪ CMCCT

▪ i ▪ B2.20. Natureza das forzas 
intermoleculares.

▪ B2.14.  Recoñecer  os  tipos  de  forzas
intermoleculares e explicar como afectan as
propiedades de determinados compostos
en casos concretos.

▪ QUB2.14.1.  Xustifica  a  influencia  das
forzas intermoleculares  para  explicar
como  varían  as propiedades
específicas de diversas
substancias en  función  das
devanditas interaccións.

▪ CMCCT

▪ i
▪ B2.9. Enlace iónico.
▪ B2.11. Enlace covalente.
▪ B2.20. Natureza das forzas 

intermoleculares.

▪ B2.15. Diferenciar as forzas 
intramoleculares das intermoleculares en 
compostos iónicos ou covalentes.

▪ QUB2.15.1. Compara a enerxía dos 
enlaces intramoleculares en 
relacióncoaenerxía correspondente 
ás forzas intermoleculares, 
xustificando ocomportamento 
fisicoquímico das moléculas.

▪ CMCCT

Bloque 3. Reaccións químicas

▪ i
▪ B3.1.Conceptodevelocidade de 

reacción.
▪ B3.2. Teoría de colisións e do estado 

de

▪ B3.1.Definir velocidade dunhareacción e 
aplicara teoría dascolisións e do estado 
de transición
utilizando o concepto de enerxía de 
activación.

▪ QUB3.1.1. Obtén ecuacións
cinéticas reflectindo as unidades das 
magnitudes que
interveñen.

▪ CMCCT



[Escriba texto]
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transición.

▪ i
▪ l

▪ B3.3. Factores que inflúen na 
velocidade das reaccións químicas.

▪ B3.4. Utilización de catalizadores 
enprocesos industriais.

▪ B3.2.Xustificarcomoa natureza 
eaconcentración dos reactivos, 
atemperatura eapresenza de
catalizadores modifican a velocidade de 
reacción.

▪ QUB3.2.1. Predí a influencia dos factores
que modifican 
avelocidadedunhareacción.

▪ CMCCT
§

▪ QUB3.2.2. Explica o funcionamento
dos catalizadores en relación con
procesos industriais  eacatálise
encimática, analizandoa
súa  repercusión no medio  e na
saúde.

▪ CMCCT
▪ CSC

▪ i ▪ B3.5. Mecanismos de reacción. ▪ B3.3.  Coñecer  que  a  velocidade  dunha
reacción química depende da etapa
limitante segundo o seu mecanismo de
reacción establecido.

▪ QUB3.3.1. Deduce o proceso de
control da velocidade dunha reacción
química identificando a etapa
limitante
correspondente  ao  seu
mecanismo de reacción.

▪ CMCCT

▪ i ▪ B3.6.Equilibrio químico. Lei 
deacciónde masas.

▪ B3.7.Constante de equilibrio: 
formasde expresala.

▪ B3.4.Aplicar o concepto de equilibrio 
químicopara predicir a evolución 
dunsistema.

▪ QUB3.4.1. Interpreta ovalor 
dococientede reacción comparándoo 
coa constante de
equilibrio, prevendo aevolución dunha 
reacción para alcanzaroequilibrio.

▪ CMCCT

▪ QUB3.4.2.  Comproba  e  interpreta
experiencias de  laboratorio  ondese
poñende  manifesto  os factores  que
inflúen  no  desprazamento  do
equilibrio  químico,  en  equilibrios
homoxéneos e heteroxéneos.

▪ CAA
▪ CMCCT

▪ i ▪ B3.7.Constante de equilibrio: 
formasde expresala.

▪ B3.5.Expresar matematicamente a 
constante de equilibrio dunproceso no 
queinterveñen gases, en

▪ QUB3.5.1. Acha o valor das 
constantes de equilibrio, Kc e Kp, 
paraunequilibrio en
diferentes situacións depresión, 
volumeou

▪ CMCCT



Química. 2º de bacharelato
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clave

función da concentración e das presións 
parciais.

concentración.

▪ QUB3.5.2.  Calcula  as
concentracións  ou presións parciais
das substancias presentes
nun equilibrio químico empregando a
lei de acción de masas, e deduce como
evoluciona  o equilibrio ao variar
acantidade de produto ou reactivo.

▪ CMCCT

▪ i ▪ B3.8. Equilibrioscon
gases.

▪ B3.6. Relacionar Kc e Kp en equilibrios con
gases, interpretando  o  seu  significado,  e
resolver problemas deequilibrioshomoxéneos
en reaccións gasosas.

▪ QUB3.6.1. Utiliza o grao de
disociación aplicándoo ao cálculo de
concentracións  e constantes de
equilibrio Kc e Kp.

▪ CMCCT

▪ i ▪ B3.9. Equilibrios heteroxéneos: 
reaccións de precipitación.

▪ B3.7. Resolver problemas de equilibrios 
heteroxéneos, con especial atención aos de 
disolución-precipitación.

▪ QUB3.7.1.  Relaciona  asolubilidade
eoproduto de solubilidade aplicando a lei
de Guldberg e
Waage  en  equilibrios  heteroxéneos
sólido- líquido,  e  aplícao
experimentalmente como método de
separación  e  identificación  de
mesturas de sales disolvidos.

▪ CMCCT

▪ i
▪ l

▪ B3.10.Factores queafectan o 
estadode equilibrio: principio de
Le Chatelier.

▪ B3.8.Aplicar oprincipio de Le Chatelier 
adistintos tipos de reaccións tendo en 
conta o efecto da temperatura, a presión, o 
volume e a concentración das substancias 
presentes, predicindo a evolución do sistema.

▪ QUB3.8.1. Aplica o principio de Le 
Chatelier para predicir a evolución 
dun sistema en equilibrio ao 
modificar a temperatura, a presión, 
ovolumeouaconcentración queo 
definen, utilizando como exemplo 
aobtención industrial doamoníaco.

▪ CMCCT
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▪ i
▪ l

▪ B3.3. Factores que inflúen na 
velocidade das reaccións químicas.

▪ B3.4. Utilización de catalizadores en 
procesos industriais.

▪ B3.10.Factores queafectan o 
estado de equilibrio: principio de
Le Chatelier.

▪ B3.11.  Aplicacións  e  importancia  do
equilibrio químico en procesos industriais
e en situacións da vida cotiá.

▪ B3.9.Valorar a importancia do principio 
de Le Chatelier en diversos procesos 
industriais.

▪ QUB3.9.1.  Analiza  os  factores
cinéticos  e termodinámicos que
inflúen  nas velocidades
de reacción e na evolución dos equilibrios
para optimizar a obtención de
compostos de interese industrial,
como por exemplo o amoníaco.

▪ CMCCT

▪ i ▪ B3.9. Equilibrios heteroxéneos: 
reaccións de precipitación.

▪ B3.10.Factores queafectan 
oestadode equilibrio: principio 
de Le Chatelier.

▪ B3.10.Explicar comovaría asolubilidade dunsal
polo efecto dun ión común.

▪ QUB3.10.1. Calculaasolubilidade 
dunsal interpretando como se modifica 
ao engadir un
ión común, everifícaoexperimentalmente 
nalgúns casosconcretos.

▪ CMCCT

▪ i
▪ B3.12. Concepto deácido-base.
▪ B313. Teoría de Brönsted-Lowry.

▪ B3.11.Aplicar ateoríade Brönsted para 
recoñecer as substancias quepodenactuar 
comoácidos ou bases.

▪ QUB3.11.1. Xustifica o comportamento
ácido ou básico dun composto aplicando
a  teoría  de Brönsted-Lowry dospares
deácido-base
conxugados.

▪ CMCCT

▪ i ▪ B3.14. Forza relativa dos ácidos e bases;
grao de ionización.

▪ B3.15. Equilibrio iónico da auga.
▪ B3.16. Conceptode pH.Importancia do

pH a nivel biolóxico.
▪ B3.17. Estudo cualitativo das 

disolucións reguladoras de pH.

▪ B3.12. Determinar o valor do pH de distintos 
tipos de ácidos e bases.

▪ QUB3.12.1.  Identifica  o  carácter  ácido,
básico ou neutro, e a fortaleza ácido-base
de distinta s disolucións segundo o tipo
de composto
disolvido  nelas,  e  determina
teoricamente  e
experimentalmenteovalordopHdes
tas.

▪ CMCCT
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▪ i
▪ l

▪ B3.18. Equilibrioácido-base
▪ B3.19. Volumetrías de neutralización 

ácido- base.

▪ B3.13. Explicar as reaccións ácido-base 
e a importancia dalgunha delas, así 
como as súas
aplicacións prácticas.

▪ QUB3.13.1. Describe  o procedemento 
para realizar unhavolumetría ácido-
base dunha
disolución de concentración descoñecida, 
realizando os cálculos necesarios.

▪ CMCCT

▪ i ▪ B3.20. Estudo cualitativo da hidrólise de 
sales.

▪ B3.14. Xustificar o pH resultante na hidrólise 
dunsal.

▪ QUB3.14.1. Predí o comportamento 
ácido- base dunsal disolvido en auga 
aplicando o
concepto de hidrólise, eescribr 
osprocesos intermedios e os equilibrios 
que teñen lugar.

▪ CAA
▪ CMCCT

▪ i ▪ B3.19. Volumetrías de neutralización 
ácido- base.

▪ B3.15.   Utilizar os cálculos 
estequiométricos necesarios para levar 
acabo unha reacción de
neutralización ou volumetría ácido-base.

▪ QUB3.15.1.  Determina  a
concentración dun ácido ou unhabase
valorándoa conoutra de
concentración  coñecida,  establecendo  o
punto de equivalencia da neutralización
mediante  o emprego  de  indicadores
ácido-base (faino no laboratorio no caso
de ácidos e bases fortes).

▪ CMCCT

▪ i
▪ l

▪ B3.21. Ácidos e bases relevantes a 
nivel industrial e de consumo. Problemas 
ambientais.

▪ B3.16. Coñecer as aplicacións dos ácidos e das 
bases na vidacotiá (produtos de limpeza, 
cosmética, etc.).

▪ QUB3.16.1. Recoñece a acción 
dalgúns produtosde usocotián 
comoconsecuenciado
seu comportamento químico ácido-
base.

▪ CMCCT

▪ i
▪ B3.22. Equilibrio redox.
▪ B3.23.   Concepto   de

oxidación-redución. Oxidantes e 
redutores. Número de oxidación.

▪ B3.17. Determinar o número de oxidación 
dun elementoquímicoidentificando sese oxida
ou reduce
nunha reacción química.

▪ QUB3.17.1. Define oxidación e 
redución en relación 
coavariacióndonúmero de oxidación
dun átomo ensubstancias oxidantes e 
redutoras.

▪ CMCCT

▪ i
▪ l

▪ B3.24. Axuste redox polo método do
ión- electrón. Estequiometría das 
reaccións redox.

▪ B3.18. Axustar reaccións deoxidación-
redución utilizando o método do ión-
electrón e faceros
cálculos estequiométricos 
correspondentes.

▪ QUB3.18.1. Identifica reaccións de 
oxidación- redución empregando o 
método do ión-
electrón para axustalas.

▪ CMCCT

▪ i ▪ B3.25. Potencial de redución estándar. ▪ B3.19. Comprender o significado de 
potencial estándar de redución dunpar 

▪ QUB3.19.1. Relaciona a espontaneidade
dun 

▪ CMCCT



redox, utilizándoo para procesoredoxcoavariacióndeenerxí
ade
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predicir aespontaneidade dun proceso entre 
dous pares redox.

Gibbs, considerando o valor da 
forza electromotriz obtida.

▪ QUB3.19.2.  Deseña  unha  pila
coñecendo  os potenciais estándar de
redución, utilizándoos
para  calcular  o  potencial  xerado
formulando  as semirreacións redox
correspondentes, e constrúe unha
pila Daniell.

▪ CMCCT

▪ QUB3.19.3. Analiza un proceso de 
oxidación- redución coa xeración de 
corrente eléctrica
representando unha célula galvánica.

▪ CMCCT

i B3.26. Volumetrías redox. B3.20. Realizar cálculos estequiométricos  
necesarios para aplicar ás volumetrías 
redox.

QUB3.20.1. Describeoprocedemento 
para realizarunhavolumetríaredox, 
realizandoos
cálculos estequiométricos 
correspondentes.

CMCCT

i B3.27. Leis de Faraday da electrólise. B3.21. Determinar a cantidade de substancia 
depositada nos eléctrodos dunha cuba 
electrolítica
empregando as leis de Faraday.

QUB3.21.1. Aplica as leis de Faraday a
un proceso electrolítico
determinando a
cantidade de materia depositada nun
eléctrodo ou o tempo que tarda en
facelo, e compróbao
experimentalmente nalgún proceso
dado.

CMCCT

i
l

B3.28. Aplicacións e repercusións das 
reaccións de oxidación redución: baterías 
eléctricas, pilas
de combustible e prevención da corrosión 
de metais.

B3.22.  Coñecer  algunhas  das
aplicacións  da electrólises  como  a
prevención dacorrosión, a
fabricación  de  pilas  de  distintos  tipos
(galvánicas, alcalinas e de combustible) e
a obtención de elementos puros.

QUB3.22.1.  Representa  os  procesos  que
teñen lugar nunha pila de combustible,
escribindo as
semirreaccións  redox  e  indicando  as
vantaxes  e os  inconvenientes  douso
destas pilas fronte ás convencionais.

CMCCT 
CSC

QUB3.22.2. Xustifica as vantaxes
da anodización e a 

galvanoplastia naprotección
CMCCT
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de obxectos metálicos.

Bloque 4. Síntese orgánica e novos materiais

i B4.1. Estudo de funcións orgánicas. B4.1. Recoñecer os compostos orgánicos, segundo a 
función que os caracteriza.

QUB4.1.1. Relaciona a forma de hibridación 
do átomo de carbono co tipo de 
enlace en
diferentes compostos

representando 
graficamente moléculas orgánicas 
sinxelas.

CMCCT

i B4.2. Nomenclatura e formulación orgánica 
segundo as normas da IUPAC.

B4.3. Funcións orgánicasde
interese: osixenadas e
nitroxenadas, derivados

haloxenados, tiois e perácidos. Compostos 
orgánicos polifuncionais.

B4.2. Formular compostos orgánicos sinxelos con 
varias funcións.

QUB4.2.1. Diferencia, nomea e formula 
hidrocarburos e compostos orgánicos que
posúen varios grupos funcionais.

CMCCT

i B4.4. Tipos de isomería. B4.3. Representar isómerosapartir dunha fórmula 
molecular dada.

QUB4.3.1. Distingue os tipos de 
isomería representando, formulando 
enomeando os
posibles isómeros, dada unhafórmula 
molecular.

CMCCT

i B4.5. Tipos de reaccións orgánicas. B4.4. Identificar os principais tipos de 
reaccións orgánicas: substitución,

adición, eliminación,
condensación e redox.

QUB4.4.1. Identifica e explica os principais 
tipos de reaccións orgánicas 
(substitución,
adición, eliminación, condensación e redox),
predicindo os produtos, se é 
necesario.

CMCCT

i B4.5. Tipos de reaccións orgánicas. B4.5.Escribireaxustarreaccións 
deobtenciónou transformaciónde 
compostosorgánicos enfunción
do grupo funcional presente.

QUB4.5.1. Desenvolve a secuencia de
reaccións necesarias para obter un
composto
orgánico  determinado  a  partir  de
outro  con distinto grupo funcional,

CMCCT



aplicando a regra de Markovnikov ou
de Saytzeff para a formación
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clave

de distintos isómeros.

b
 
i
l

B4.6.  Importancia  da  química  do
carbono  no desenvolvemento da
sociedade do benestar.

B4.7.  Principais  compostos  orgánicos  de
interese biolóxico  e  industrial:
materiais polímeros e medicamentos.

B4.6. Valorar aimportancia daquímica 
orgánica vinculada a outras áreas 
decoñecemento e ao
interese social.

QUB4.6.1. Relaciona os grupos funcionais e 
as estruturas principais con compostos 
sinxelos
de interese biolóxico.

CMCCT
CSC

i B4.8. Macromoléculas. B4.7. Determinar as características máis 
importantes das macromoléculas.

QUB4.7.1. Recoñece macromoléculas de orixe 
natural e sintética.

CMCCT

i B4.9. Polímeros. B4.8. Representar a fórmula dun polímero a partir 
dos seus monómeros, e viceversa.

QUB4.8.1. Apartirdunmonómero, 
deseñao polímero correspondente e 
explica oproceso
que tivo lugar.

CMCCT

i
l

B4.10. Reaccións de polimerización.
B4.11. Polímeros deorixenatural 
esintética:

propiedades.

B4.9. Describir os mecanismos máis sinxelos de 
polimerización e as propiedades dalgúns dos
principais polímeros de interese industrial.

QUB4.9.1. Utiliza as reaccións de
polimerización paraaobtención
decompostos
de interese industrial como polietileno,
PVC, poliestireno,  caucho,  poliamidas  e
poliésteres , poliuretanos e baquelita.

CMCCT

b
 
i
l

B4.7. Principais compostos orgánicos de 
interese biolóxico e industrial: materiais
polímeros e medicamentos.

B4.10. Coñecer as propiedades e a obtención 
dalgúns compostos de interese en biomedicina 
e, enxeral, nas
ramas da industria.

QUB4.10.1.  Identifica  substancias  e
derivados orgánicos que se utilizan
como principios
activos de medicamentos,
cosméticos e biomateriais, e valora a
repercusión na calidade de vida.

CMCCT
CSC



Química. 2º de bacharelato

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

b
 
i
l

B4.12. Fabricación de materiais plásticos e as 
súas transformacións: 
impactoambiental.

B4.11. Distinguir as principais aplicacións dos 
materiais polímeros, segundo a súa 
utilización en
distintos ámbitos.

QUB4.11.1. Describe as principais aplicacións
dos materiais polímeros de alto
interese
tecnolóxico e biolóxico (adhesivos e
revestimentos, resinas, tecidos,
pinturas, próteses, lentes, etc.), en
relación coas vantaxes e as desvantaxes
do seu uso segundo as propiedades que
o caracterizan.

CMCCT
CSC

b
 
i
l

B4.6.Importanciadaquímicadocarbonono
desenvolvemento da sociedade do 
benestar.

B4.12. Valorar a utilización das substancias 
orgánicas no desenvolvemento da sociedade
actual e os
problemas ambientais que se poden 
derivar.

QUB4.12.1.  Recoñece  as  utilidades
que os compostos orgánicos teñen en
sectores como
a alimentación, a agricultura, a biomedici
na  ,  a enxeñaría de materiais e a
enerxía, fronte ás posibles desvantaxes
que  leva  consigo  o  seu
desenvolvemento.

CCEC 
CMCCT
CSC



CONSIDERACIÓNS PREVIAS
O grupo de traballo  considera  que hai  unha  serie  de  conceptos,  que  son

inherentes á Química e implícitos nas estratexias de aprendizaxe da Química de 2º
de bacharelato, e que polo tanto ao alumno deberá coñecer.

ï Substancias químicas. Masa atómica, masa molecular, mol.
ï Mesturas  homoxéneas: mesturas  de gases e disolucións líquidas.

Formas de expresar a concentración das disolucións: porcentaxe en peso e
volume, masa/volume, molaridade, molalidade, fracción molar.

ï Comportamento dos gases en condicións ideais. Ecuación de estado. Lei
de Dalton das presións parciais. Determinación da masa molecular dun gas
a  partir  dos  valores  de  magnitudes relacionadas coa ecuación  de
estado.

ï Reacción química. Ecuación química (axuste). Cálculos estequiométricos:
reactivo limitante e reactivo en exceso, reaccións nas que participan gases
e/ou substancias en disolución, reactivos cun determinado grao de pureza,
rendemento dunha reacción.

ï Significado  físico  da  entalpía, entropía e enerxía libre de Gibbs.
ï Preparación de disolucións dunha  concentración determinada coa

realización dos cálculos necesarios:  tanto  para o caso dun sólido,  líquido,
como a partir doutra disolución de concentración coñecida

Non se proporán problemas ou cuestións relacionadas exclusivamente con
estas consideracións previas que nonteñan como argumento principal os temas
descritos nos estándares de aprendizaxe evaluables que se indican a
continuación.

BLOQUE 1. A actividade científica ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
ï Utiliza o material e os instrumentos de laboratorio empregando as

normas  de seguridade adecuadas para a realización  de   divers as
experiencias  químicas.

ï Selecciona, comprende e interpreta información relevante nunha
fonte de información de divulgación  científica  e  transmite  as  conclusións
obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade.

ORIENTACIÓNS
ï O alumno  debe  coñecer  ao  material  e  instrumentos  básicos  dun

laboratorio de química así como o empleado nas actividades de laboratorio
que  se  indican nestas orientacións. Para a  realización das  diversas
experiencias   químicas   empregarán  as  normas   de   seguridade
axeitadas.

BLOQUE 2. Orixe  e  evolución dos  compoñentes do  Universo
ESTÁNDARESDEAPRENDIZAXE
 ï Explica as limitacións dos distintos modelos atómicos en relación cos
feitos experimentais que



levan asociados.
ï Diferencia o significado dos números cuánticos segundo Bohr e a teoría

mecanocuántica  que define o modelo atómico actual, en relación co
concepto de órbita e orbital.

         Coñece as partículas subatómicas explicando as características e a
clasificación das mesmas.
                   ï   Determina a configuración electrónica dun átomo, coñecida a súa
posición na táboa periódica

e os números cuánticos posibles do electrón diferenciador.
ï Xustifica a reactividade dun elemento a partir da estrutura electrónica

ou a súa posición na táboa periódica.
ï Argumenta  a  variación  do  raio  atómico,  potencial  de  ionización,

afinidade  electrónica  e electronegatividade  en  grupos  e  períodos,
comparando as devanditas propiedades para elementos diferentes.

ï    Xustifica a estabilidade das moléculas ou  dos  cristais formados
empregando a regra do octeto

ou baseándose nas interaccións  dos electróns  da  capa  de  valencia
para a formación dos enlaces.

         ï Aplica   o   ciclo  de Born-Haber   para   o   cálculo   da enerxía
reticular  de  cristais iónicos.
ï Compara  a  fortaleza  doenlace  en  distintos  compostos  iónicos

aplicando a fórmula de Born- Landé para considerar os factores  dos  que
depende  a enerxía  reticular.

ï Determina a polaridade dunha molécula utilizando o modelo ou  a
teoría máis axeitados para explicar a súa xeometría.

ï Representa a xeometría molecular de distintas substancias covalentes
aplicando a TEV e a TRPECV.

ï Dálles sentido aos parámetros moleculares en  compostos
covalentes utilizando a teoría de hibridación para compostos inorgánicos
e orgánicos.

ï Explica  a  condutividade  eléctrica  e  térmica  mediante  o modelo
do  gas electrónico.
ï Xustifica a influencia das forzas intermoleculares para explicar como

varían as propiedades específicas de diversas substancias en función das
devanditas interaccións.

ï Compara a enerxía dos enlaces intramoleculares en relación coa
enerxía correspondente ás forzas   intermoleculares,   xustificando o
comportamento  fisicoquímico  das moléculas.

ORIENTACIÓNS
É suficiente que o alumnado domine o modelo de Böhr a nivel cualitativo.

Formularanse CUESTIÓNS, que deberán  de  ser razoadas/ xustificadas,
relacionadas con:

ï Partículas   subatómicas   fundamentais: protóns, electróns   e
neutróns.
ï Ordenación dos elementos con interpretación das semellanzas entre



eles  e  a  variación periódica dalgunas das súas propiedades: radio  atómico,
electronegatividade, enerxía de ionización e afinidade electrónica.

ï Números cuánticos e  o  seu  significado, así como das
configuracións electrónicas.
 ï Estructuras de Lewis.
ï Tipo  de  enlace  e  enerxía  de  rede  dos  compostos  iónicos.
ï   Análise dende o punto de vista cualitativo da influencia dos valores da

carga, do radio dos ións e da constante de Madelung no valor da enerxía
de rede.

ï  Explicar a xeometría molecular e a polaridade das moléculas, mediante
á teoría de repulsión de pares electrónicos da capa de valencia (TRPEV), teoría de
enlace de valencia (TEV) e a hibridación de orbitais.

ï Para ilustrar as hibridacións (sp3, sp2, sp) propoñeranse moléculas
orgánicas e as formadas por elementos do período 2.

ï Tipos  de  enlace  (iónico,covalente,metálico)  e  propiedades  das
substancias segundo   o seu tipo de enlace; forzas intermoleculares.

BLOQUE 3. Reaccións químicas ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

ï Obtén ecuacións   cinéticas   reflectindo   as unidades  das
magnitudes que interveñen.
 ï Predí a influencia dos factores que modifican a velocidade
dunha reacción.
ï Explica o funcionamento dos catalizadores.
ï Interpreta o valor do cociente de reacción comparándoo coa

constante de equilibrio, prevendo a evolución dunha reacción par a
alcanzar o equilibrio.

ï  Acha o valor das constantes deequilibrio, Kc e Kp, para un equilibrio en
diferentes situacións de presión, volume ou concentración.

ï Calcula  as  concentracións  ou  presións  parciais  das  substancias
presentes nun equilibrio químico empregando a lei de acción de masas, e
deduce como evoluciona o equilibrio ao variar a cantidade de produto ou
reactivo.

ï Utiliza o  grao  de  disociación  aplicándo  o  ao  cálculo de
concentracións e constantes de equilibrio Kc e Kp.

ï Relaciona a solubilidade e o produto de solubilidade aplicando a lei de
Guldberg e Waage en

equilibrios  heteroxéneos  sólido-líquido,  e  aplícao  como  método  de
separación e identificación de mesturas de sales disolvidos.

ï Aplica  o  principio  de  Le  Chatelier  para  predicir  a  evolución  dun
sistema en equilibrio ao modificar a temperatura, a presión, o volume ou a
concentración  que  o  definen,  utilizando  como exemplo a obtención
industrial do amoníaco.

ï Analiza  os  factores cinéticos  e  termodinámicos  que  inflúen  nas
velocidades  de  reacción e  na evolución  dos  equilibrios  para  optimizar  a
obtención  de  compostos  de  interese  industrial,  como  por exemplo



oamoníaco.
ï Calcula  a  solubilidade  dun  sal  interpretando   como   se
modifica  ao engadir  un ión común.
 ï Xustifica o comportamento ácido ou básico dun composto aplicando a
teoría de Brönsted-

Lowry dos pares de ácido-base conxugados.
ï Identifica o carácter ácido, básico ou neutro, e a fortaleza ácido-base

de distintas disolucións segundo o tipo de composto disolvido nelas, e
determina o valor do pH  destas.

ï Describe  o procedemento  para realizar unha volumetría ácido-
base dunha disolución de concentración descoñecida, realizando os
cálculos necesarios.

ï Predí  o  comportamento ácido-base dun sal disolvido en auga
aplicando o concepto de hidrólise, e escribe  os procesos intermedios
e os equilibrios que teñen lugar.

ï Determina a concentración dun ácido ou unha base valorándoa con
outra  de  concentración coñecida, establecendo  o punto  de  equivalencia da
neutralización mediante o emprego de indicadores ácido-base.

ï Recoñece  a  acción  dalgúns  productos  de  uso  cotián  como
consecuencia do seu comportamento  químico ácido-base.

ï Define oxidación e redución en relación coa variación do número de
oxidación dun átomo en substancias oxidantes e redutoras.

ï Identifica reaccións de oxidación-redución empregando o método
do ión-electrón para axustalas.

ï Relaciona a espontaneidade dun proceso redox coa variación
de enerxía de Gibbs, considerando o valor  da   forza
electromotriz   obtida.

ï Deseña  unha  pila coñecendo  os  potenciais estándar de  redución,
utilizándoos para calcular o potencial  xerado  formulando   as
semirreacións  redox  correspondentes.

ï Analiza un proceso de oxidación-redución coa xeración de corrente
eléctrica representando unha célula galvánica.

ï Describe  o procedemento para realizar unha  volumetría redox,
realizando os cálculos estequiométricos correspondentes.

ï Aplica as leis de Faraday a un  proceso electrolítico determinando
a  cantidade  de  materia depositada nun eléctrodo ou o tempo que
tarda en facelo.

ORIENTACIÓNS
Formularanse  CUESTIÓNS, que  deberán  ser  razoadas/ xustificadas,

relacionadas cos distintos apartados do bloque.
Como  aclaración,  no  apartado  de  cinética  serán  cuestións  relativas  a:

aspectos cinéticos das reaccións químicas, concepto de velocidade de reacción,
ecuacións  de  velocidade, orde de  reacción, mecanismo  de  reacción,
molecularidade,  teoría das  reaccións  químicas e  factores  dos que  depende  a
velocidade dunha reacción, acción dos catalizadores (non se incluirán cálculos de
orde de reacción).

Formularanse  PROBLEMAS  relacionados  con:



ï Composición do equilibrio e a súas constantes de equilibrio.
ï Solubilidade, produto de solubilidade, efecto  do   ión  común,
condicións de precipitación.
 ï Ácidos ou bases fortes e  débiles.
ï Cálculos do pH.
ï Constantes   de acidez ou   basicidade.Neutralizacion ácido-base
fortes.
ï Axustes de reacción  redox  e  a súa
estequiometría.
ï Volumetrías redox.
ï Electrólise.

As ACTIVIDADES DE LABORATORIO estarán relacionadas con:

ï Formación de precipitados de sales pouco solubles e separación dos
mesmos por filtración.
 ï Disolución de precipitados  por modificación do pH.
ï Valoración dun ácido forte cunha base forte.
ï Medida de pH  de  disolucións  acuosas  de  diversos
ácidos, bases  e  sales.
 ï Construcción e utilización  dunha célula  galvánica.
ï Construcción e utilización  dunha célula  electrolítica.
ï Volumetría redox (proponse ao cálculo da concentración dunha

disolución de sulfato de ferro(II) empregando   unha   disolución   de
permanganato  de potasio).

BLOQUE 4. Síntese orgánica e novos materiais.
                 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

ï Relaciona a forma de hibridación do átomo de carbono co tipo de
enlace  en  diferentes compostos   representando   gráficamente
moléculas  orgánicas  sinxelas.

ï Diferencia, nomea e formula hidrocarburos e compostos orgánicos
que posúen varios grupos  funcionáis.

ï Distingue  os  tipos  de  isomería  representando, formulando  e
nomeando os posibles isómeros, dada unha fórmula  molecular.

ï Identifica e explica os principais tipos de reaccións orgánicas
(substitución, adición, eliminación, condensación e redox),
predicindo os produtos, se é necesario.

ï A partir dun monómero, deseña o polímero correspondente e explica o
proceso que tivo lugar. ï Utiliza as reaccións de polimerización para a
obtención de compostos de interese industrial

como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas e poliésteres, poliuretanos
e baquelita.

ORIENTACIÓNS
Formularanse CUESTIÓNS que deberán ser razoadas/ xustificadas,



relacionadas  con  : ï Carbono como unidade estructural básica:
tipos de enlace do carbono e xeometría.
ï Nomenclatura (IUPAC) de compostos de carbono: hidrocarburos alifáticos

(enlaces  sinxelos, dobres  ou  triplos)  e  aromáticos  (benceno).  Formularanse
compostos  que  teñan  como  máximo  de  dous grupos  funcionáis  diferentes
(alcoholes,  fenoles,  aldehidos,  cetonas,  ácidos,  ésteres,  éteres,  derivados
haloxenados, aminas, amidas, nitrilos).

ï    Isomería plana: cadea; posición e de función.
ï    Estereoisomería: isomería óptica e a isomería xeométrica ou cis-
trans.
ï Identificación dos principais tipos de reaccións orgánicas (sustitución,

adición a insaturaciones, eliminación, condensación, redox  e
polimerización).

ï Identificación dos principais polímeros, dos mónomeros de partida e
o seu interese na vida cotiá:  caucho natural, polietieleno, policloruro de
vinilo e poliestireno.

METODOLOXÍA     DIDÁCTICA  

O  propio  Programa  leva  aparellada  xa  unha  determinada  forma de
enfocar  cada  tema.  Aquí  a metodoloxía seguida é expositiva, facendo
exercicios prácticos e na que as  intervencións dos  alumn@s serán sempre
individuais e  o  seu traballo será tamén valorado deste xeito. Os  recursos
utilizados serán o libro de texto, laboratorio, proxeccións, etc.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
INSTRUMENTOS:

DE CONTROL DO TRABAJO DIARIO.
Terase en conta o traballo diario, saídas ó encerado para resolver problemas,
solucións e respostas a cuestións, prácticas de laboratorio.

EXAMES
Faranse dous exames por avaliación. O primeiro contará un 40% e o segundo un
60%, dado que neste exame entrará a materia do primeiro. 

CRITERIOS DE  CUALIFICACIÓN
 Para superar os exames (controis) de formulación química, terán que contestar



correctamente  o  75  % das fórmulas químicas (nomear e formular) do
exame correspondente.

 Cando nunha determinada cuestión ou exercicio se teña que aplicar  unha
fórmula  e  dita  fórmula  fora desenrolada  polo  profesor  na  clase
correspondente,  o  alumn@  tamén  terá  que  desenrolala  na  cuestión ou
exercicio. En caso de que non o faga dita cuestión (exercicio) non se
valorará.

 A nota da avaliación será esa media ponderada dos exames. O traballo diario,
problemas feitos na casa, saídas ao encerado, prácticas de laboratorio terase
en conta na nota de avaliación a partires dunha nota media de 4,5 para
redondeo da nota.

 A recuperación de cada avaliación farase mediante exame.
 Entrará toda a materia da avaliación e non servirá para subir
nota, só para aprobar a avaliación.
 Realizarase  unha  vez  pasada  a  avaliación,  de  acordo  coas
datas en que o alumnado teña maior dispoñibilidade.
Cando un alumn@ suspenda a avaliación e a recuperación , a
nota que queda será a media das dúas.

NOTA FINAL: A  nota  final  será  a  media  das  tres  avaliacións  aprobadas  ou
recuperadas.  Para  superar a  materia  é  necesario  ter  as  tres  avaliacións
aprobadas. De non ser así, farase un exame global, exame no que se acadará
un 5 como nota máxima.
As probas extraordinarias de xuño serán de ESTÁNDARES MÍNIMOS e para

superalas será necesario obter unha nota mínima de 5.

MATERIA PENDENTE

Ao  principio  de  curso  faise  unha  reunión   co  alumnado  coa  materia
pendente.
Empregaranse  (  como  repaso  ),   os  exercicios  realizados  o  curso
anterior.
O   alumnado poderá consultar  co profesorado nos recreos ou horas
libres calquera dúbida que teñan.
 Realizaranse tres exames, un cada trimestre. Os exames realízanse fora
do horario escolar, nunha  data elexida pola xefa de estudos.



A nota final será a media aritmética das tres avaliacións.
Aprobarase a asignatura pendente si a media das tres evaluacións é un
mínimo de 5. 
Si a media das tres evaluacións é menor de 5, farase un exame global
da asignatura.

A finais de xuño realizarase a proba extraordinaria para o alumnado que
non superase as materias pendentes ao longo do curso. Necesitarase un
mínimo de 5 puntos para aprobar a asignatura.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Utilizarase  o  libro  de   texto da editorial BAÍA, así como  textos
complementarios que 

Suministrará  a profesora para completar ou reforzar algún tema en concreto. 
O  laboratorio  de  Química  será empregado para efectuar as prácticas
obrigatorias do curso.

TEMAS TRANSVERSAIS

A química é unha ciencia que ocupa un papel central na comprensión da natureza.
O coñecemento dos conceptos fundamentais da química resulta indispensable
para comprende-los fundamentos e consecuencias doutras ciencias como son a
física, a bioloxía, axeoloxía ou a medicina. Por outra parte, as aplicacións derivadas
daquímica son unha fonte constante para o desenvolvemento da sociedade actual:
fármacos, alimentos, materiais, medio ambiente, etc. A interacción da química coa
tecnoloxía e a sociedade debe ser unha referencia constante en tódolos bloques
de contidos, resaltando o carácter dinámico na evolución da química, sempre
ligado  biunivocamente  ás  contribucións  tecnolóxicas  e  definidos  polas
necesidades da sociedade. Esta marcada relación fai que resulte de indubidable
interese resalta-los  valores e  actitudes de tolerancia, pensamento crítico e
flexibilidade ante as opinións dos demais, que definen o saber científico.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Sempre que se poida, con aqueles alumnos que teñan especiais dificultades coa
asignatura,  ou con algún tema específico,  reforzarase  a súa aprendizaxe con
exercicios de reforzo,  así  coma un seguimento máis individualizado da súa
aprendizaxe.
Respecto a algún alumn@ con minusvalía física farase a adaptación curricular
correspondente  en colaboración co departamento de orientación e a  entidade
colaboradora con ese tipo de minusvalía. O departamento seguirá sempre as pautas



que se lle indiquen e porá da súa parte todo o necesario para
facilitar todo o proceso de integración e aprendizaje. Neste curso académico non hai
ningún alumn@ destas características, polo que non hai ningunha adaptación
curricular.



PROGAMACIÓN
DIDÁCTICA  DE
FÍSICA  DE  2º
BACHARELATO



Introdución e contextualización.

A física está presente en todas as nosas actividades diarias; é parte de todos os
sucesos naturais e da queles inventos que axudaron as persoas a conseguiren
progreso tecnolóxico e a melloraren as súas condicións de vida. Aproveitando
os coñecementos físicos  modernos  facilitouse a  elaboración dos produtos
necesarios  para  a  humanidade:  chegouse á  Lúa,  colocáronse  satélites  de
comunicacións en órbita, mellorouse o desenvolvemento dos automóbiles,
coñécese con anticipación a formación de furacáns e, en xeral, o estado
do tempo, fabrícanse mellores electrodomésticos, barcos,  avións,
maquinarias pesadas e todos aqueles artefactos que as persoas puxeron ao
seu servizo na industria.
Polo seu carácter altamente formal, a materia de Física proporciónalle ao
alumnado unha eficaz ferramenta de análise e recoñecemento, cuxo ámbito
de  aplicación  transcende  os  seus  obxectivos. Física  no  segundo  curso  de
bacharelato é esencialmente educativa e debe abranguer todo o espectro de
coñecemento  da  física  con  rigor,  de  forma  que  se  asenten  as  bases
metodolóxicas  introducidas  nos cursos anteriores.  Á súa vez,  debe dotar o/a
alumno/a de novas aptitudes que o capaciten para a súa seguinte etapa de
formación, con independencia da relación que esta poida ter coa física.
A materia estrutúrase  en seis bloques de contidos nos que aparecen
interrelacionados todos os   elementos   do currículo. O primeiro bloque
está adicado á actividade científica e constitúe o eixe metodolóxico da
área, e é necesario que se traballe de forma simultánea con cada un dos
bloques  restantes. O ensino e a aprendizaxe da física implica a
identificación e a análise de problemas, emitindo hipóteses
fundamentadas, recollendo datos (FSB1.1.1.) que inclúan a elaboración e
a interpretación de representacións gráficas a partir de datos experimentais
e  relacionándoas  coas ecuacións  matemáticas  que  representan  as  leis  e  os
principios  físicos  subxacentes  (FSB1.1.4),  así  como a  procura, a  análise e  a
elaboración de información, polo que é de interese o emprego das TIC
tanto como ferramenta para a obtención de datos, o tratamento da información,
a  análise  dos  resultados  e  a presentación  de  conclusións,  como  para  o
emprego de aplicacións informáticas de simulación de experimentos físicos
que sería difícil de senvolver no laboratorio real (FSB1.2.1.)
O segundo bloque trata a interacción gravitatoria, facendo especial énfase no
concepto de campo, co fin de poder desenvolver no bloque 3 os campos
eléctrico e magnético.
O bloque 4 céntrase no estudo dos fenómenos ondulatorios.  O concepto
de onda non se estuda en cursos  anteriores  e  necesita,  xa  que  logo,  un
enfoque secuencial. En primeiro lugar, trátase desde un punto de vista descritivo
e,  a  continuación,  desde un  punto  de  vista  funcional.  Como casos  prácticos
concretos  estúdanse  o son e,  de xeito máis  amplo, a luz como onda
electromagnética.
No bloque 5 trátase a óptica xeométrica, restrinxida ao marco da aproximación
paraxial.  As  ecuacións dos  sistemas  ópticos  preséntanse desde un punto  de
vista operativo, con obxecto de proporcionarlles aos  alumnos  e ás alumnas



unha  ferramenta  de  análise  de sistemas ópticos complexos.

A secuencia de  bloques  anterior permite introducir a gran unificación
da física do século XIX e xustificar a denominación de ondas
electromagnéticas.
O derradeiro bloque dedícase á física do século XX. 
Neste apartado introdúcense, tamén, os rudimentos do láser, unha ferramenta
cotiá na actualidade.
En todos os bloques, a complexidade matemática de determinados aspectos non
debe ser obstáculo para a comprensión conceptual de postulados e leis que xa
pertencen  ao  século  pasado.  Por  outro lado,  o  uso  de  aplicacións  virtuais
interactivas  suple  satisfactoriamente  a  posibilidade  de  comprobar
experimentalmente os fenómenos físicos  estudados.
Os estándares de aprendizaxe avaliables desta materia deseñáronse de xeito
que a resolución dos supostos propostos require o coñecemento dos contidos
avaliados,  así  como  un  emprego  consciente, controlado   e   eficaz   das
capacidades  adquiridas  nos  cursos  anteriores.
A pesar de que a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía están presentes en todos os estándares, esta materia tamén
contribúe,  de  xeito  importante,  ao desenvolvemento do  resto  das
competencias  clave.  Daquela,  o  traballo  en  equipo  para  a  realización das
experiencias axudará o alumnado a alcanzar as competencias sociais  e cívicas;  a
análise dos textos científicos, a argumentación e a defensa de proxectos, ou a
interpretación da información afianzarán os hábitos de lectura;  o deseño de
experiencias  e  pequenas  investigacións  fomentará  a  autonomía  na
aprendizaxe, aprender   a   aprender, e o espírito crítico; a herdanza
histórica (a ciencia na cultura europea) ou a estética nas presentacións
contribuirán á competencia de conciencia e expresións culturais; o emprego
de  aplicacións interactivas axudará ao  desenvolvemento da competencia
dixital; a aplicación do método científico e a avaliación de resultados
axudarán á organización da propia aprendizaxe; e, por suposto, a
argumentación, a interpretación da información e a exposición de
resultados desenvolven a competencia de comunicación lingüística.

OBXECTIVOS XERAIS DO CURSO
Adquirir  un  nivel  de  coñecementos  adecuados  no  eido  da  Física,

suficiente  a  poder  ser,  para  iniciar con  garantías  unha  carreira
universitaria científica ou técnica. Comprender o método deductivo
ampliamente utilizado no ensino da física no nivel universitario.

A  adquisición  de  habilidades na  resolución  dos  problemas  típicos  para  a
superación da selectividade.

Adquisición da linguaxe física, en especial a utilización de unidades do



sistema internacional. Saber axeitar o aparello matemático á resolución
de problemas plantexados no marco da física.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

ORIENTACIÓNS DO GRUPO DE TRABALLO DE FÍSICA 

CONSIDERACIÓNS PREVIAS
O  grupo  de  traballo  lembra  que  hai  unha  serie  de  competencias,  que  son

fundamentais  para a aprendizaxe da Física en 2ºdebacharelato, que o alumnado
deberá dominar. Entre elas cítanse:

CINEMÁTICA
Significado físico das compoñentes intrínsecas da aceleración.
Clasificación  dos  movementos  en  función  das  compoñentes  intrínsecas  da
aceleración. Características  e  ecuacións  cinemáticas  de  movementos
rectilíneos uniformes e uniformemente variados.

Características e  ecuacións  do  movemento  circular uniforme. Características e
ecuacións do movemento  harmónico simple.

DINÁMICA
Forza total sobre unha partícula que describe un movemento rectilíneo uniforme e
uniformemente variado, movemento circular uniforme e movemento harmónico
simple.
Momento lineal dunha partícula. Teorema de conservación do momento lineal.
Momento dunha forza con respecto a un punto. Forzas centrais.
Momento  angular  dunha   partícula  con   respecto   a   un punto. Teorema de
conservación  do  momento angular.

TRABALLO E ENERXÍA
Concepto de traballo e enerxía.
Diferenza entre forzas conservativas e non conservativas. Enerxía cinética e 
potencial.
Principio de conservación da enerxía.

INTERACCIÓN GRAVITACIONAL E ELÉCTRICA
Leis de Kepler.
Lei de Newton da Gravitación universal.
 Lei de Coulomb.



BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE  Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as 

magnitudes nun proceso físico.

 Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a partir 
dos datos proporcionados e das ecuacións que rexen o fenómeno,
e contextualiza os
resultados.

 Elabora e interpreta representacións gráficas de dúas e tres 
variables a partir de datos experimentais, e relaciónaas coas 
ecuacións matemáticas que
representan as leis e os principios físicos subxacentes.

 Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun 
texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas 
utilizando a linguaxe
oral e escrita con propiedad

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

O RIENTACIÓNS Estes estándares son comúns a todos os bloques e trataranse  de forma
transversal.
O alumnado deberá ser competente na utilización das ferramentas básicas
do traballo científico e tratamento de datos, nomeadamente a coherencia
na expresión dos resultados, e a correcta representación e interpretación de
táboas e gráficas.

BLOQUE 2. INTERACCIÓN GRAVITACIONAL
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

 Diferencia osconceptos deforza ecampo, establecendo unharelación
entrea intensidade do campo gravitacional e a aceleración da 
gravidade.

 Representa o campo gravitacional mediante as liñas de campo e as 
superficies equipotenciais.

 Xustifica ocarácter conservativo do campo gravitacional e determina
o traballo realizado polo campo a partir das variacións de enerxía 
potencial.

 Calcula avelocidade deescape duncorpo aplicando o principio 
deconservaciónda enerxía mecánica.

 Aplica aleide conservación da enerxíaao movemento orbital de 
corpos como satélites, planetas e galaxias.

 Deduce a velocidade orbital dun corpo, a partirda lei fundamental da 
dinámica, e relaciónaa co raio da órbita e a masa do corpo central.

 Utiliza aplicacións virtuais interactivas para o estudo de
satélitesde órbita  media (MEO),  órbita  baixa  (LEO) e de órbita
xeoestacionaria (GEO), e extrae conclusións.



O RIENTACIÓNS O alumnado deberá ser competente para dar resposta a cuestións 
relacionadas cos seguintes contidos:

Intensidade do campo gravitacional e relación coa aceleración da gravidade.
variación da intensidade do campo gravitacional coa profundidade, coa altura e
coa latitude.
Representación do campo gravitacional. Liñas de campo e superficies 
equipotenciais.
Aplicación da lei fundamental da dinámica para a determinación das relacións
entre velocidade, radio, período da órbita e a masa do corpo central.
Características do campo gravitacional como campo de forzas centrais e 
conservativas. Conservación do momento angular. Traballo realizado polo 
campo. Concepto de enerxía potencial gravitacional e potencial 
gravitacional.Relación entre a intensidade de campo gravitacional e o potencial
gravitacional.
Principio de conservación da enerxía aplicado tanto ao movementode masas
baixo a acción do campo gravitacional, como ao movemento orbital  de
satélites e planetas.

Velocidade de escape dun corpo. A reso lución deproblemasincluirá:
A determinación da intensidade de campo gravitacional e da forza gravitacional
resultante sobre unha determinadamasa.
A determinación dos parámetros relativos ao movemento orbital circular dun
satélite  ou planeta:  momento  angular,  velocidade orbital,  radio  da órbita  e
período orbital.
Ocálculo daenerxíapotencial edo traballo realizadopara desprazar 
unha masa-problema entre distintas posicións do campo gravitacional.
A aplicación de consideracións enerxéticas ao movemento de masas no campo
gravitacional e ao movemento de satélites: posta en órbita, cambio de órbita e 
velocidade de escape.

Polo querespectaao apartado deactividades prác ticas, ascuestións referiranseá
análise e interpretación de datos experimentais relacionados co movemento
orbital  de satélites de órbita media, baixa e xeoestacionaria, aplicando os
contidos
teóricos do tema, ou datos e ecuacións proporcionados a tal efecto.



BLOQUE 3. INTERACCIÓN 
ELECTROMAGNÉTICA CAMPO ELÉCTRICO
ESTÁNDARES DE 
AP RENDIZAXE

 Relaciona os conceptos de forza e campo, establecendo a relación entre
intensidade do campo eléctrico e carga eléctrica.

 Utiliza  o  principio  de  superposición  para  o  cálculo  de  campos  e
potenciais eléctricos creados por unha distribución de cargas
puntuais.

 Representa  graficamente  o  campo  creado  por  unha  carga  puntual,
incluíndo as liñas de campo e as superficies equipotenciais.

 Compara os campos eléctrico e gravitacional, e establece analoxías e
diferenzas entre eles.

 Analiza cualitativamente a traxectoria dunha carga situada no seo dun
campo xerado por unha distribución de cargas, a partir da forza neta que
se exerce sobre ela.

 Calcula  o  traballo  necesario  para  transportar  unha carga entre  dous
puntos dun campo eléctrico creado por una ou máis cargas puntuais a
partir da diferenza de potencial.

 Predí  o  traballo  que se  realizará sobre unha carga que se  move nunha
superficie equipotencial e discúteo no contexto de campos
conservativos.

 Calcula o fluxo do campo eléctrico a partir da carga que o crea e a
superficie que atravesan as liñas do campo.

  Determina o campo eléctrico creado por unha esfera cargada aplicando o
teorema de Gauss.

 Explica o efecto da gaiola de Faraday utilizando o principio de equilibrio
electrostático e recoñéceo en situación cotiás, como o mal
funcionamento

 dos móbiles en certos edificios ou o efectodos raios eléctricos nos
avións.Calcula o traballo necesario para transportar unha carga entre
dous puntos  dun campo eléctrico  creado  por  una  ou máis  cargas
puntuais a partir da diferenza de potencial.

 Predí o traballo que se realizará sobre unha carga que se move nunha
superficie equipotencial e discúteo no contexto de campos
conservativos.

 Calcula o fluxo do campo eléctrico a partirda carga que o creae a 
superficie que atravesan as liñas do campo.

 Determina o campo eléctrico creado por unha esfera cargada 
aplicando o teorema de Gauss.

 Explica o efectoda gaiola de Faraday utilizando o principio de 
equilibrio electrostático erecoñéceo en situación cotiás, como o 
mal funcionamento dos móbiles en certos edificios ou o efecto 
dos raios eléctricos nos avións.



O RIENTACIÓNS O alumnado deberá ser competente para darresposta acu estións 
relacionadas cos seguintes contidos:

 Natureza eléctrica da materia.
 Intensidade do campo eléctrico e a forza. Carácter vectorial.
 Características do campo eléctrico como campo de forzas 

centrais e conservativas: aplicación do principio de conservación 
da enerxía mecánica.

 Analoxías e diferenzas dos campos eléctrico e gravitacional.
 Traballo realizadopolo campo apartirdasvariacións 
deenerxíapotencial.

Concepto de enerxía potencial eléctrica e potencial eléctrico.
 Relación entreaintensidade de campo eléctrico eo 
potencialeléctrico.
 Teorema de Gauss aplicado ao campo eléctrico.
 Representación docampo epotencial eléctricos de distintas 

distribucións de carga. Liñas de campo e superficies 
equipotenciais.

 Movemento de partículas cargadas en campos eléctricos 
uniformes. A reso lución deproblemasincluirá:

 O tratamento vectorial do campo eléctrico e da forza e o emprego
do principio de superposición para o seu cálculo no caso de varias
cargas puntuais.

 A  determinación  da  enerxía  potencial  e  do  potencial  dunha
distribución de cargas puntuais e o cálculo do traballo realizado para
desprazar una carga- problema entre distintas posicións do campo
eléctrico creado pola distribución de cargas.

 A aplicación do carácter conservativo do campo
eléctrico e do principio de conservación da enerxía.

 A análise do movemento de partículas cargadas en campos 
eléctricos uniformes.

 O cálculo do campo eléctrico e do potencial creados por una 
esferacondutora cargada.

Polo querespecta ao apartado deac tividades prácticas, as cuestións terán 
relación coa carga por indución e o apantallamento electromagnético (gaiola 
de Faraday), desde una perspectiva procedemental e cualitativa.



CAMPO MAGNÉTICO
ESTÁNDARES DE 
AP RENDIZAXE

 Describe o movemento que realiza unha carga cando penetra nunha rexión
onde existe un campo magnético e analiza casos prácticos concretos,
como os espectrómetros de masas e os aceleradores de partículas.

   Relaciona as cargas en movemento coa creación de campos magnéticos
e describe as liñas do campo magnético que crea una corrente
eléctrica rectilínea.

 Calcula o raio da órbita que describe unha partícula cargada cando
penetra cunha velocidade  determinada  nun  campo  magnético
coñecido aplicando a forza de Lorentz.

 Utiliza aplicación virtuais interactivas para comprender o
funcionamento dun ciclotrón e calcula afrecuencia propia da
carga cando se move no seu interior.

 Establece a relación que debe existir entre o campo magnético e o
campo eléctrico para  que  unha  partícula  cargada  se  mova  con
movemento  rectilíneo  uniforme aplicando a lei fundamental da
dinámica e a lei de Lorentz.

 Analiza o campo eléctrico e o campo magnético desde o punto de vista
enerxético, tendo en conta os conceptos de forza central e
campoconservativo.

 Establece, nunpuntodadodo espazo, ocampo magnético 
resultantedebido a dous ou máis condutores rectilíneos polos 
que circulan correntes eléctricas.

 Caracteriza o campo magnético creado por unha espira e por un 
conxunto de espiras.

 Analiza  e  calcula  a  forza  que  se  establece  entre  dous  condutores
paralelos, segundo o sentido da corrente que os percorra, realizando
o diagrama correspondente.

 Xustifica a definición de amperea partirda forza que se 
establece entre dous condutores rectilíneos e paralelos.

 Determinao campo que creaunha correnterectilínea de carga 
aplicando a lei de Ampère e exprésao en unidades do Sistema 
Internacional.

O RIENTACIÓNS O alumnado deberá ser competente  para  dar resposta  a cu estións  
relacionadas cos seguintes contidos:

Efecto dun  campo magnético  sobre  unha carga  eléctrica  e  sobre  un 
fío  de  corrente.
Movemento de partículas cargadas en campos eléctricos e magnéticos. 
Selector de velocidades.
Funcionamento dun espectrómetro de masas e dun ciclotrón.
Diferenzas e analoxías entre o campo eléctrico e o campo magnético.
Fontes de campo magnético: carga  en movemento, corrente rectilínea, espira 
de corrente e solenoide.

O magnetismo nun imán permanente. Fundamentos e aplicacións



básicas do magnetismo na materia.
 Representación dos campos magnéticos.

 Forzas entre correntes paralelas. Definición deampere.
 Carácternonconservativo docampo magnético. Leide 

Ampère.A reso lución deproblemasincluirá:
 A aplicación da lei de Lorentz en diferentessituacións-problema.
 A determinación do efecto dun campo magnético sobre un fío de 
corrente.
 A análise domovementode partículas cargadas noseodecampos 

eléctricos e magnéticos e a súa aplicación ao selector 
develocidades.

 O cálculo do campo magnético creado por correntes rectilíneas 
paralelas.
 A determinación da forza entre correntes paralelas.

Polo que respecta ao apartado de ac tiv id ad es p rác tic as , as cuestións terán
relación coa experiencia de Oersted e a observación de campos magnéticos
producidos  por  imáns permanentes e correntes eléctricas, desde una
perspectiva procedemental e cualitativa.
Asímesmo, estudarase cuantitativamente ofuncionamento
dunciclotrón mediante unha aplicación virtual.

INDUCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
ESTÁNDARES DE 
AP RENDIZAXE

 Establece o fluxo magnético 
queatravesaunhaespiraqueseatopanoseodun campo magnético e
exprésao en unidades do Sistema Internacional.

 Calcula a forza electromotrizinducida nun circuíto e estima o 
sentido da corrente eléctrica aplicando as leis de Faraday e Lenz.

 Emprega aplicacións virtuais interactivas para reproducir as 
experiencias de Faraday e Henrye deduce experimentalmenteas 
leis de Faraday e Lenz.

 Demostra o carácter periódico da corrente alterna nun alternador a
partir da representación gráfica da forza electromotriz inducida 
en función do tempo.

 Infire a produción de corrente alterna nun alternador, tendo 
en conta as leis da indución.

O RIENTACIÓNS O alumnado deberá ser competente para darresposta acu estións 
relacionadas cos seguintes contidos:

 Forza electromotriz inducida: lei de Faraday e lei de Lenz.
 Aplicacións da indución electromagnética: produción de correntes 
eléctricas.
 Carácterperiódico dacorrentealterna: representación 

gráfica. A reso lución deproblemasincluirá:
 AaplicacióndaleideFaraday-

Lenzáanálisedecorrentesinducidasea determinación das 
magnitudes implicadas.

 A determinación da forza electromotriz de movemento.
Polo que respecta ao apartado de ac tividades prácticas, as cuestións terán
relación coas experiencias de Faraday e Henry ecos fundamentos da produción 
decorrente alterna, desde una perspectiva procedemental e cualitativa.



BLOQUE 4. ONDAS

ESTÁNDARES DE 
AP RENDIZAXE

 Determinaavelocidade de propagación dunhaondaeadevibración das
partículas que a forman, interpretando ambos os resultados.

 Explica asdiferenzasentreondas lonxitudinais 
etransversaisapartirdaorientación relativa da oscilación e da 
propagación.

 Recoñece exemplos de ondas mecánicas na vida cotiá.
 Obtén asmagnitudes características dunhaondaapartirdasúa 

expresión matemática.
 Escribe einterpretaaexpresiónmatemáticadunhaonda 

harmónica transversal dadas as súas magnitudes 
características.

 Dada aexpresiónmatemáticadunhaonda, xustifica a dobre 
periodicidade con respecto á posición e ao tempo.

 Relaciona a enerxía mecánica dunha onda coa súa amplitude.
 Calcula aintensidade dunhaondaacertadistancia 

dofocoemisor,empregandoa ecuación que relaciona ambas 
magnitudes.

 Explica a propagación das ondas utilizando o Principio de Huygens.
 Interpretaos fenómenos de interferenciae a difracción a partirdo 

Principio de Huygens.
 Experimentae xustifica, aplicando a leide Snell, o comportamento 

da luzao cambiar de medio, coñecidos os índices de refracción.
 Obtén o índice de refracción dun medio a partirdo ángulo 

formado pola onda reflectida e refractada.
 Considera o fenómeno de reflexióntotal como o principio físico 

subxacente á propagación da luz nas fibras ópticas e a súa 
relevancia nastelecomunicacións.

 Recoñecesituaciónscotiásnasqueseproduce 
oefectoDoppler,exustifícaasde forma cualitativa.

 Identifica a relación logarítmica entreo nivel de intensidade sonora 
en decibelios e a intensidade do son, aplicándoa a casossinxelos.

 Relaciona a velocidade de propagación do son coas características do 
medio en que se propaga.

 Analiza aintensidade dasfontes doson 
davida cotiá e clasifícaas como contaminantes e 
noncontaminantes.

 Coñece e explica algunhas aplicacións tecnolóxicas das ondas sonoras,
como a ecografía, o radar, o sonar, etc.

 Relaciona a enerxía dunha onda electromagnética coa súa frecuencia, 
lonxitude de onda e a velocidade da luz no baleiro.

 Determinaexperimentalmentea polarización 
dasondaselectromagnéticas a partir de experiencias sinxelas, 
utilizando obxectos empregados na vida cotiá.

 Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes na vida
cotiá, en función da súa lonxitude de onda e da súa enerxía.

 Recoñece aplicacións tecnolóxicas de diferentes tipos de 
radiacións, principalmente infravermella, ultravioleta e 
microondas.

 Analiza osefectos derefracción, difracción 
einterferenciaen casos prácticos sinxelos.



O RIENTACIÓNS O alumnado deberá ser competente para darresposta acu estió nsrelacionadas 
cos seguintes contidos:

Características domovementoondulatorio eclasificación dosdiferentes tipos de 
ondas en función de distintos criterios.
Comparacióndosdistintosfenómenos ondulatorios davida cotiáeclasificación de 
acordo con criterios antes indicados.
Ecuación daondaapartirdasmagnitudes ondulatorias exustificación da dobre 
periodicidade espazo-temporal.
Magnitudesqueaparecennaecuacióndaondaharmónica,asícomoasrelacións 
entre elas.
Relación entreosconceptos de intensidade eenerxíado movemento 
ondulatorio e explicación da atenuación e absorción das ondas.
Xustificación dos fenómenos   de reflexión, refracción, 
difracción, interferencia de ondas, resonanciae polarización.
Determinación das condicións espazo-temporais para a produción de 
interferencias construtivas e destrutivas.
Obtencióndos parámetrosdasondasquexeranunhaondaestacionaria,asícomo 
dos puntos nodais emáximos.
Aplicación dasleisdareflexiónerefracción á determinación de ángulos e índices 
de refracción en superficies de separación simples e múltiples.
Explicación e recoñecemento do efecto Doppler en diferentessituacións. 
Diferenciación entre o nivel de intensidade sonora e a intensidade do son.
Clasificación das ondas electromagnéticasenfunción dasúalonxitude deondae 
enerxía.

Aplicacións tecnolóxicas das ondas. A resoución de problemas incluirá:
A determinación da ecuación dunha onda harmónica do tipo

!!(##,  &&)  = )) · ++++++(,,# # ∓  ..&& + 000),   ou  semellante, a  partir    das
súas
magnitudes características.

A análise dasvariables daecuación dunhaonda harmónica para determinar as 
súas magnitudes características.
Ocálculo daenerxíamecánica dunha onda a partirda súa amplitude e 
frecuencia.
O cálculo da intensidade dunha onda a certa distancia do foco emisor, 
empregando a ecuación que relaciona ambas asmagnitudes.
A determinación daintensidade acústica endecibelios producida por unha ou
varias fontes sonoras.
A aplicación do efecto Doppler en ondas sonoras.
A aplicación dasleis dareflexiónerefracción á determinación de ángulos e 
índices de refracción en superficies de separación simples e múltiples.
O cálculo da enerxía dunha onda electromagnética coñecidas a súa frecuencia, 
lonxitude de onda e a velocidade da luz nobaleiro.

Polo que respecta ao apartado de ac ividad s prácticas , as cuestións terán 
relación con experiencias de polarización, desde una perspectiva 
procedemental e cualitativa.
Por outra banda, haberá cuestións relativas a experiencias que permitan tanto
a análise procedemental e cualitativa como a aplicación cuantitativa de 
ferramentas básicas de procesamento de datos:

 Determinación de índices de refracción e ángulo límite.
 Aplicación dofenómeno da difracción para a determinación do grosor dunha
mostra filiforme.



BLOQUE 5. ÓPTICA XEOMÉTRICA
ESTÁNDARES DE 
AP RENDIZAXE

  Explica procesos cotiáns a través das leis da óptica xeométrica.
 Obtén o tamaño, a posición e a natureza da imaxe dun obxecto producida

por un espello plano e unha lente delgada, realizando o trazado de
raios e aplicando as ecuacións correspondentes

 Xustifica os principais defectos ópticos do ollo humano (miopía, 
hipermetropía, presbicia e astigmatismo), empregando para iso un 
diagrama de raios

 Establece otipo e disposición doselementosempregadosnos 
principais instrumentos ópticos, tales comolupa, 
microscopio, telescopio ecámara fotográfica, realizando o 
correspondente trazado de raios

 Analiza as aplicacións dalupa,o microscopio, o telescopio 
eacámarafotográfica, considerando as variacións que experimenta a 
imaxe respecto
ao obxecto

O RIENTACIÓNS O alumnado deberá ser competente para dar resposta a c u estió n s , 
acompañadas no seu caso do correspondente d iagrama de raios, 
relacionadas cos seguintes contidos:

 Formación de imaxes a través do dioptrio esférico e plano.
 Formación de imaxes debidas á reflexión especular e características

de ditas imaxes en espellos planos e esféricos (cóncavos e 
convexos).

 Formación deimaxesdebidasá refracción ecaracterísticasde 
ditasimaxes en lentes delgadas (converxentes ediverxentes).

 Formación da imaxeen sistemas ópticos formados por dúas 
lentesdelgadas.
 Principios  da  óptica  xeométrica  aplicados  ao  estudo  dos

instrumentos ópticos e do ollo humano: funcionamento, puntos
remoto e próximo, defectos e correccións.

A resolución de problemas incluirá:
 A determinación, gráfica e analítica, das posicións, tamaños do

obxecto eda imaxe e distancias focais, en dioptrios, espellos e
lentes.

Polo que respecta ao apartado de ac tiv id ad es p rác tic as , as cuestións terán
relación  con experiencias simples de óptica, que permitan tanto a análise
procedemental e cualitativa como a aplicación cuantitativa de ferramentas
básicas de procesamento de datos.
Estas actividades incluirán:
 O cálculo da distancia focal e da potencia dunha lente converxente, biconvexa,
delgada.
 O cálculo da altura do obxecto.



BLOQUE 6. A FÍSICA DO SÉCULO 
XX ïFÍSICA RELATIVISTA
ESTÁNDARES DE 
AP RENDIZAXE ï Calcula a dilatación do tempo que experimentaun observador cando se

despraza a velocidades próximas ás da luz con respecto a un sistema
de referencia dado, aplicando as transformacións de Lorentz

ï Determina a contracción que experimenta un obxecto cando se atopa
nun sistema que se despraza a velocidades próximas ás da luz con
respecto a un sistema de referencia dado, aplicando as transformacións
de Lorentz

ï Discute os postulados e as aparentes paradoxos asociados á Teoría
Especial da Relatividade e a súa evidencia experimental.

ï Expresaarelación entreamasa en repouso duncorpo easúa
velocidade coa enerxía do mesmo a partir da masa
relativista.

O RIENTACIÓNS O alumnado deberá ser competente para darresposta acu estións 
relacionadas cos seguintes contidos:

❒ Postulados da teoría da relatividade restrinxida.
❒ Contracción do espazo, dilatación do tempoe equivalencia 

masa-
enerxía.

❒ Interpretación 
relativista da masa.Areso lución de 
problemasincluirá:

❒ O cálculo da dilatación do tempo e contracción do espazo.

ï FÍSICA CUÁNTICA
ESTÁNDARES DE 
AP RENDIZAXE

❒ Explica as limitacións da física clásica ó enfrontarse a determinados
feitos físicos, como a radiación do corpo negro, o efecto fotoeléctrico ou
os espectros atómicos.

❒ Relaciona a lonxitude de onda ou frecuencia da radiación absorbida
ou emitidaporun átomo coa enerxía dos niveis atómicos involucrados.

❒ Compara  a  predición  clásica  do  efecto  fotoeléctrico  coa  explicación
cuántica postulada por Einstein e realiza cálculos relacionados co traballo
de extracción e a enerxía cinética dos fotoelectróns.

❒ Determina as lonxitudes de onda asociadas a partículas en movemento
a diferentes  escalas,  extraendo  conclusións  sobre  os  efectos
cuánticos a escalas macroscópicas.

❒ Formula de xeitosinxelo o principio de indeterminación
de Heisenberge aplícao acasos concretos como os
orbitaisatómicos.



ORIENTACIÓNS O alumnado deberá ser competente para darresposta acu estións 
relacionadas cos seguintes contidos:

❒ Cambio de paradigmas na física de comezos do século 
XX.

❒ Relación entre emisión e recepción de enerxíanun 
átomo e niveis atómicos.

❒ Emisión de radiación en función da temperatura.
❒ Significado do efecto fotoeléctrico.
❒ Cambio de escala relacionado coa observación de 

fenómenos cuánticos.
❒ Consecuencias da dualidade onda-partícula.
❒ Consecuencias do 

principiode indeterminación.A reso lución de 
problemasincluirá:

❒ O cálculo das magnitudes que caracterizan o 
efectofotoeléctrico.

❒ A aplicación da ecuación de De Broglie para determinar 
cálculo demagnitudes ondulatorias a partir das 
magnitudes como partícula, e



viceversa.
A aplicación do principio de incerteza de Heisenberg para estimar a incerteza da
posición  ou  da  velocidade.  Intensidade  e  características  da  emisión  de
radiación en función da temperatura.
O cálculo das magnitudes características do efecto fotoeléctrico.
Ocálculo de magnitudes ondulatorias a partirdas magnitudes como partícula, e
viceversa.
Estimacións co principio de indeterminación.

Polo querespecta ao apartado deac tividades prácticas, ascuestións
referiranse áan álise e interpretación  de  datos  relacionados  co  efecto
fotoléctrico,  que  permitan  tanto  a  análise cualitativa como a aplicación
cuantitativa deferramentas básicas de procesamento de datos
(representacións gráficas, cálculo da pendente para a determinación da
constante de
Planck, etc).

ï FÍSICA NUCLEAR E DE PARTÍCULAS
ESTÁNDARES DE 
AP RENDIZAXE

Describe os principais tipos deradioactividade incidindo nosseus efectos
sobreoser humano, así como as súas aplicacións médicas.

Obtén a actividade dunha mostraradioactiva aplicando a lei de 
desintegración e valora a utilidade dosdatos obtidos para a 
datación derestos arqueolóxicos.

Realiza cálculos sinxelos relacionados coas magnitudes que

interveñennas desintegracións radioactivas.
Explica a secuencia de procesos dunha reacción en cadea, chegando a 
conclusións

sobre a enerxía liberada.
Coñece aplicacións daenerxíanuclearcomo a datación enarqueoloxíae 

ousode isótopos en medicina.
Describe aestruturaatómica e nuclear apartirda súa composición en 

quarkseelectróns, empregando o vocabulario específico da física de 
quarks.

Describe as aplicacións máis frecuentes da enerxía nuclear: produción de 
enerxíaeléctrica, datación en arqueoloxía, radiacións ionizantes en 
medicina e fabricación dearmas

Analiza as vantaxes e os inconvenientes da fisión e a fusión nuclear, e
xustifica a conveniencia do seu uso



O RIENTACIÓNS O alumnado deberá ser competente para darresposta acu estións 
relacionadas cos seguintes contidos:

Emisión de diferentes tipos de radioactividade. Actividade evariación 
temporaldunha mostra radioactiva. Enerxía de ligazón dun núcleo.
Análise temporal da secuencia dunha reacción en cadea. 
Transformaciónsnuclearesporfusión,fisión eemisiónderadiación. Diversos usos da 
enerxía nuclear.
Quarks eleptóns como constituíntes últimos damateria.Areso lución de 
problemas incluirá:

O cálculo das magnitudes que interveñen nas desintegracións radioactivas.
A determinación das variacións de partículas e magnitudes nas emisiónse series 
radioactivas.
O cálculo da enerxía de enlace nuclear.



ï CAMPOS E FRONTEIRAS DA FÍSICA
ESTÁNDARES DE 
AP RENDIZAXE

Compara as principais características das catro interaccións 
fundamentais da natureza a partir dos procesos nos que 
estas se manifestan.

Explica a teoría do Big Bang e discute as evidencias experimentais nas
que se basea, como son a radiación de fondo e o efecto Doppler 
relativista.

O RIENTACIÓNS O alumnado deberá ser competente para darresposta acu estións 
relacionadas cos seguintes contidos:

Diferenzas entre as interaccións fundamentais.
Significado da radiación defondo.



Física. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

Bloque 1. A actividade científica

b
 
d
 
g
 
i
l

B1.1. Estratexias propias da actividade científica. B1.1. Recoñecer e utilizar as estratexias básicas da 
actividade científica.

FSB1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a
investigación científica,
propondopreguntas,identificando
e analizando problemas, emitindo hipóteses
fundamentadas, recollendo datos, analizando
tendencias a  partir  de  modelos,  e  deseñando e
propondo estratexias de actuación.

CCL
C M CCT
CSC 
CSIEE

FSB1.1.2. Efectúa a análise dimensional das ecuacións 
que relacionan as magnitudes nun proceso físico. CAA

C M CCT

FSB1.1.3. Resolve exercicios nos que a información
debe deducirse  a partir dos datos
proporcionados e das ecuacións querexen o
fenómeno, e contextualizaos
resultados.

CAA
C M CCT

FSB1.1.4. Elabora e interpreta representacións gráficas de dúas e tres variables a partir de datos experimentais, e
relaciónaas coas ecuacións matemáticas

que representan as leis e os principios 
físicos subxacentes.

CAA
C M CCT

g
 
i
l

B1.2. Tecnoloxías da información eda comunicación. B1.2. Coñecer, utilizar e aplicar as tecnoloxías da información e da comunicación no estudo dos fenómenos
físicos.

FSB1.2.1. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular experimentos físicos de difícil implantación no
laboratorio.

CD
C M CCT

FSB1.2.2. Analiza a validez dos resultados obtidos e elabora un informe final facendo uso das TIC, no que se
comunique tanto o proceso como as conclusións 
obtidas.

CD 
CCL
C M CCT
CSIEE



Física. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

FSB1.2.3. Identifica as principais características 
ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de 
información científica existente en internet e 
noutros medios dixitais.

CD
C M CCT

FSB1.2.4. Selecciona, comprende e
interpreta información relevante nun 

texto de divulgacióncientífica,
e transmite as conclusións obtidas utilizando a 
linguaxe oral e escrita con propiedade.

CAA
CCL
CD
C M CCT

d
 
g
 
i
l
m

B1.1. Estratexias necesarias na actividade 
científica.

B1.3. Realizar de xeito cooperativo 
tarefaspropias da investigación científica.

FQB1.3.1. Realiza de xeito cooperativo algunhas 
tarefas propias da

investigación científica: procura
de información, prácticas de laboratorio ou 

pequenos
proxectos de investigación.

CAA
CCL
CD
C M CCT
CSC 
CSIEE

Bloque 2. Interacción gravitatoria

i
l

B2.1. Campo gravitatorio.
B2.2. Campos de forza 
conservativos. B2.3. Intensidade 
do campo gravitatorio. B2.4. 
Potencial gravitatorio.

B2.1. Asociar o campo gravitatorio á existencia de masa, 
e caracterizalo pola intensidade do campo e o potencial.

FSB2.1.1. Diferencia os conceptos de forza e campo, 
establecendo unha relación entre a intensidade do 
campo gravitatorio e a aceleración da gravidade.

C M CCT

FSB2.1.2. Representa o campo gravitatorio mediante 
as liñas de campo e as superficies de enerxía 
equipotencial.

CCEC
C M CCT

i
l

B2.4. Potencial gravitatorio. B2.2.  Recoñecer  o  carácter  conservativo  do  campo
gravitatorio pola súa relación cunha forza central
e  asociarlle,  en consecuencia, un potencial
gravitatorio.

FSB2.2.1. Xustifica o carácter conservativo do
campo gravitatorio  e  determina  o  traballo
realizado  polo  campo a partir das variacións de
enerxíapotencial.

C M CCT



Física. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

i
l

B2.5. Enerxía potencial 
gravitatoria. B2.6. Lei de 
conservación da enerxía.

B2.3. Interpretar as variacións de enerxía potencial e o 
signo desta en función da orixe de coordenadas
enerxéticas elixida.

FSB2.3.1. Calcula a velocidade de escape dun corpo 
aplicando o principio de conservación da enerxía
mecánica.

C M CCT

i
l

B2.6. Lei de conservación da enerxía. B2.4. Xustificar as variacións enerxéticas dun corpo 
en movemento no seo de campos gravitatorios.

FSB2.4.1. Aplica a lei de conservación da enerxía ao 
movemento orbital de corpos como satélites, planetas 
e
galaxias.

C M CCT

g
 
i
l

B2.7. Relación entre enerxía e movemento 
orbital.

B2.5. Relacionar o movemento orbital dun corpo co raio 
da órbita e a masa xeradora do campo.

FSB2.5.1. Deduce a velocidade orbital dun corpo, a 
partir da lei fundamentaldadinámica, e relaciónaa 
co raio da
órbita e a masa do corpo.

C M CCT

FSB2.5.2. Identifica a hipótese da existencia de materia escura a partir dos datos de rotación de galaxias e a
masa do burato negro central.

C M CCT

i
l

B2.8. Satélites: tipos. B2.6. Coñecer a importancia dos satélites artificiais de comunicacións, GPS e meteorolóxicos, e as características
das súas órbitas.

FSB2.6.1. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para oestudo de satélites de órbita media (MEO), órbita baixa
(LEO) e de órbita x eoestacionaria (GEO), e extrae 
conclusións.

CD
C M CCT

i
l

B2.9. Caos determinista. B2.7. Interpretar o caos determinista no contexto da 
interacción gravitatoria.

FSB2.7.1. Describe a dificultade de
resolver  o movemento  de  tres  corpos
sometidos  á  interacción gravitatoria mutua
utilizando o concepto de caos.

C M CCT

Bloque 3. Interacción
electromagnética

i
l

B3.1. Campo eléctrico. 
B3.2. Intensidade do 
campo.

B3.1.Asociar o campo eléctrico á existencia de carga e caracterizalo pola intensidade de campo e o potencial.
FSB3.1.1. Relaciona os conceptos de forza e campo, establecendo a relación entre intensidade do campo

eléctrico e carga eléctrica.

C M CCT



Física. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

FSB3.1.2. Utiliza o principio de superposición para o 
cálculo de campos e potenciais eléctricos creados 
por
unha distribución de cargas puntuais.

C M CCT

i
l

B3.3. Potencial eléctrico. B3.2. Recoñecer o carácter conservativo do campo 
eléctrico pola súa relación cunha forza central, e 
asociarlle,
en consecuencia, un potencial eléctrico.

FSB3.2.1. Representa graficamente o campo creado por 
unha carga puntual, incluíndo as liñas de campo e as
superficies de enerxía equipotencial.

CCEC
C M CCT

FSB3.2.2. Compara os campos eléctrico e gravitatorio, e
establece analoxías e diferenzas entre eles.

C M CCT

i
l

B3.4. Diferenza de potencial. B3.3. Caracterizar o potencial eléctrico en diferentes 
puntosdun campo xerado por unha distribución de 
cargas
puntuais, e describir o movemento dunha carga 
cando se deixa libre no campo.

FSB3.3.1. Analiza cualitativamente a traxectoria dunha 
carga situada no seo dun campo xerado por unha
distribución de cargas, a partir da forza neta que
se exerce sobre ela.

C M CCT

i
l
m

B3.5. Enerxía potencial eléctrica. B3.4. Interpretar as variacións de enerxía potencial dunha carga en movemento no seo de campos electrostáticos en
función da orixe de coordenadas enerxéticas elixida.

FSB3.4.1. Calcula o traballo necesario para transportar unha carga entre dous puntosduncampo eléctrico
creado por unha ou máis cargas puntuais a partir 
da diferenza de potencial.

C M CCT

FSB3.4.2. Predí o traballo que se realizará sobre 
unha carga que se move nunha superficie de 
enerxía
equipotencial e discúteo no contexto de 
campos conservativos.

C M CCT

i
l

B3.6. Fluxo eléctrico e lei de Gauss. B3.5. Asociar as liñas de campo eléctrico co fluxo a través dunha superficie pechada e establecer o teorema de Gauss
para determinar o campo eléctrico creado por unha 
esfera cargada.

FSB3.5.1. Calcula o fluxo do campo eléctrico a partir da carga que o crea e a superficie que atravesan as liñas do
campo.

C M CCT

i
l

B3.7. Aplicacións do teorema de Gauss. B3.6. Valorar o teorema de Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos. FSB3.6.1. Determina o campo eléctrico creado por unha esfera cargada aplicando o teorema de Gauss.
C M CCT

                                                                              



Física. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

i
l

B3.8. Equilibrio 
electrostático. B3.9. 
Gaiola de Faraday.

B3.7. Aplicar o principio de equilibrio electrostático para 
explicar a ausencia de campo eléctrico no interior dos
condutores e asóciao a casos concretos da vida cotiá.

FSB3.7.1.  Explica  o  efecto  da  gaiola  de  Faraday
utilizando o principio de equilibrio electrostático e
recoñéceo en situacións cotiás, como o mal
funcionamento dos móbiles en certos edificios ou o
efecto dos raios eléctricosnosavións.

C M CCT

i
l

B3.10. Campo magnético.
B3.11. Efecto dos campos magnéticos sobre cargas en movemento.

B3.8. Predicir o movemento dunha partícula cargada no
seo dun campo magnético.

FSB3.8.1. Describe o movemento que realiza unha carga
cando penetra nunha rexión onde existe un campo
magnético e analiza casos prácticos concretos, como
os
espectrómetros  de  masas  e  os
aceleradores de partículas.

C M CCT

i
l

B3.12. Campo creado por distintos elementos de
corrente.

B3.9. Comprender e comprobar que as correntes 
eléctricas xeran campos magnéticos.

FSB3.9.1. Relaciona as cargas en movemento coa 
creación de campos magnéticos e describe as liñas
do
campo magnético que crea unha corrente 
eléctrica rectilínea.

C M CCT

g
 
i
l

B3.10. Campo magnético.
B3.11. Efecto dos campos magnéticos sobre cargas en movemento.

B3.10. Recoñecer a forza de Lorentz como a forza que se 
exerce sobre unha partícula cargada que se move 
nunha
rexión do espazo onde actúan un campo eléctrico 
e un campo magnético.

FSB3.10.1. Calcula o raio da órbita que describe unha 
partícula cargada cando penetra cunha velocidade
determinada nun campo magnético coñecido 
aplicando a forza de Lorentz.

C M CCT

FSB3.10.2. Utiliza aplicacións virtuais interactivas
para comprender o funcionamento dun ciclotrón
e calcula a frecuencia propia da carga cando se
move no seu
interior.

CD
C M CCT

FSB3.10.3. Establece a relación que debe existir entre ocampo magnético e o campo eléctrico para que unha
partícula cargada se  mova  con  movemento
rectilíneo uniforme aplicando a lei fundamental da
dinámica e a lei de Lorentz.

C M CCT

                                                                                 



Física. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

i
l

B3.13. O campo magnético como campo non 
conservativo.

B3.11. Interpretar o campo magnético como campo 
non conservativo e a imposibilidade de asociarlle 
unha enerxía potencial.

FSB3.11.1. Analiza o campo eléctrico e o campo 
magnético desde o punto de vista enerxético, 
tendo en
conta os conceptos de forza central e campo 
conservativo.

C M CCT

i
l

B3.14. Indución electromagnética. B3.12. Describir o campo magnético orixinado por unha 
corrente rectilínea, por unha espira de corrente ou por 
un
solenoide nun punto determinado.

FSB3.12.1. Establece, nun punto dado do espazo, o 
campo magnético resultante debido a dous ou 
máis
condutores rectilíneos polos que circulan correntes 
eléctricas.

C M CCT

FSB3.12.2. Caracteriza o campo magnético creado por 
unha espira e por un conxunto de espiras.

C M CCT

i
l

B3.15. Forza magnética entre condutores 
paralelos.

B3.13. Identificar e xustificar a forza de interacción 
entre dous condutores rectilíneos eparalelos.

FSB3.13.1. Analiza e calcula a forza que se establece
entre dous condutores paralelos, segundo o 
sentido da corrente que os percorra, realizando o 
diagrama correspondente.

C M CCT

i
l

B3.16. Lei de Ampère. B3.14. Coñecer que o ampere é unha unidade 
fundamentaldo Sistema Internacional.

FSB3.14.1. Xustifica a definición de ampere a partir da
forza que  se  establece entre dous  condutores
rectilíneos e paralelos.

C M CCT

i
l

B3.16. Lei de Ampère. B3.15. Valorar a lei de Ampère como método de 
cálculo de campos magnéticos.

FSB3.15.1.  Determina  o  campo  que  crea unha
corrente rectilínea  de  carga  aplicando a  lei de
Ampère e  exprésao en
unidadesdoSistemaInternacional.

C M CCT

i
l

B3.17. Fluxo magnético. B3.16. Relacionar as variacións do fluxo magnético coa creación de correntes eléctricas e determinar o sentido
destas.

FSB3.16.1. Establece o fluxo magnético que atravesa unha espira que se atopa no seo dun campo magnético e
exprésao en unidades do Sistema Internacional.

C M CCT

g
i

B3.18. Leis de Faraday -Henry e 
Lenz. B3.19. Forza electromotriz.

B3.17. Explicar as experiencias de Faraday e de Henry que levaron a establecer as leis de Faraday e Lenz. FSB3.17.1. Calcula a forza electromotriz inducida nun circuíto e estima a dirección da correnteeléctrica
aplicando as leis de Faraday e Lenz.

C M CCT

                                                                           



Física. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
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l FSB3.17.2. Emprega aplicacións virtuais 
interactivas para reproducir as experiencias de 
Faraday e Henry e deduce experimentalmente as
leis de Faraday e Lenz.

CD
C M CCT

i
l

B3.20. Xerador de corrente alterna: elementos.
B3.21. Corrente alterna: magnitudes quea caracterizan.

B3.18. Identificar os elementos fundamentais de que 
consta un xerador de corrente alterna e a súa función.

FSB3.18.1. Demostra o carácter periódico da corrente
alterna nun alternador a partir da representación 
gráfica
da forza electromotriz inducida en función do 
tempo.

C M CCT

FSB3.18.2. Infire a produción de corrente alterna nun 
alternador, tendo en conta as leis da indución.

C M CCT

Bloque 4. Ondas

i
l

B4.1. Ecuación das ondas harmónicas. B4.1. Asociar o movemento ondulatorio co 
movemento harmónico simple.

FSB4.1.1. Determina  a  velocidade de  propagación
dunha onda e a de vibración das partículas que a
forman, interpretando ambos os resultados.

C M CCT
CSIEE

h
I
l

B4.2. Clasificación das ondas. B4.2. Identificar en experiencias cotiás ou coñecidas os 
principais tipos de ondas e as súas características.

FSB4.2.1.  Explica  as  diferenzas  entre  ondas
lonxitudinais  e transversais  a partir  da  orientación
relativa da oscilación e da propagación.

C M CCT

FSB4.2.2. Recoñece exemplos de ondas mecánicas na 
vida cotiá.

C M CCT

i
l

B4.3. Magnitudes que caracterizan as ondas. B4.3. Expresar a ecuación dunha onda nunha corda 
indicando o significado físico dos seus parámetros
característicos.

FSB4.3.1. Obtén as magnitudes características dunha 
onda a partir da súa expresión matemática.

C M CCT

FSB4.3.2. Escribe e interpreta a expresión matemática dunha onda harmónica transversal dadas as súas
magnitudes características.

C M CCT
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i
l

B4.4. Ondas transversais nunha corda. B4.4. Interpretar a dobre periodicidade dunha onda a 
partir da súa frecuencia e o seu número de onda.

FSB4.4.1. Dada a expresión matemática dunha onda, 
xustifica a dobre periodicidade con respecto á 
posición e
ao tempo.

CAA
C M CCT

i
l

B4.5. Enerxía e intensidade. B4.5. Valorar as ondas como un medio de transporte de 
enerxía pero non de masa.

FSB4.5.1. Relaciona a enerxía mecánica dunha onda 
coa súa amplitude.

C M CCT

FSB4.5.2. Calcula a intensidade dunha onda a certa 
distancia do foco emisor, empregando a ecuación 
que
relaciona ambas as magnitudes.

C M CCT

i
l

B4.6. Principio de Huygens. B4.6. Utilizar o principio de Huygens para comprender e interpretar a propagación das ondas e os fenómenos
ondulatorios.

FSB4.6.1. Explica a propagación das ondas utilizando o principio Huygens.
C M CCT

i
l

B4.7. Fenómenos ondulatorios: interferencia e difracción, reflexión erefracción.
B4.7. Recoñecer a difracción e as interferencias como fenómenos propios do movemento ondulatorio. FSB4.7.1. Interpreta os fenómenos de interferencia e a difracción a partir do principio de Huygens.

C M CCT

i
l

B4.6. Principio de 
Huygens. B4.8. Leis de 
Snell.
B4.9. Índice de refracción.

B4.8. Empregar as leis de Snell para explicar os fenómenos de reflexión e refracción. FSB4.8.1. Experimenta e xustifica o comportamentoda luz ao cambiar de medio, aplicando a lei 
deSnell,
coñecidos os índices de refracción.

CAA
C M CCT

h
 
i
l

B4.6. Principio de 
Huygens. B4.9. Índice de
refracción.

B4.9. Relacionar os índices de refracción de dous materiais co caso concreto de reflexión total. FSB4.9.1. Obtén o coeficiente de refracción dun medioa partir do ángulo formado pola onda reflectida e
refractada.

C M CCT

FSB4.9.2. Considera o fenómeno de reflexión total como o principio físico subxacente á propagación 
da luz nas
fibras ópticas e a súa relevancia nas 
telecomunicacións.

C M CCT
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h
i
l

B4.10. Ondas lonxitudinais. O 
son. B4.11. Efecto Doppler.

B4.10. Explicar e recoñecer o efecto Doppler en sons. FSB4.10.1. Recoñece situacións cotiás nas que se 
produce o efecto Doppler, e xustifícaas de forma
cualitativa.

C M CCT

h
i
l

B4.12. Enerxía e intensidade das ondas sonoras. B4.11. Coñecer a escala de medición da intensidade sonora e a súa unidade. FSB4.11.1. Identifica a relación logarítmica entre o 
nivel de intensidade sonora en decibeles e a 
intensidade do son, aplicándoa a casos sinxelos.

C M CCT

h
 
i
l

B4.12. Enerxía e intensidade das ondas 
sonoras. B4.13. Contaminación acústica.

B4.12. Identificar os efectos da resonancia na vida cotiá: 
ruído, vibracións, etc.

FSB4.12.1. Relaciona a velocidade de propagación 
do son coas características do medio en que se 
propaga.

C M CCT

FSB4.12.2. Analiza a intensidade das fontes de son 
da vida cotiá e clasifícaas como contaminantes e 
non
contaminantes.

C M CCT

h
 
i
l

B4.14. Aplicacións tecnolóxicas do son. B4.13. Recoñecer determinadas aplicacións 
tecnolóxicas do son como a ecografía, o radar, o 
sonar,etc.

FSB4.13.1. Coñece e explica algunhas aplicacións 
tecnolóxicas das ondas sonoras, como a ecografía, 
o
radar, o sonar, etc.

C M CCT

i
l

B4.15. Ondas electromagnéticas. B4.14. Establecer as propiedades daradiación electromagnética como consecuenciada unificaciónda
electricidade, o magnetismo e a óptica nunha única 
teoría.

FSB4.14.1. Representa esquematicamentea propagación dunha onda electromagnéticaincluíndoos
vectores do campo eléctrico e magnético.

C M CCT

FSB4.14.2. Interpreta unha representación gráfica da propagación dunha onda electromagnética en termos dos
campos eléctrico e magnético e da súapolarización.

C M CCT

h
i

B4.16. Natureza e propiedades dasondas electromagnéticas. B4.15. Comprender as características e as propiedades das ondas electromagnéticas, como a súa lonxitude deonda,
polarización ou enerxía, en fenómenos da vida cotiá.

FSB4.15.1. Determina experimentalmente a polarizacióndas ondas electromagnéticas a partir de experiencias
sinxelas, utilizando obxectos empregados na vida 
cotiá.

C M CCT
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l FSB4.15.2. Clasifica casos concretos de 
ondas electromagnéticas presentes na vida cotiá 
en función da súa lonxitude de onda e 
asúaenerxía.

C M CCT

h
i
l

B4.16. Natureza e propiedades das
ondas electromagnéticas.

B4.17. Dispersión. A cor.

B4.16. Identificar a cor dos corpos como a 
interacción da luz con eles.

FSB4.16.1. Xustifica a cor dun obxecto en función da luz
absorbida ereflectida.

C M CCT

h
 
i
l

B4.16. Natureza e propiedades das
ondas electromagnéticas.

B4.17. Recoñecer os fenómenos ondulatorios estudados en 
fenómenos relacionados coa luz.

FSB4.17.1. Analiza os efectos de refracción, difracción e 
interferencia en casos prácticos sinxelos.

C M CCT

i
l

B4.16. Natureza e propiedades das
ondas electromagnéticas.

B4.18. Espectro electromagnético.
B4.18. Determinar as principais características da 

radiación a partir da súa situación no espectro 
electromagnético.

FSB4.18.1. Establece a natureza e as características 
dunha onda electromagnética dada a súa situación 
no
espectro.

C M CCT

FSB4.18.2. Relaciona a enerxía dunha
onda electromagnéticacoa súa 

frecuencia, a lonxitudede onda
e a velocidade da luz no baleiro.

C M CCT

h
 
i
l
m

B4.19. Aplicacións das ondas 
electromagnéticas no espectro non 
visible.

B4.19. Coñecer as aplicacións das
ondas electromagnéticas do espectro 

nonvisible.
FSB4.19.1. Recoñece aplicacións tecnolóxicas de

diferentes tipos de radiacións,
nomeadamente infravermella, ultravioleta

e microondas.

CD 
CCEC
C M CCT

FSB4.19.2. Analiza o efecto dos tipos de radiación sobre a biosfera en xeral, e sobre a vida humana enparticular.
C M CCT
CSC

FSB4.19.3. Deseña un circuíto eléctrico sinxelo capaz de xerar ondas electromagnéticas, formado por un xerador,
unha bobina e un condensador, e describe o seu 
funcionamento.

C M CCT
CSIEE
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g
 
h
 
i
l

B4.20. Transmisión da comunicación. B4.20. Recoñecer que a información se transmite 
mediante ondas, a través de diferentes soportes.

FSB4.20.1. Explica esquematicamente o 
funcionamento de dispositivos de 
almacenamento e transmisión da información.

CD
C M CCT

Bloque 5. Óptica xeométrica

i
l

B5.1. Leis da óptica xeométrica. B5.1. Formular e interpretar as leis da óptica 
xeométrica.

FSB5.1.1. Explica procesos cotiáns a través das leis da 
óptica xeométrica.

C M CCT

h
 
i
l

B5.2. Sistemas ópticos: lentes e espellos. B5.2. Valorar os diagramas de raios luminosos e as 
ecuacións asociadas como medio que permite predicir 
as
características das imaxes formadas en sistemas 
ópticos.

FSB5.2.1. Demostra experimentalmente e 
graficamente a propagación rectilínea da luz 
mediante un xogo de
prismas que conduzan un feixe de luz desde o 
emisor ata unha pantalla.

CM CCT

FSB5.2.2. Obtén o tamaño, a posición e a natureza da imaxe dun obxecto producida por un espello plano e unha
lente delgada, realizando o trazado de raios e 
aplicando as ecuacións correspondentes.

C M CCT

h
i
l

B5.3. Ollo humano. Defectos visuais. B5.3. Coñecer o funcionamento óptico do ollo humano e
os seus defectos, e comprender o efecto das lentes
na corrección deses efectos.

FSB5.3.1. Xustifica os principais defectos ópticos do
ollo humano (miopía, hipermetropía, presbicia
e astigmatismo), empregando para iso undiagramade
raios.

C M CCT

h
i
l

B5.4. Aplicacións tecnolóxicas: instrumentos ópticos e a fibra óptica. B5.4. Aplicar as leis das lentes delgadas e espellos planos ao estudo dos instrumentos ópticos. FSB5.4.1. Establece o tipo e disposición dos elementos empregados nos principais instrumentos ópticos, tales
como lupa, microscopio, telescopio e cámara 
fotográfica, realizando o correspondente trazado de 
raios.

C M CCT
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m FSB5.4.2. Analiza as aplicacións da lupa, o 
microscopio, o telescopio e a cámara fotográfica, 
considerando as variacións que experimenta a 
imaxe respecto ao obxecto.

C M CCT
CSC

Bloque 6. Física do século XX

i
l

B6.1. Introdución á teoría especial da 
relatividade.

B6.1. Valorar a motivación que levou a Michelson e 
Morley a realizar o seu experimento e discutir as 
implicacións que
del se derivaron.

FSB6.1.1. Explica o papel do éter no 
desenvolvemento da teoría especial da 
relatividade.

C M CCT

FSB6.1.2. Reproduce esquematicamente o experimento de Michelson-Morley, así como os cálculos asociados
sobre a velocidade da luz, e analiza as 
consecuencias que se derivaron.

CAA
C M CCT

i
l

B6.2. Orixes da física cuántica. 
Problemas precursores. B6.2. Aplicar as transformacións de Lorentz ao cálculo 

da dilatación temporal e á contracción espacial que 
sofre un sistema cando se despraza a velocidades 
próximas ás da luz respecto a outro dado.

FSB6.2.1.  Calcula  a  dilatación  do  tempo  que
experimenta un observador cando se despraza a
velocidades
próximas ás da luz con respecto a un sistema
de referencia dado, aplicando as
transformacións de Lorentz.

CM CCT

FSB6.2.2. Determina a contracción que experimenta unobxecto cando se atopa nun sistema que sedespraza a
velocidades próximas ás da luz con respecto a
un sistema  de referencia dado, aplicando as
transformacións de Lorentz.

C M CCT

i
l

B6.3. Física cuántica. B6.3. Coñecer e explicar os postulados e os 
aparentesparadoxos da física relativista.

FSB6.3.1. Discute os postulados e os aparentes 
paradoxos asociados á teoría especial da 
relatividade e a
súa evidencia experimental.

CCL
C M CCT

i
l

B6.4. Enerxía relativista. Enerxía totaleenerxía en 
repouso.

B6.4. Establecer a equivalencia entre masa e enerxía, e 
as súas consecuencias na enerxía nuclear.

FSB6.4.1. Expresa a relación entre a masa en repouso
dun corpo e a súa velocidade coa enerxía deste a 
partir

C M CCT
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clave

da masa relativista.

h
i
l

B6.5. Insuficiencia da física clásica. B6.5. Analizar as fronteiras da física a finais do século 
XIX e principios do século XX, e pór de manifesto a
incapacidade da física clásica para explicar 
determinados procesos.

FSB6.5.1.Explica as limitacións da física clásica ao 
enfrontarse a determinados feitos físicos, como a
radiación do corpo negro, o efecto fotoeléctrico ou 
os espectros atómicos.

C M CCT

i
l

B6.6. Hipótese de Planck. B6.6. Coñecer a hipótese de Planck e relacionar a enerxía 
dun fotóncoa súa frecuencia e a súa lonxitude de onda.

FSB6.6.1. Relaciona a lonxitude de onda e a 
frecuencia da radiación absorbida ou emitida por 
un átomo coa
enerxía dos niveis atómicos involucrados.

C M CCT

h
i
l

B6.7. Efecto fotoeléctrico. B6.7. Valorar a hipótese de Planck no marco do efecto 
fotoeléctrico.

FSB6.7.1. Compara a predición clásica do efecto 
fotoeléctrico coa explicación cuántica postulada por
Einstein, e realiza cálculos relacionados co traballo 
de extracción e a enerxía cinética dos fotoelectróns.

C M CCT

i
l

B6.8. Espectros atómicos. Modelo cuántico do 
átomo de Bohr.

B6.8. Aplicar a cuantización da enerxía ao estudo dos 
espectros atómicos e inferir a necesidade do modelo 
atómico de Bohr.

FSB6.8.1. Interpreta espectros sinxelos, relacionándoos 
coa composición da materia.

C M CCT

i
l
m

B6.9. Interpretación probabilística da física 
cuántica.

B6.9. Presentar a dualidade onda-corpúsculo como 
un dos grandes paradoxos da física cuántica.

FSB6.9.1.  Determina  as  lonxitudes  de  onda
asociadas a partículas en movemento a diferentes
escalas,  extraendo conclusións acerca dos efectos
cuánticos a escalas
macroscópicas.

C M CCT

i
l

B6.9. Interpretación probabilística da física 
cuántica. B6.10. Principio de 
indeterminación de Heisenberg.

B6.10. Recoñecer o carácter probabilístico da mecánica cuántica en contraposición co carácter determinista da
mecánica clásica.

FSB6.10.1. Formula de xeito sinxelo o principio de indeterminación de Heisenberg e aplícao a casos
concretos, como os orbitais atómicos.

C M CCT

i B6.11. Aplicacións da física cuántica. O láser. B6.11. Describir as características fundamentais da radiación láser, os principais tipos de láseres, o seu FSB6.11.1. Describe as principais características da radiación láser en comparación coa radiación térmica.
C M CCT
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l funcionamento básico e as súas principais 
aplicacións.

FSB6.11.2. Asocia o láser coa natureza cuántica da 
materia e da luz, xustifica o seu funcionamento de 
xeito
sinxelo e recoñece o seu papel na sociedade actual.

C M CCT

i
l

B6.12. Radioactividade: tipos. B6.12. Distinguir os tipos de radiacións e o seu efecto 
sobre os seres vivos.

FSB6.12.1. Describe os principais tipos
de radioactividade incidindo nos seus 

efectos sobre oser
humano, así como as súas aplicacións médicas.

C M CCT
CSC

i
l

B6.13. Física nuclear. B6.13. Establecer a relación da composición nuclear e a 
masa nuclear cos procesos nucleares de desintegración.

FSB6.13.1. Obtén a actividade dunha mostra radioactiva 
aplicando a lei de desintegración e valora a utilidade 
dos
datos obtidos para a datación de restos 
arqueolóxicos.

CAA
C M CCT

FSB6.13.2. Realiza cálculos sinxelos relacionados coas magnitudes que interveñen nasdesintegracións
radioactivas.

C M CCT

h
 
i
l

B6.14. Núcleo atómico. Leis da desintegración 
radioactiva.

B6.14. Valorar as aplicacións da enerxía nuclear na produción de enerxía eléctrica, radioterapia, dataciónen
arqueoloxía e a fabricación de armas nucleares.

FSB6.14.1. Explica a secuencia de procesos dunha reacción en cadea, e extrae conclusións acerca da
enerxía liberada.

CCL
C M CCT

FSB6.14.2. Describe as aplicacións máis frecuentes da enerxía nuclear: produción de enerxía eléctrica, datación
en arqueoloxía, radiacións ionizantes en medicina e
fabricación de armas.

C M CCT

h
i
l

B6.15. Fusión e fisión nucleares. B6.15. Xustificar as vantaxes, as desvantaxes e as 
limitacións da fisión e a fusión nuclear.

FSB6.15.1. Analiza as vantaxes e os inconvenientes da 
fisión e a fusión nuclear, e xustifica a conveniencia 
do seu uso.

C M CCT



h
i

B6.16. As catro interaccións fundamentais da natureza: gravitatoria, electromagnética, nuclear
forte e nuclear débil.

B6.16. Distinguir as catro interaccións fundamentais da natureza e os principais procesos en que interveñen. B6.16.1. Compara as principais teoríasdeunificación establecendo as súas limitacións e o estado en que se atopan.
C M CCT
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l

h
i
l

B6.16. As catro interaccións fundamentais da 
natureza: gravitatoria, electromagnética,
nuclear
forte e nuclear débil.

B6.17. Recoñecer a necesidade de atopar un 
formalismo único que permita describir todos os 
procesos da natureza.

B6.17.1. Establece unha comparación cuantitativa 
entre as catro interaccións fundamentais da 
natureza en
función das enerxías involucradas.

C M CCT

h
 
i
l

B6.17. Interaccións fundamentais da natureza e 
partículas fundamentais.

B6.18. Coñecer as teoríasmáis relevantes sobre a 
unificación das interaccións fundamentais 
danatureza.

FSB6.18.1. Compara as principais características das 
catro interaccións fundamentais da natureza a 
partir dos
procesos nos que estas se manifestan.

C M CCT

FSB6.18.2. Xustifica  a necesidade da existencia de
novas partículas elementais no marco da
unificación das interaccións.

C M CCT

i
l

B6.18. Partículas fundamentais constitutivas do 
átomo: electróns e quarks.

B6.19. Utilizar o vocabulario básico da física de 
partículas e coñecer as partículas elementais que 
constitúen a materia.

FSB6.19.1. Describe a estrutura atómica e  nuclear a
partir da súa composición  en quarks e electróns,
empregando  o vocabularioespecíficoda física
dequarks.

C M CCT

FSB6.19.2. Caracteriza algunhas partículas fundamentais de especial interese, como os neutrinos e o bosón de
Higgs, a partir dos procesos en que se presentan.

C M CCT

h B6.19. Historia e composición do Universo. B6.20. Describir a composición do universo ao longo da súa historia en termos das partículas que o 
constitúen e

FSB6.20.1. Relaciona as propiedades da materia e da antimateria coa teoríado Big Bang.
C M CCT



 
i
l

establecer unha cronoloxía deste a partir do Big 
Bang. FSB6.20.2. Explica a teoría do Big Bang e discute

as evidencias  experimentais  en  que  se  apoia,
como  son  a radiación de fondo e oefecto
Dopplerrelativista.

CCL
C M CCT



Física. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen
cias 
clave

FSB6.20.3. Presenta unha cronoloxía do universo en 
función da temperatura e das partículas que o 
formaban
en cada período, discutindo a asimetría entre 
materia e antimateria.

CCL
C M CCT

h
 
i
l
m

B6.20. Fronteiras da física. B6.21. Analizar os interrogantes aos que se 
enfrontanos/as físicos/as hoxe en día.

FSB6.21.1. Realiza e defendeunestudo sobre as 
fronteiras da física doséculoXXI. CCEC

C M 
CCT 
CSC
CSIEE



ESTÁNDARES         MÍNIMOS         ESIXIBLES  

FSB2.1.2. Representa o campo gravitatorio mediante as liñas de campo e as superficies de enerxía equipotencial.

FSB2.2.1. Xustifica o carácter conservativo do campo gravitatorio e determina o traballo realizado polo campo a 
partir das variacións de enerxía potencial.

FSB2.3.1. Calcula a velocidade de escape dun corpo aplicando o principio de conservación da enerxía mecánica.

FSB2.4.1. Aplica a lei de conservación da enerxía ao movemento orbital de corpos como satélites, planetas e galaxias.

FSB2.5.1. Deduce a velocidade orbital dun corpo, a partir da lei fundamental da dinámica, e relaciónaa co raio da 
órbita e a masa do corpo.

a Bloque 3. Interacción  electromagnética.

FSB3.1.1. Relaciona os conceptos de forza e campo, establecendo a relación entre intensidade  do campo eléctrico e 
carga eléctrica.

FSB3.1.2. Utiliza o principio de superposición para o cálculo de campos e potenciais eléctricos creados por unha 
distribución de cargas puntuais.

FSB3.2.1. Representa graficamente o campo creado por unha carga puntual, incluíndo as liñas de campo e as 
superficies de enerxía equipotencial.

FSB3.2.2. Compara os campos eléctrico e gravitatorio, e establece analoxías e diferenzas entre eles.



FSB3.4.1. Calcula o traballo necesario para transportar unha carga entre dous puntos dun campo eléctrico creado por 
unha ou máis cargas puntuais a partir da diferenza de potencial.

FSB3.4.2. Predí o traballo que se realizará sobre unha carga que se move nunha superficie de enerxía equipotencial 
e discúteo no contexto de campos conservativos.

FSB3.5.1. Calcula o fluxo do campo eléctrico a partir da carga que o crea e a superficie que atravesan  as liñas  do 
campo.

FSB3.6.1. Determina o campo eléctrico creado por unha esfera cargada aplicando o teorema de Gauss.



FSB3.8.1. Describe o movemento que realiza unha carga cando penetra 
nunha rexión onde existe un campo magnético e analiza casos prácticos 
concretos, como os espectrómetros de masas e os aceleradores de 
partículas.

FSB3.9.1. Relaciona as cargas en movemento coa creación de campos 
magnéticos e describe  as  liñas  do  campo  magnético  que  crea  unha  
corrente  eléctrica  rectilínea.

FSB3.10.1. Calcula o raio da órbita que describe unha partícula cargada 
cando penetra cunha velocidade determinada nun campo magnético coñecido 
aplicando a forza de Lorentz.

FSB3.10.3. Establece a relación que debe existir entre o campo magnético
e o campo eléctrico para que unha partícula cargada se mova con movemento 
rectilíneo uniforme aplicando  a  lei  fundamental da dinámica  e a lei de 
Lorentz.

FSB3.12.1. Establece, nun punto dado do espazo, o campo magnético 
resultante debido a dous ou máis condutores rectilíneos polos que circulan
correntes eléctricas.

FSB3.13.1. Analiza e calcula a forza que se establece entre dous condutores 
paralelos, segundo o sentido da corrente que os percorra, realizando o diagrama 
correspondente.

FSB3.16.1. Establece o fluxo magnético que atravesa unha espira que se 
atopa no seo dun campo magnético e exprésao  en unidades  do  Sistema 
Internacional.

FSB3.18.1. Demostra o carácter periódico da corrente alterna nun alternador
a partir da representación gráfica  da  forza  electromotriz  inducida  en  
función do tempo.

b) Bloque 4. Ondas.

FSB4.1.1. Determina a velocidade de propagación dunha onda e a de 
vibración das partículas que a forman, interpretando ambos os 
resultados.

FSB4.2.1. Explica as diferenzas entre ondas lonxitudinais e transversais a partir
da orientación relativa da oscilación e da propagación.

FSB4.2.2. Recoñece exemplos de ondas mecánicas na vida cotiá.



FSB4.3.1. Obtén as magnitudes características dunha onda a partir da súa 
expresión matemática.

FSB4.3.2. Escribe e interpreta a expresión matemática dunha onda 
harmónica transversal dadas as súas magnitudes características.

FSB4.5.2. Calcula a intensidade dunha onda a certa distancia do foco 
emisor, empregando a ecuación que relaciona ambas as magnitudes.

FSB4.6.1. Explica a propagación das ondas utilizando o principio 
Huygens.

FSB4.7.1. Interpreta os fenómenos de interferencia e a difracción a partir do 
principio de Huygens.

FSB4.8.1. Experimenta e xustifica o comportamento da luz ao cambiar 
de medio, aplicando a lei de Snell, coñecidos  os  índices  de  
refracción.

FSB4.12.1. Relaciona a velocidade de propagación do son coas características
do medio en que se propaga.

FSB4.14.2. Interpreta unha representación gráfica da propagación 
dunha onda electromagnética en termos dos campos eléctrico e 
magnético e da súa

na vida cotiá.

FSB4.15.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes 
na vida cotiá en función da súa lonxitude de onda e a súa enerxía.

FSB4.18.1. Establece a natureza e as características dunha onda 
electromagnética dada a súa situación no espectro.

FSB4.18.2. Relaciona a enerxía dunha onda electromagnética coa súa 
frecuencia, a lonxitude de onda e a velocidade da luz no baleiro.

c) Bloque 5. Óptica xeométrica.

FSB5.1.1. Explica procesos cotiáns a través das leis da óptica 
xeométrica.

FSB5.2.1. Demostra experimentalmente e graficamente a propagación 
rectilínea da luz mediante un xogo de prismas que conduzan un feixe de luz 
desde o emisor ata unha pantalla.

FSB5.2.2. Obtén o tamaño, a posición e a natureza da imaxe dun obxecto



producida por un espello plano e unha lente delgada, realizando o trazado de
raios e aplicando as ecuacións correspondentes.

FSB5.3.1. Xustifica os principais defectos ópticos do ollo humano (miopía,
hipermetropía, presbicia e astigmatismo), empregando para iso un
diagrama de raios.

FSB5.4.1.Establece o tipo e disposición dos elementos empregados 
nos principais instrumentos ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio 
e cámara fotográfica, realizando o correspondente trazado de raios.

FSB5.4.2. Analiza as aplicacións da lupa, o microscopio, o telescopio e a
cámara fotográfica, considerando as variacións que experimenta a imaxe 
respecto a o obxecto.

d) Bloque 6. Física do século XX
         FSB6.1.1. Explica o papel do éter no desenvolvemento da teoría especial 
da  relatividade.

FSB6.2.2. Determina a contracción que experimenta un obxecto cando 
se atopa nun sistema que se despraza a velocidades próximas ás da luz con 
respecto a un sistema de referencia dado, aplicando as transformacións 
de Lorentz.

FSB6.3.1. Discute os postulados e os aparentes paradoxos asociados á teoría 
especial da relatividade e a súa evidencia experimental.

FSB6.4.1. Expresa a relación entre a masa en repouso dun corpo e a súa 
velocidade coa enerxía deste a partir da masa relativista.

FSB6.5.1.Explica as limitacións da física clásica ao enfrontarse a 
determinados feitos físicos, como a radiación do corpo negro, o efecto 
fotoeléctrico ou os espectros atómicos.

FSB6.6.1. Relaciona a lonxitude de onda e a frecuencia da radiación 
absorbida ou emitida por un átomo coa enerxía dos niveis atómicos 
involucrados.

FSB6.7.1.  Compara  a  predición  clásica  do  efecto  fotoeléctrico  coa
explicación cuántica postulada por Einstein, e realiza cálculos relacionados co
traballo de extracción e a enerxía cinética dos fotoelectróns.

FSB6.9.1.Determina as lonxitudes de onda  asociadas a partículas en 
movemento a diferentes escalas, extraendo conclusións acerca dos efectos 
cuánticos a escalas macroscópicas.

FSB6.10.1. Formula de xeito sinxelo o principio de indeterminación de 



Heisenberg e aplícao a casos concretos, como os orbitais atómicos.

FSB6.12.1. Describe os principais tipos de radioactividade incidindo nos 
seus efectos sobre o ser humano, así como as súas aplicacións médicas.

FSB6.13.1. Obtén a actividade dunha mostra radioactiva aplicando a lei de 
desintegración e valora a utilidade dos datos obtidos para a datación de 
restos arqueolóxicos.

FSB6.13.2.  Realiza  cálculos  sinxelos  relacionados  coas  magnitudes  que
interveñen nas desintegracións radioactivas.

FSB6.14.1. Explica a secuencia de procesos dunha reacción en cadea, e extrae 
conclusións acerca da enerxía liberada.

FSB6.14.2. Describe as aplicacións máis frecuentes da enerxía nuclear: 
produción de enerxía eléctrica, datación en arqueoloxía, radiacións ionizantes 
en medicina e fabricación de armas.

FSB6.15.1. Analiza as vantaxes e os inconvenientes da fisión e a fusión 
nuclear, e xustifica a conveniencia do seu uso.

B6.16.1. Compara as principais teorías de unificación establecendo as súas 
limitacións e o estado en que se atopan.

B6.17.1. Establece unha comparación cuantitativa entre as catro 
interaccións fundamentais da natureza en función das enerxías 
involucradas.

FSB6.18.1. Compara as principais características das catro interaccións 
fundamentais da natureza  a  partir  dos  procesos  nos que estas se 
manifestan.

FSB6.19.2. Caracteriza algunhas partículas fundamentais de especial interese, 
como os neutrinos  e  o  bosón de Higgs, a partir dos procesos en que se 
presentan.

FSB6.20.1. Relaciona as propiedades da materia e da antimateria coa teoría
do Big Bang.



PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS:

DE CONTROL DO TRABAJO DIARIO.
Terase en conta o traballo diario, saídas ó encerado para resolver 
problemas, solucións e respostas a cuestións, prácticas de laboratorio.

EXAMES
Faranse dous exames por avaliación. O primeiro contará un 40% e o 
segundo un 60%, dado que neste exame entrará a materia do primeiro. 

CRITERIOS DE  CUALIFICACIÓN
 Para superar os exames (controis) de formulación química, 

terán que contestar correctamente o 75 % das fórmulas 
químicas (nomear e formular) do exame correspondente.

 Cando nunha determinada cuestión ou exercicio se teña que 
aplicar unha fórmula e dita fórmula fora desenrolada polo 
profesor na clase correspondente, o alumn@ tamén terá que 
desenrolala na cuestión ou exercicio. En caso de que non o 
faga dita cuestión (exercicio) non se valorará.

 A nota da avaliación será esa media ponderada dos exames. 
O traballo diario, problemas feitos na casa, saídas ao 
encerado, prácticas de laboratorio terase en conta na nota de 
avaliación a partires dunha nota media de 4,5 para redondeo 
da nota.

 A recuperación de cada avaliación farase mediante exame.
 Entrará toda a materia da avaliación e non servirá para subir 
nota, só para aprobar a avaliación.
 Realizarase unha vez pasada a avaliación, de acordo coas 
datas en que o alumnado teña maior dispoñibilidade.
Cando un alumn@ suspenda a avaliación e a recuperación , a 
nota que queda será a media das dúas.

NOTA FINAL: A nota final será a media das tres avaliacións aprobadas 
ou recuperadas. Para superar a materia é necesario ter as tres 
avaliacións aprobadas. De non ser así, farase un exame global.
As probas extraordinarias de xuño serán de ESTÁNDARES MÍNIMOS e 
para superalas será necesario obter unha nota mínima de 5.



MATERIA PENDENTE

Ao principio de curso faise unha reunión  co alumnado coa materia 
pendente.
Empregaranse ( como repaso ),  os exercicios realizados o curso anterior.
O   alumnado poderá consultar co profesorado nos recreos ou horas 
libres calquera dúbida que teñan.
 Realizaranse tres exames, un cada trimestre. Os exames realízanse fora 
do horario escolar, nunha  data elexida pola xefa de estudos.
A nota final será a media aritmética das tres avaliacións.
Aprobarase a asignatura pendente si a media das tres evaluacións é un 
mínimo de 5. 
Si a media das tres evaluacións é menor de 5, farase un exame global da
asignatura.

A finais de xuño realizarase a proba extraordinaria para o alumnado que 
non superase as materias pendentes ao longo do curso. Necesitarase un 
mínimo de 5 puntos para aprobar a asignatura.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Utilizarase o libro detexto (Ed. santillana), así como textos complementarios que 
suministrará a profesora para completar ou reforzar algún tema en concreto.
O laboratorio de física será empregado para efectuar as prácticas 
obrigatorias do curso.

TEMAS TRANSVERSAIS

A física ocupa, desde hai séculos, un papel preponderante no cumio da ciencia, 
entendida esta como a forma de obter e comproba-lo coñecemento a través da 
experimentación e da elaboración de teorías. Mediante o estudio da física non
só se exemplifican os procedementos básicos da ciencia senón que tamén se
facilita o achegamento a conceptos que son esenciais na construcción doutros 
saberes  . Asímesmo,son moitos os conceptos da matemática que 
materializan o seu significado na aplicación ós modelos e á resolución dos 
roblemas da física.     A interrelación desta ciencia coa tecnoloxía e, polo tanto, 
coa sociedade, é un referente para o desenvolvemento deste currículo.



MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Medidas ordinarias

Sempre que se poida, con aqueles alumnos que teñan especiais dificultades coa 
materia ou con algún tema específico, reforzarase a súa aprendizaxe con 
exercicios de reforzo, así coma un seguimento máis individualizado da súa 
aprendizaxe. Nas prácticas de laboratorio procurarase poñelos nun grupo onde 
haxa alumnado que axude a súa mellor comprensión e realización da práctica. 
Este mesmo tratamento seguirase co alumnado repetidor.

Medidas extraordinarias

Neste curso non hai ningún alumn@  que veña con adaptación debido a
algunha minusvalía de tipo físico, tódol@s alumnos son procedentes de 1ª
BACH  sen  ningún  tipo  de  medida extraordinaria, polo que non se  fará
ningunha adaptación curricular. Se unha vez iniciado o
curso aparecese algún alumn@ destas  características,  entón  tanto  o
departamento como o profesor  /a responsable  da materia  seguirían as
pautas do departamento de orientación, da familia eda asociación de axuda
ó tipo de minusvalía que tivese para seguir estrictamente esa adaptación e
favorecer o proceso de integración do alumno ou alumna.



CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE FÍSICA E QUÍMICA Ó 
PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO

En todos os cursos tanto da ESO como do Bacharelato, o primeiro tema é sempre 
O MÉTODO CIENTÍFICO, que foi dos maiores logros da ciencia. Faíselles especial 
fincapé ao alumnado da importancia do traballo en equipo, da colaboración e 
solidaridade; características básicas do método científico e básicas para poder
lograr algún resultado.

No laboratorio traballan en equipo e ven esa necesidade para poder leva  a bó fin 
aquelo no que están traballando

Ao final de cada tema hai sempre unha sección adicada ao TRABALLO COOPERATIVO, 
no que sempre  se resalta  a  necesidade  de  cooperación  en  todos  os  
aspectos  da  vida .

CONTIDOS TRANSVERSAIS

Educación Cívica e Constitucional Respecto ao medio ambiente

Loita contra a Contaminción Acústica. Tema no que tanto o profesorado como 
alumnado está sensiblilizado debido aos ruidos externos aos que estamos 
sometidos diariamente pola situación do Instituto e a súa orientación.

Valores persoais. Emprendemento 

Aprender a aforrar enerxía en calefacción

Búsqueda de métodos ecolíxicos para refrixerar unha estancia sen utilizar 

aparellos eléctricos Elaboración dunha lista de ruidos que poidan ser 

máis molestos para os demáis .

AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE

Indicadores de logro do proceso de ensino

Escala

1 2 3 4



O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. Conseguiuse

crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe. Conseguiuse motivar 

para lograr a actividade intelectual e física do alumnado. Conseguiuse a participación

activa de todo o alumnado.

Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. Mantívose  

un contacto  periódico  coa familia  por parte  do profesorado.

Adoptáronseas medidas curriculares adecuadas para atender  ao alumnado con NEAE.

Adoptáronse  as  medidas  organizativas  adecuadas  para  atender  ao  alumnado  con  NEAE.

Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

Dáse un peso real á observación do traballo na aula.

Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.

Indicadores de logro da práctica 

docente Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. 3

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que 
precisa.

3

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. 2

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado 
con NEAE.

4

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas
a tratar.

4

6. Combínase o traballo individual e en equipo. 2

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura. 3

8.Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión 
oral e escrita.

3



9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe 3

10-. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar. 3

11. Ofrécense ao alumnado deforma rápida osresultados das probas / traballos, etc.
3

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados 
da corrección das probas, traballos, etc. 4

13. Dáselle ao alumnado aposibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros. 
4

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación. 4

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. Están claramente vinculadas aos estándares.
2

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…
2

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica

.Periodicidade coa que se revisará. Falarase en todas as reunións mensuais

Contidos que foi preciso engadir ou eliminar con respecto á programación 
prevista.

             Medidas que se adoptarán como resultado da revisión. Se a progamación non 
responde aos obxectivos, iráse modificando.

Indicadores

Escala

1 2 3 4

Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos 
elementos do currículo.

O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización 
previstas.



Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar. 

Asignación acada estándar do peso correspondente na 

cualificación.

Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.

Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.

Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. [Só para ESO 
e bach.].

Adecuación da secuencia de traballo na aula. 

Adecuación dos materiais didácticos utilizados. 

Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).

Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba. 

Adecuación  da  proba  de  avaliación  inicial,  elaborada  a partir  dos 

estándares.

Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para 
determinadas materias de 2º de bacharelato].

Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos,

etc. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha

avaliación. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. [Só para

ESOe  bacharelato]. Adecuación dos criterios establecidos  para a avaliación

extraordinaria. [Sópara ESO e bach].

Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes. [Só 
para ESO e bacharelato]

Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes. [Só 
para ESO e bacharelato]

Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar. Adecuación 

dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares. Adecuación das



medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.

Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 
previstas.

Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, 
estándares e instrumentos.

Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción. 

Adecuación  do  seguimento  e da  revisión  da  programación  ao  longo do  

curso.

Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro. 

Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.


