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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.2. Utilizar a ecuación de estado dos gases ideais para establecer relacións entre a presión, o 
volume e a temperatura. 

FQB2.2.1. Determina as magnitudes que definen o estado dun gas aplicando a ecuación de estado dos 
gases ideais. 

FQB2.2.2. Explica razoadamente a utilidade e as limitacións da hipótese do gas ideal. 

B2.3. Aplicar a ecuación dos gases ideais para calcular masas moleculares e determinar 
fórmulas moleculares. 

FQB2.3.1. Determina presións totais e parciais dos gases dunha mestura, relacionando a presión total 
dun sistema coa fracción molar e a ecuación de estado dos gases ideais. 

FQB2.3.2. Relaciona a fórmula empírica e molecular dun composto coa súa composición centesimal, 
aplicando a ecuación de estado dos gases ideais. 

B2.4. Realizar os cálculos necesarios para a preparación de disolucións dunha concentración 
dada, expresala en calquera das formas establecidas, e levar a cabo a súa preparación. 

 

FQB2.4.1.Expresa a concentración dunha disolución en g/L, mol/L, porcentaxe en peso e en volume; 
leva a cabo e describe o procedemento de preparación no laboratorio de disolucións dunha 
concentración determinada e realiza os cálculos necesarios, tanto para o caso de solutos en estado 
sólido como a partir doutra de concentración coñecida. 

B2.5. Explicar a variación das propiedades coligativas entre unha disolución e o disolvente puro, 
e comprobalo experimentalmente. 

FQB2.5.1. Experimenta e interpreta a variación das temperaturas de fusión e ebulición dun líquido ao 
que se lle engade un soluto, relacionándoo con algún proceso de interese no contorno. 

FQB2.5.2. Utiliza o concepto de presión osmótica para describir o paso de ións a través dunha 
membrana semipermeable. 

B3.1. Formular e nomear correctamente as substancias que interveñen nunha reacción química 
dada 

FQB3.1.1. Escribe e axusta e realiza ecuacións químicas sinxelas de distinto tipo (neutralización, 
oxidación, síntese) e de interese bioquímico ou industrial. 

B3.2. Interpretar as reaccións químicas e resolver problemas nos que interveñan reactivos 
limitantes e reactivos impuros, e cuxo rendemento non sexa completo. 

FQB3.2.1. Interpreta unha ecuación química en termos de cantidade de materia, masa, número de 
partículas ou volume, para realizar cálculos estequiométricos nela. 

FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos aplicando a lei de conservación da masa a distintas 
reaccións. 

FQB3.2.3. Efectúa cálculos estequiométricos nos que interveñan compostos en estado sólido, líquido ou 
gasoso, ou en disolución en presenza dun reactivo limitante ou un reactivo impuro. 

FQB3.2.4. Aplica o rendemento dunha reacción na realización de cálculos estequiométricos. 

B4.3. Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións endotérmicas e 
exotérmicas. 

FQB4.3.1. Expresa as reaccións mediante ecuacións termoquímicas debuxando e interpretando os 
diagramas entálpicos asociados. 

B4.4. Describir as posibles formas de calcular a entalpía dunha reacción química. FQB4.4.1. Calcula a variación de entalpía dunha reacción aplicando a lei de Hess, coñecendo as 
entalpías de formación ou as enerxías de ligazón asociadas a unha transformación química dada, e 
interpreta o seu signo. 

B4.5. Dar resposta a cuestións conceptuais sinxelas sobre o segundo principio da 
termodinámica en relación aos procesos espontáneos. 

FQB4.5.1. Predí a variación de entropía nunha reacción química dependendo da molecularidade e do 
estado dos compostos que interveñen 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 10 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

B4.6. Predicir, de forma cualitativa e cuantitativa, a espontaneidade dun proceso químico en 
determinadas condicións a partir da enerxía de Gibbs. 

FQB4.6.1. Identifica a enerxía de Gibbs coa magnitude que informa sobre a espontaneidade dunha 
reacción química. 

FQB4.6.2. Xustifica a espontaneidade dunha reacción química en función dos factores entálpicos, 
antrópicos e da temperatura. 

FQB4.7.2. Relaciona o concepto de entropía coa espontaneidade dos procesos irreversibles. 

B6.2. Representar graficamente as magnitudes vectoriais que describen o movementos nun 
sistema de referencia adecuado.  

FQB6.2.1. Describe o movemento dun corpo a partir dos seus vectores de posición, velocidade e 
aceleración nun sistema de referencia dado 

B6.3. Recoñecer as ecuacións dos movementos rectilíneo e circular, e aplicalas a situacións 
concretas. 

FQB6.3.2. Resolve exercicios prácticos de cinemática en dúas dimensións (movemento dun corpo nun 
plano) aplicando as ecuacións dos movementos rectilíneo uniforme (MRU) e movemento rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA). 

B6.4. Interpretar representacións gráficas dos movementos rectilíneo e circular. FQB6.4.1. Interpreta as gráficas que relacionan as variables implicadas nos movementos MRU, MRUA 
e circular uniforme (MCU) aplicando as ecuacións adecuadas para obter os valores do espazo 
percorrido, a velocidade e a aceleración. 

B6.5. Determinar velocidades e aceleracións instantáneas a partir da expresión do vector de 
posición en función do tempo. 

FQB6.5.1. Formulado un suposto, identifica o tipo ou os tipos de movementos implicados, e aplica as 
ecuacións da cinemática para realizar predicións acerca da posición e a velocidade do móbil. 

B6.6. Describir o movemento circular uniformemente acelerado e expresar a aceleración en 
función das súas compoñentes intrínsecas.  

FQB6.6.1. Identifica as compoñentes intrínsecas da aceleración en casos prácticos e aplica as 
ecuacións que permiten determinar o seu valor. 

B6.7. Relacionar nun movemento circular as magnitudes angulares coas lineais.  FQB6.7.1. Relaciona as magnitudes lineais e angulares para un móbil que describe unha traxectoria 
circular, establecendo as ecuacións correspondentes. 

B6.8. Identificar o movemento non circular dun móbil nun plano como a composición de dous 
movementos unidimensionais rectilíneo uniforme (MRU) e/ou rectilíneo uniformemente 
acelerado (MRUA). 

FQB6.8.1. Recoñece movementos compostos, establece as ecuacións que os describen, e calcula o 
valor de magnitudes tales como alcance e altura máxima, así como valores instantáneos de posición, 
velocidade e aceleración. 

FQB6.8.2. Resolve problemas relativos á composición de movementos descompoñéndoos en dous 
movementos rectilíneos. 

FQB6.8.3. Emprega simulacións virtuais interactivas para resolver supostos prácticos reais, 
determinando condicións iniciais, traxectorias e puntos de encontro dos corpos implicados. 

B6.9. Interpretar o significado físico dos parámetros que describen o movemento harmónico 
simple (MHS) e asocialo ao movemento dun corpo que oscile. 

FQB6.9.1. Deseña, realiza e describe experiencias que poñan de manifesto o movemento harmónico 
simple (MHS) e determina as magnitudes involucradas. 

FQB6.9.2. Interpreta o significado físico dos parámetros que aparecen na ecuación do movemento 
harmónico simple.  

FQB6.9.3. Predí a posición dun oscilador harmónico simple coñecendo a amplitude, a frecuencia, o 
período e a fase inicial. 

FQB6.9.4. Obtén a posición, velocidade e aceleración nun movemento harmónico simple aplicando as 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 10 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

ecuacións que o describen. 

FQB6.9.5. Analiza o comportamento da velocidade e da aceleración dun movemento harmónico simple 
en función da elongación. 

FQB6.9.6. Representa graficamente a posición, a velocidade e a aceleración do movemento harmónico 
simple (MHS) en función do tempo, comprobando a súa periodicidade. 

B7.1. Identificar todas as forzas que actúan sobre un corpo. 

 

FQB7.1.1. Representa todas as forzas que actúan sobre un corpo, obtendo a resultante e extraendo 
consecuencias sobre o seu estado de movemento. 

FQB7.1.2. Debuxa o diagrama de forzas dun corpo situado no interior dun ascensor en diferentes 
situacións de movemento, calculando a súa aceleración a partir das leis da dinámica. 

FQB7.2.2. Resolve supostos nos que aparezan forzas de rozamento en planos horizontais ou 
inclinados, aplicando as leis de Newton. 

FQB7.2.3. Relaciona o movemento de varios corpos unidos mediante cordas tensas e poleas coas 
forzas que actúan sobre cada corpo. 

B7.3. Recoñecer as forzas elásticas en situacións cotiás e describir os seus efectos.  FQB7.3.1. Determina experimentalmente a constante elástica dun resorte aplicando a lei de Hooke e 
calcula a frecuencia coa que oscila unha masa coñecida unida a un extremo do citado resorte. 

FQB7.3.2. Demostra que a aceleración dun movemento harmónico simple (MHS) é proporcional ao 
desprazamento empregando a ecuación fundamental da dinámica. 

FQB7.3.3. Estima o valor da gravidade facendo un estudo do movemento do péndulo simple. 

B7.5. Xustificar a necesidade de que existan forzas para que se produza un movemento 
circular. 

FQB7.5.1. Aplica o concepto de forza centrípeta para resolver e interpretar casos de móbiles en curvas 
e en traxectorias circulares.  

B7.8. Determinar e aplicar a lei de gravitación universal á estimación do peso dos corpos e á 
interacción entre corpos celestes, tendo en conta o seu carácter vectorial. 

FQB7.8.1. Expresa a forza da atracción gravitatoria entre dous corpos calquera, coñecidas as variables 
das que depende, establecendo como inciden os cambios nestas sobre aquela. 

FQB7.8.2. Compara o valor da atracción gravitatoria da Terra sobre un corpo na súa superficie coa 
acción de corpos afastados sobre o mesmo corpo. 

B7.9. Enunciar a lei de Coulomb e caracterizar a interacción entre dúas cargas eléctricas 
puntuais. 

FQB7.9.1. Compara a lei de Newton da gravitación universal e a de Coulomb, e establece diferenzas e 
semellanzas entre elas. 

FQB7.9.2. Acha a forza neta que un conxunto de cargas exerce sobre unha carga problema utilizando a 
lei de Coulomb. 

B7.10. Valorar as diferenzas e as semellanzas entre a interacción eléctrica e a gravitatoria. 

 

FQB7.10.1. Determina as forzas electrostática e gravitatoria entre dúas partículas de carga e masa 
coñecidas e compara os valores obtidos, extrapolando conclusións ao caso dos electróns e o núcleo 
dun átomo. 

B8.1. Establecer a lei de conservación da enerxía mecánica e aplicala á resolución de casos FQB8.1.1. Aplica o principio de conservación da enerxía para resolver problemas mecánicos, 
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prácticos. 

 

determinando valores de velocidade e posición, así como de enerxía cinética e potencial. 

FQB8.1.2. Relaciona o traballo que realiza unha forza sobre un corpo coa variación da súa enerxía 
cinética, e determina algunha das magnitudes implicadas. 

B8.2. Recoñecer sistemas conservativos como aqueles para os que é posible asociar unha 
enerxía potencial e representar a relación entre traballo e enerxía. 

FQB8.2.1. Clasifica en conservativas e non conservativas, as forzas que interveñen nun suposto teórico 
xustificando as transformacións enerxéticas que se producen e a súa relación co traballo. 

B8.3. Describir as transformacións enerxéticas que teñen lugar nun oscilador harmónico. FQB8.3.1. Estima a enerxía almacenada nun resorte en función da elongación, coñecida a súa 
constante elástica.  

FQB8.3.2. Calcula as enerxías cinética, potencial e mecánica dun oscilador harmónico aplicando o 
principio de conservación da enerxía e realiza a representación gráfica correspondente. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Terase en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores  

 O/A alumno/a pode mellorar a súa cualificación coas probas e 
traballos realizados neste último trimestre 

Instrumentos: 

 Revisión e análise das tarefas realizadas polo alumnado. 

 Titorías individualizadas co alumnado vía correo electrónico 

 Probas obxectivas  que se puidesen levar a cabo, segundo 

evolucione a situación sanitaria presencial ou telemáticamente( vía 

webex ou semellante) 

 

Cualificación final 

 Alumnado coa parte de Química  aprobada: 

    NOTA MEDIA DA 1ª E DA 2ª AVALiACIÓN (a media das notas reais, sen 
redondear) e terase en conta os traballos de reforzo e ampliación da 
terceira avaliación e a cualificación das posibles probas escritas obxectivas 
(sempre para subir nota)  

Para este alumnado, a consecución das aprendizaxes e competencias 
programadas para o 3º trimestre poderá supoñer o incremento de ata un 
20%  da media da 1ª e 2ª avaliacións, dependendo do grao de 
desenvolvemento do seu traballo autónomo , (aínda que acompañado e 
dirixido polo profesor), do nivel de profundización e ampliación de novas 
aprendizaxes e do desenvolvemento competencial 

 Alumnado coa parte de Química suspensa: 

     Neste caso, durante o terceiro trimestre plantexaránselles actividades 
dirixidas a conseguir as aprendizaxes e competencias correspondentes aos 
trimestres 1º e 2º, consideradas agora como imprescindibles, é dicir, á 
recuperación das citadas avaliacións. O logro das ditas aprendizaxes dará 
lugar á cualificación de 5 na avaliación final da materia. 

 Se este alumnado tamén entrega  as tarefas solicitadas, correspondentes 
ás aprendizaxes do 3º trimestre, e consegue ás mesmas, poderá ver 
incrementado ese 5 ata nun 20 %, dependendo do grao de 
desenvolvemento do seu traballo autónomo , (aínda que acompañado e 
dirixido polo profesor), do nivel de profundización e ampliación de novas 
aprendizaxes e do desenvolvemento competencial 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
A proba extraordinaria de setembro será presencial se é posible. Nela 
entrarán únicamente os contidos e estándares mínimos e imprescindibles.. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Lectura comprensiva de apuntes e exercicios resoltos relativos 
aos estándares de aprendizaxe indicados no apartado 1 deste 
documento 

 Actividades que inclúan problemas numéricos e cuestións 
teóricas. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Proporanse distintas tarefas que se definirán en base a dous niveis 
segundo,  teñan ou non , superadas as dúas primeiras avaliacións, e  
que se terán en conta posteriormente para a avaliación final. 

 Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e 
competencias nas dúas primeiras avaliacións: proporánselles 
actividades que lles axuden a adquirilas, consideradas agora 
como imprescindibles e así recuperar esas avaliacións, co 
obxectivo de que os alumnos e alumnas poidan continuar o seu 
itinerario formativo. Neste caso de Química 

 Para o alumnado que presencialmente sí tiña acadado as 
aprendizaxes e competencias previstas: plantexaránselles 
actividades dirixidas á ampliación da materia, neste caso de 
Física. 

Nos dous niveis, indicaráse a parte teórica que se vai traballar e 
complementarase con cuestión teóricas e problemas numéricos. 

As dúbidas que lles xurdan durante o traballo e estudo  consúltanmas  
por correo e, de ser preciso, poderíase concretar posibles 
videoconferencias individuais ou de pequeno grupo con quen o solicite 

 

Materiais e recursos 

1. Correo electrónico 
2. Aula virtual  
3. Videoconferencia  
4. Libro de texto 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 

Correo electrónico dado que todo o alumnado ten unha conta de 
correo do ieseduardopondal.org 

  

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro, dentro da sección do 
departamento de física e química. 


