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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 Apreciar a importancia do método científico e entender que é o único mecanismo 
fiable para coñecer a natureza.

 Saber explicar o concepto de magnitude física e valorar a importancia que posúe na 
ciencia como primeiro paso na cuantificación da natureza.

 Comprender o concepto de medida e coñecer as formas de levalo a cabo.
 Interpretar os erros nas medidas, a que son debidos e de que tipo son os que se 

poden presentar.
 Entender o significado das ecuacións físicas e químicas, e as relacións entre as súas 

magnitudes.
 Coñecer, utilizar e aplicar as Tecnoloxías da Información e da Comunicación no 

estudo dos fenómenos físicos e químicos, e ser consciente da importancia do seu 
uso na sociedade actual.

 Aplicar as leis ponderais e a lei dos volumes de combinación, e saber interpretalas. 
 Coñecer a teoría atómica de Dalton, así como as leis básicas asociadas ao seu 

establecemento.
 Coñecer e comprender as distintas formas de medir cantidades en Química.
 Saber diferenciar os distintos tipos de fórmulas químicas, e o seu significado
 Utilizar os datos obtidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas 

atómicas.
 Recoñecer a importancia das técnicas espectroscópicas que permiten a análise de 

substancias e as súas aplicacións para a detección destas en cantidades moi 
pequenas de mostras.

 Lembrar o significado de substancia pura e mestura, así como os métodos físicos de 
separación.

 Identificar os distintos estados de agregación nos que pode presentarse a materia, 
así como algunhas das súas características máis importantes.

 Coñecer, comprender e expoñer adecuadamente as leis dos gases.
 Utilizar a ecuación de estado dos gases ideais para establecer relacións entre a 

presión, o volume e a temperatura.
 Aplicar a ecuación dos gases ideais para calcular masas moleculares e determinar 

fórmulas moleculares.
 Diferenciar o comportamento dun gas real fronte a un gas ideal e recoñecer as súas 

propiedades.

 Coñece o método científico e as etapas que o compoñen.
 Define o concepto de magnitude física, distinguindo as fundamentais das derivadas 

e calcula a ecuación de dimensións destas últimas. Coñece o Sistema Internacional 
de Unidades.

 Estima o valor dunha medida directa e calcula o valor dunha indirecta a partir do 
valor doutras directas.

 Diferenza entre erros sistemáticos e accidentais e entre erro absoluto e relativo.
 Calcula o erro absoluto e o relativo que resultan a partir dos datos obtidos ao medir

directamente unha magnitude.
 Recoñece as ecuacións físicas e químicas, explica o seu significado a través da súa 

proporcionalidade e represéntaas graficamente.
 Emprega programas informáticos para a resolución de problemas.
 Comprende as leis ponderais e realiza exercicios e problemas.
 Entende a lei dos volumes de combinación e resolve exercicios e problemas 

sinxelos.
 Xustifica a teoría atómica de Dalton e a descontinuidade da materia a partir das leis 

fundamentais da Química exemplificándoo con reaccións.
 Identifica as distintas formas de medir cantidades en Química.
 Resolve exercicios e problemas sobre as distintas formas de medir cantidades en 

Química.
 Diferencia os distintos tipos de fórmula química e entende o seu significado.
 Realiza exercicios e problemas sobre determinación de fórmulas químicas.
 Calcula a masa atómica dun elemento a partir dos datos obtidos 

espectrometricamente para os seus distintos isótopos.
 Describe as aplicacións da espectroscopia na identificación de elementos e 

compostos.
 Repasa os métodos físicos de separación de mesturas e desenvolve prácticas no 

laboratorio para a súa aplicación.
 Clasifica a materia nos seus estados de agregación e sabe interpretar un diagrama 

de fases
 Resolve cuestións e problemas nos que aplica as leis dos gases.
 Calcula as magnitudes que definen o estado dun gas, aplicando a ecuación de 

estado dos gases ideais, e explica razoadamente a utilidade e as limitacións da 
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 Comprender a TCM dos gases e saber aplicala a sólidos, líquidos e gases.
 Estudar, dunha forma completa, as disolucións e o seu comportamento.
 Realizar os cálculos necesarios para a preparación de disolucións dunha 

concentración dada e expresala en calquera das formas establecidas.
 Explicar a variación das propiedades coligativas entre unha disolución e o disolvente

puro.
 Formular, nomear e axustar correctamente as substancias que interveñen nunha 

reacción química dada.
 Interpretar as reaccións químicas e resolver problemas nos que interveñan 

reactivos limitantes, reactivos impuros, e cuxo rendemento non sexa completo.
 Diferenciar os tipos de reacción química que existen segundo os reactivos que 

interveñan e o mecanismo que sigan.
 Identificar as reaccións químicas implicadas na obtención de diferentes compostos 

inorgánicos e nos procesos da siderurxia, así como as súas aplicacións en procesos 
industriais. Valorar a importancia do desenvolvemento de novos materiais que 
melloren a calidade de vida.

 Diferenciar entre os termos calor e temperatura, e repasar as escalas de medida da 
temperatura e a súa determinación.

 Interpretar o primeiro principio da termodinámica como o principio de 
conservación da enerxía en sistemas nos que se producen intercambios de calor e 
traballo.

 Recoñecer a unidade da calor no Sistema Internacional e o seu equivalente 
mecánico; determinar os distintos tipos de sistemas termodinámicos e o seu 
estado.

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

 Distinguir os procesos reversibles e irreversibles e a súa relación coa entropía e o 
segundo principio da termodinámica.

 Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións endotérmicas e 
exotérmicas

 Coñecer as posibles formas de calcular a entalpía dunha reacción química.
 Predicir, de forma cualitativa e cuantitativa, a espontaneidade dun proceso químico 

en determinadas condicións a partir da enerxía de Gibbs.
 Analizar a influencia das reaccións de combustión no nivel social, industrial e 

ambiental, e as súas aplicacións.
 Coñecer a estrutura do átomo de carbono e saber que tipos de enlaces pode 

hipótese do gas ideal.
 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.

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

 Recoñece o diferente comportamento entre un gas real e un ideal e describe as 
súas propiedades.

 Xustifica nos gases as propiedades, as leis e os cambios de estado a partir da TCM.
 Explica o proceso de disolución, desde distintos puntos de vista, e resalta a 

importancia da temperatura nas súas propiedades.
 Expresa a concentración dunha disolución en g/L, mol/L, mol/kg, % en masa e % en 

volume.
 Describe o procedemento de preparación no laboratorio de disolucións dunha 

concentración determinada, e realiza os cálculos necesarios, tanto para o caso de 
solutos no seu estado sólido coma a partir doutra de concentración coñecida.

 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 noso 
contorno.

 Utiliza correctamente os conceptos de presión osmótica e presión de vapor, e sabe 
relacionalos coas leis correspondentes.

 Escribe e axusta ecuacións químicas sinxelas de distinto tipo e de interese 
bioquímico ou industrial.

 Interpreta unha ecuación química en termos de cantidade de materia, masa, 
número de partículas ou volume, para realizar cálculos estequiométricos nesta, 
aplicando a lei da conservación da masa.

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

 Considera o rendemento dunha reacción química na realización de cálculos 
estequiométricos

 Explica os distintos tipos de reacción química de forma cualitativa e realiza 
problemas sinxelos.

 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.
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formar.
 Recoñecer hidrocarburos saturados, insaturados e aromáticos, relacionándoos con 

compostos de interese biolóxico e industrial, e representar os distintos tipos de 
isomería.

 Explicar os fundamentos químicos relacionados coa industria do petróleo e do gas 
natural.

 Identificar compostos orgánicos que conteñan funcións osixenadas, nitroxenadas ou
haloxenadas, e determinar as súas propiedades.

 Diferenciar as estruturas que presenta o carbono nas súas formas alotrópicas, 
relacionándoas coas súas aplicacións.

 Valorar o papel da química do carbono nas nosas vidas e recoñecer a necesidade de
adoptar actitudes e medidas ambientais sostibles.

 Distinguir entre sistemas de referencia inerciais e non inerciais, e saber representar 
graficamente as magnitudes vectoriais que describen un movemento dentro de 
calquera destes sistemas.

 Recoñecer, aplicar e interpretar graficamente as ecuacións do movemento 
rectilíneo uniforme e uniformemente acelerado

 Determinar velocidades, aceleracións e celeridades, medias, e instantáneas, a partir
da expresión do vector posición en función do tempo

 Identificar o movemento non circular dun móbil nun plano como a composición de 
dous movementos unidimensionais: rectilíneo uniforme (m.r.u.) e uniformemente 
acelerado (m.r.u.a.).

 Recoñecer as ecuacións dos movementos circulares e aplicalas en situacións 
concretas.

 Interpretar representacións gráficas dos movementos circulares.
 Describir o movemento circular uniformemente acelerado e expresar a aceleración 

en función das súas compoñentes intrínsecas
 Relacionar nun movemento circular as magnitudes angulares coas lineais.

 Describe os procesos de obtención de produtos inorgánicos de alto valor engadido, 
e de metais en alto forno, argumentando a súa importancia na industria. 
Comprende como os resultados da investigación científica para o desenvolvemento 
reverten nunha mellora da calidade de vida.

 Define os termos calor e temperatura, e compara as súas escalas de medida.
 Relaciona a variación da enerxía interna nun proceso termodinámico coa calor 

absorbida ou desprendida e o traballo realizado no proceso.
 Expresa a calor absorbida ou desprendida nun sistema en función da presión e o 

volume, e do tipo de proceso que ten lugar.
 Explica, razoadamente, o procedemento para determinar o equivalente mecánico 

da calor, tomando como referente aplicacións virtuais interactivas asociadas ao 
experimento de Joule.

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

 Considera situacións reais ou figuradas en que se pon de manifesto o segundo 
principio da termodinámica, asociando o concepto de entropía coa irreversibilidade 
dun proceso.

 Relaciona o concepto de entropía coa espontaneidade dos procesos irreversibles.
 Expresa as reaccións mediante ecuacións termoquímicas debuxando e 

interpretando os diagramas entálpicos asociados.
 Calcula a variación de entalpía dunha reacción aplicando a lei de Hess, coñecendo 

as entalpías de formación ou as enerxías de enlace asociadas a unha transformación
química dada e interpreta o seu signo.

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

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

 A partir de distintas fontes de información, analiza as consecuencias do uso de 
combustibles fósiles, relacionando as emisións de CO2 co seu efecto na calidade de 
vida, o efecto invernadoiro, o quentamento global, a redución dos recursos 
naturais, e outros, e propón actitudes sostibles para minorar estes efectos.

 Recoñece a configuración electrónica do átomo de carbono e sabe que pode formar
enlaces simples, dobres e triplos, e cadeas carbonadas pechadas e abertas.

 Formula e nomea, segundo as normas da IUPAC, hidrocarburos de cadea aberta e 
pechada e derivados aromáticos, e determina as súas propiedades e métodos de 
obtención.
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 Representa os diferentes isómeros dun composto orgánico.
 Describe o proceso de obtención do gas natural e dos distintos derivados do 

petróleo no nivel industrial e a súa repercusión ambiental.
 Formula e nomea, segundo as normas da IUPAC, compostos orgánicos sinxelos 

cunha función osixenada, nitroxenada ou haloxenada, e comenta as súas 
propiedades máis importantes.

 Identifica as formas alotrópicas do carbono e relaciónaas coas súas propiedades 
fisicoquímicas e as súas posibles aplicacións.

 Relaciona as reaccións de condensación e combustión con procesos que acontecen 
no nivel biolóxico.

 Analiza o movemento dun corpo en situacións cotiás, razoando se o sistema de 
referencia elixido é inercial ou non inercial, e se se atopa en repouso ou en 
movemento a velocidade constante.

 Obtén as ecuacións que describen a velocidade e a aceleración dun corpo a partir 
da expresión do vector posición en función do tempo, resolve exercicios prácticos e 
interpreta os gráficos destes movementos.

 Identifica o tipo ou tipos de movementos que se formulan nun suposto, e aplica as 
ecuacións da cinemática para realizar predicións acerca da posición e a velocidade 
do móbil.

 Recoñece movementos compostos, establece as ecuacións que os describen e 
calcula o valor de magnitudes como o alcance e a altura máxima.

 Resolve problemas relativos a este tipo de movemento, e acha valores instantáneos 
de posición, velocidade e aceleración.

 Obtén as ecuacións que describen a velocidade e a aceleración dun corpo a partir 
da expresión do vector posición en función do tempo.

 Resolve exercicios prácticos de cinemática en dúas dimensións (movemento dun 
corpo nun plano) aplicando as ecuacións do m.c.u. e do m.c.u.a.

 Interpreta as gráficas que relacionan as variables implicadas no movemento circular
uniforme, m.c.u., aplicando as ecuacións adecuadas para obter os valores do espazo
percorrido, a velocidade e a aceleración.

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

 Relaciona as magnitudes lineais e angulares para un móbil que describe unha 
traxectoria circular, establecendo as ecuacións correspondentes.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 9 CENTRO:IES ELVIÑA
         CURSO:1º BACHARELATO

              MATERIA:FÍSICA E QUÍMICA



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
 Ata o 13-3-2020 coinciden coa programación inicial.
 Posterior a esa data :

-Traballo telemático : Exercicios propostos vía correo electrónico. Va-
lorarase o cumprimento coas datas , elaboración parcial ou total, co-
rrecta realización.

Instrumentos:

 Ata o 13-3-2020 coinciden coa programación inicial.
 Posterior a esa data: 
a. Valoración dos traballos propostos da materia.
b. Valoración dos exercicios e traballos con tempo acotado.

Cualificación final

Recuperación da materia pendente ata o 13-3-2020 de forma telemática con
tempo limitado a 2 horas en data indicada polo profesor/a da materia ou, de
existir solapamento con outras materias, en data sinalada pola Dirección do 
Centro

Media ponderada das avaliación previas 40% primeira, 60% da segunda.

Axuste á alza de ata 1 punto como máximo co traballo realizado dende 14-3-
2020 ata o 11-5-2020.

Axuste á alza de ata 1 punto como máximo co traballo realizado dende 12-5-
2020 ata final de curso.

Proba
extraordinaria de

setembro

Proba escrita con estándares e contidos recollidos na revisión da programa-
ción con contidos ata o 13-3-2020.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades  Ampliación con mínimos da parte de física do temario.
 Repaso do traballo ata o 13-3-2020

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

 Proposta de exercicios básicos de distintas partes da materia .

 Actividades de repaso propostas na Aula virtual ou vía e-mail con tem-
po limitado.

 De existir alumnado sen conectividade , flexibilizaranse as datas de en-
trega de todos os traballos. Tamén as datas das probas de recupera-
ción

Materiais e recursos

 Libro de texto. 
 Aula virtual e correo electrónico.
 Recursos e ferramentas dixitais (vídeos, laboratorios virtuais, activida-

des interactivas, webs específicas....)
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Correo electrónico
Abalar
Aula virtual

Publicidade Páxina web do centro.
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