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1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN NA ESO 

  

A. Criterios de avaliación na ESO 

Considérase que os obxectivos están conseguidos cando os estándares de aprendizaxe 

están acadados. Para iso establécense os seguintes criterios para a súa avaliación: 

 Valorarase a organización persoal do traballo así como a limpeza, orde, 

pulcritude, ortografía, expresión e presentación dos traballos na data fixada 

previamente. 

 Nos traballos e informes valoraranse os contidos e tamén: 

- Recompilación de datos partindo de distintas fontes. 

- Extracción de ideas fundamentais nun texto. 

- Utilización de vocabulario específico. 

- Realización de mapas conceptuais ou cadros sinópticos polo que ambos 

exercicios teñen de capacidade de síntese. 

- Valoración do grado de comprensión e asimilación 

 Valorarase os traballos extraescolares, voluntarios e individuais. 

 Os estándares de aprendizaxe cualificaranse, cando sexa posible, de forma 

progresiva, valorándoos de 1 a 4, estando asociado o 1 a moi pouco acadado, 2 

en fase de consecución, 3 acadado e 4 acadado cun grado excelente. 

 A superación da avaliación requirirá unha cualificación igual ou superior a 5,0 

puntos sobre 10. 

 

Avaliación extraordinaria de setembro 

 Se a avaliación en Xuño non é positiva, o/a alumno/a ten a posibilidade de acadar 

os obxectivos nunha convocatoria extraordinaria no mes de setembro. Os 

mínimos serán os mesmos que os requirido ó longo do curso. 

 O/A alumno/a deberá examinarse da totalidade da materia. 

 A nota será exclusivamente a do control escrito na convocatoria extraordinaria, 

sendo necesario acadar un 5,0 para recuperar a materia. 

 

B. Criterios de cualificación na ESO 

Para acadar unha avaliación positiva, teranse en conta os seguintes puntos: 

1. Faranse como mínimo dous controis escritos da materia en cada avaliación, cas 

notas destes controis realizarase unha media aritmética. Todos estes controis 

deberán ter: 
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a) Cuestións numéricas para valorar a competencia matemática, científica e 

tecnolóxica (CMCCT). 

b) Cuestións nas que se faga fincapé no razoamento máis que na memoria, 

avaliándose así (CCL, CAA). 

2. Ademais, avaliaranse os outros criterios de avaliación citados anteriormente, e que 

se repiten a continuación. 

a) Observación dos alumnos e alumnas na clase: a actitude, comportamento e 

procedementos (CSC, CCEC). 

b) Revisión do caderno de clase (CCL). 

c) Traballos e investigacións (CD, CCEC y CSICC).  

Realizarase unha recuperación despois da avaliación. 

3. A recuperación que se realice en xuño, será da avaliación completa que estea 

suspensa. O alumnado aprobado e que desexe subir a súa nota, pode presentarse 

tamén a esta proba de recuperación. No caso de entregalo para a súa corrección, 

substituirase a primeira nota pola da segunda proba. 

4. A recuperación de setembro, realizarase de todos os contidos da materia. 

5. No caso de que se teña constatación de que un alumno ou unha alumna realizou 

un exame fraudulento, a nota de ese exame será un 0. Esta norma é extensible 

para todas as recuperacións, incluída a de xuño, e para o control da proba da 

convocatoria extraordinaria de xullo. 

6. No caso do alumnado que teña dificultades específicas coa materia, poden 

reconsiderarse os criterios de cualificación. Para que un/unha alumno/a se poida 

acoller a esta modificación debe estar nun grupo de reforzo, ter unha ACI ou ter un 

informe previo á avaliación do Departamento de Orientación no que se explique o 

seu caso personalizado. Deste xeito, o Departamento pode realizar unha avaliación 

individualizada, tanto dos contidos teóricos como dos demais criterios de 

avaliación. 

7. Se a avaliación en xuño non é positiva, o alumno ou alumna ten a posibilidade de 

acadar os obxectivos nunha convocatoria extraordinaria no mes de setembro. Os 

mínimos serán os mesmos que os requiridos ao longo do curso. A nota será 

exclusivamente a do control escrito na convocatoria extraordinaria 

 

C. Cálculo da nota numérica na ESO 

 Nos criterios de cualificación especifícase que a parte dos controis escritos debe 

será o 85% da nota da avaliación. O resto dos criterios engadiranse a partir desa 

nota numérica. 

 Na inmensa maioría dos casos ao realizar a media aritmética das probas escritas, 
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o resultado é decimal. A nota da avaliación, recuperación e/ou avaliación ordinaria, 

será a parte enteira da nota que corresponde aos controis escritos. O 15% da nota 

corresponde a outros criterios de avaliación. O habitual, e desexable, é que cos 

outros criterios de avaliación a nota numérica poida axustarse ao número enteiro 

superior seguinte. 

 Esta porcentaxe varía na materia de Ciencias Aplicadas á actividade profesional de 

4º ESO. Nesa materia corresponderá o 70% a controis escritos e 30% aos demais 

criterios de avaliación. A razón desta excepción é que se trata dunha materia 

fundamentalmente práctica. 

 No caso do alumnado que teña dificultades específicas coa materia, poden 

reconsiderarse os criterios de cualificación. Para que un alumno ou alumna, se 

poida acoller a esta modificación debe estar nun grupo de reforzo, ter unha ACI 

ou ter un informe previo á avaliación feito polo Departamento de Orientación no 

que se explique o seu caso personalizado. Deste xeito, o Departamento pode 

realizar unha avaliación individualizada, tanto dos contidos teóricos como dos 

demais criterios de avaliación. 

 No caso de que se teña constatación de que un alumno ou alumna realizou un 

exame fraudulento, a nota de ese exame será un 0. Esta norma é extensible para 

todas as recuperacións, incluída a de xuño, e para o control da proba da 

convocatoria extraordinaria de setembro. 

 

Instrumentos de avaliación 
% na nota da 

avaliación 

Parte enteira da media aritmética de, cando menos, dúas 

probas escritas. 
85% 

a) Observación do alumnado na clase: actitude, 

comportamento e procedementos 

b) Revisión do caderno de clase 

c) Traballos e investigacións 

 

Na proba escrita poderá haber un apartado no que se 

especifica ese 15%, correspondente a ese período e a 

esa parte do temario. Esta aclaración é para que esta 

porcentaxe sexa o máis obxectiva posible. 

15% 

En Ciencias Aplicadas á actividade profesional de 4º ESO corresponderá o 70% a 

controis escritos e 30% aos demais criterios de avaliación. 

Para acadar unha avaliación positiva nas avaliacións parciais, recuperacións, 

avaliación ordinaria de xuño e na avaliación extraordinaria de setembro a nota 

numérica deberá ser ≥ 5,0 
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Recuperación 
das avaliacións  

(A data da 

recuperación 
sempre será 

posterior á 
entrega das 

notas desa 
avaliación) 

Proba de xuño  

(Recuperación das 

avaliacións 
pendentes, ou subir 

nota) 

Nota da 
avaliación 

ordinaria de 

xuño 

Nota da 
avaliación 

extraordinaria 

de setembro 

 

Unha proba 

escrita 100% da 

nota. 

 
Para considerar 

que a parte 

correspondente 

para a 
recuperación 

está superada, a 

nota da proba 

debe ser como 

mínimo 5,0 que 

indica a 
superación da 

materia. 

 

Proba escrita que 

contabilizará o 100% 

da nota. 

 

A nota será a da parte 

enteira da nota do 

exame. 

 
Alumnado cunha 

avaliación suspensa: 

Realizará todas as 

preguntas da 

avaliación suspensa. 
  

Alumnado con 2 ou 3 

avaliacións suspensas:  

Realizará as preguntas 

que sinale o profesor/a 
no enunciado do 

exame hasta 

contabilizar o mesmo 

número de preguntas 

que si tivera unha 
avaliación suspensa. 

 

Alumnado que queira 

subir a súa nota: 

Realizará as preguntas 

que indique o 
profesor/a no 

enunciado do exame 

hasta contabilizar o 

mesmo número de 

preguntas que si tivera 
unha avaliación 

suspensa.  

No caso de entregalo, 

a nota deste último 

exame substituirá ao 
anterior. 

 

Media aritmética 

das tres 

avaliacións. A 

nota da 
avaliación 

ordinaria será a 

parte enteira da 

media. 

Para unha 
aproximación ao 

número enteiro 

superior 

seguinte, terase 

en conta unha 
vez máis o 10 

% da nota de 

cada avaliación 

no que 

computan os 
outros criterios 

non 

conceptuais. Se 

o alumno ou 

alumna suma 
de forma 

habitual cando 

menos 0,5 

puntos, 

valorarase a 

aproximación ao 
número enteiro 

superior 

seguinte. 

 

Proba escrita 

que computará 

o 100% da 

nota, con todos 
os contidos do 

temario. 

Para acadar unha avaliación positiva nas avaliacións parciais, recuperacións, 

avaliación ordinaria de xuño e na avaliación extraordinaria de setembro a nota 

numérica deberá ser ≥ 5,0 
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2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN EN 

BACHARELATO 

  

A. Criterios de avaliación para o bacharelato  

Os criterios de avaliación que se utilizarán para determinar se acadan os estándares son 

os seguintes: 

 Terase en conta que o Bacharelato é un ciclo, debendo valorar sempre a 

evolución do alumnado. Para aqueles alumnos e alumnas que non acaden os 

obxectivos existirá a posibilidade de logralos máis adiante, ao longo do curso. 

 Ademais das competencias, por ser unha etapa non obrigatoria e cara á una 

reválida final, unha parte moi importante será a valoración dos contidos 

conceptuais 

 Sempre que se pida ao alumnado a realización dun traballo, unha práctica, uns 

exercicios,... debe quedar claro que deben ser entregados na data fixada, e non 

será recollido en datas posteriores. 

 Os contidos procedementais e actitudinais observaranse dentro da aula, nos 

traballos presentados e no laboratorio. Terase en conta o recoñecemento e 

manexo do material da área. 

 Nalgúns bloques de contidos é posible realizar avaliación continua. Os/As 

alumnos/as poden acadar os obxectivos ao final do trimestre, ciclo ou espazo de 

tempo que ocupe ese bloque. Deste xeito dáselles a oportunidade de organizar 

o seu traballo de acordo coa súa individualidade. 

 Noutros bloques a avaliación continua non se contempla. Nestes casos os 

obxectivos para a recuperación serán os mesmos que para unha primeira 

avaliación, tendo en conta que a organización do traballo será tarefa do 

alumnado, podendo ser axudado polo profesorado con material de apoio. 

 Tanto nos bloques de avaliación continua como nos que non a teñen, poderase 

facer un control escrito ou oral dos contidos conceptuais. Este control farase 

seguindo o criterio d@ profesor/a que imparta dita disciplina. 

 A superación da avaliación requirirá unha cualificación igual ou superior a 5,0 

puntos sobre 10. 

 As faltas xustificaranse cun informe médico, ou con outros documentos que 

indiquen unha causa de forza maior, nos dous días seguintes á súa incorporación 

á aula. O alumnado, nesta situación, pode asistir ao exame final tendo en conta 

que a nota do control escrito é o 90% da nota da avaliación. 
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 Con asiduidade, valorarase a capacidade do alumnado de interrelacionar os 

distintos conceptos expostos nas unidades da disciplina, e tamén con outros 

campos da ciencia e da vida cotiá. 

 Con respecto ó laboratorio valorarase: 

a) Respecto polo material 

b) Limpeza e pulcritude no traballo 

c) Realización do traballo experimental: recollida de datos, elaboración de 

diagramas e informes, cálculos... 

d) Nivel de conclusións acadadas baseadas nos resultados obtidos no 

traballo experimental 

 

Avaliación extraordinaria de setembro/xullo 

 Se a avaliación en Xuño non é positiva, o/a alumno/a ten a posibilidade de acadar 

os obxectivos nunha convocatoria extraordinaria no mes de setembro ou xullo 

no caso do alumnado de 2º Bach. Os mínimos serán os mesmos que os requirido 

ao longo do curso. 

 O/A alumno/a deberá examinarse da totalidade da materia. 

 A nota será exclusivamente a do control escrito na convocatoria extraordinaria, 

sendo necesario acadar un 5,0 para recuperar a materia. 

 

B. Criterios de cualificación para o bacharelato 

 

FÍSICA E QUÍMICA 1º BACHARELATO 

Para acadar unha avaliación positiva en Física e Química 1, teranse en conta os seguintes 

puntos: 

1. Como se trata dun nivel académico alto e de ensino non obrigatorio, a nota das 

avaliacións basearase fundamentalmente nos controis escritos. 

2. A materia consta de dúas partes: Física e Química. En cada bloque traballarase 

como avaliación continua. A primeira parte, a de Química, ata finais de xaneiro (co 

seu control final correspondente) e, a continuación, a parte de Física ata final de 

curso (co seu exame final correspondente). 

3. Na parte de Química realizarase una proba de formulación inorgánica. 

4. Realizarase una proba de cálculo vectorial, cambios de unidades e repaso de 

cinemática de 4º ESO na parte de Física. 

5. Nas avaliacións existirán como mínimo dous exames e, ao ser avaliación continua, 

en cada control increméntanse os contidos. Realizarase polo tanto, unha media 



____________________________________________________________________________________________________________ 

IES PLURILINGÜE ELVIÑA     DEPARTAMENTO DE  FÍSICA E QUIMICA     CURSO 2020-2021        páx. 9 

ponderada das notas dos exames da avaliación.  

6. A porcentaxe que lle corresponde a cada exame en cada avaliación estará exposta 

no taboleiro da aula. 

7. A nota que o alumnado debe conseguir para superar esta materia será un 5,0 

tanto para a avaliación ordinaria de xuño, como para a extraordinaria de setembro. 

8. En xuño existirá una recuperación coas seguintes opcións:  

Opción A : Recuperar Física 

Opción B : Recuperar Química 

Opción C : Recuperar Física e Química 

O alumnado aprobado e que desexe subir a súa nota, pode presentarse tamén a 

esta proba de recuperación. No caso de entregalo para a súa corrección, 

substituirase a primeira nota pola da segunda proba. 

En setembro, o alumnado que non supere a materia terá que realizar un control 

escrito de toda a disciplina. 

9. No caso de que se teña constatación de que un alumno ou alumna realizou un 

exame fraudulento, a nota de ese exame será un 0. Esta norma é extensible para 

todas as recuperacións, incluída a de xuño, e para o control da proba da 

convocatoria extraordinaria de setembro. 

10. É importante a asistencia a clase. As faltas de asistencia deberán estar xustificadas 

de forma correcta (xustificante médico ou causas de carácter excepcional). O 

alumnado que non teña debidamente xustificadas as faltas de asistencia e teña 

que realizar os exames finais de xuño, a nota que lle corresponderá, será parte 

enteira da cualificación que obteña nos exames escritos desa recuperación de 

xuño. 

 

QUÍMICA 2º BACHARELATO 

Para acadar unha avaliación positiva en Química 2, teranse en conta os seguintes puntos: 

1. Como se trata dun nivel académico alto e de ensino non obrigatorio, a nota das 

avaliacións basearase fundamentalmente nos controis escritos. 

2. A disciplina está organizada como avaliación continua. Dado que en cada control 

increméntanse os contidos, realizarase unha media ponderada das notas dos 

exames da avaliación, contando sempre máis o último. 

3. Realizarase una proba de formulación inorgánica no mes de outubro. A superación 

desta proba é indicativa para o profesorado do nivel xeral en formulación. Polo 

tanto, a formulación incorrecta no resto das probas do curso implicarán un 

desconto de 0,25 puntos por fórmula incorrecta. Para subliñar a importancia da 

formulación, esta proba ponderará na nota da 1ª avaliación. 
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4. Na primeira avaliación faranse dous exames e a proba de formulación inorgánica, 

as porcentaxes serán 20%, 35% e 45% respectivamente. 

5. Na segunda e terceira avaliación será un 40% para o primeiro exame e un 60% 

para o segundo. 

6. Na terceira avaliación existirá un control final de toda a materia (lémbrase que é 

unha materia con avaliación continua). Farase tamén unha recuperación, polo 

tanto, existen dúas posibilidades para superar a materia na convocatoria ordinaria 

de xuño. O alumnado aprobado e que desexe subir a súa nota, pode presentarse 

tamén a este exame. No caso de entregalo para a súa corrección, substituirase a 

primeira nota pola do segundo control. 

7. Os criterios xerais de corrección dos exames axustaranse aos marcados para a 

corrección dos exames de Química das ABAU, que se citan a continuación: 

 As respostas deben axustarse ao enunciado da preguntas. 

 Todas  as  cuestións  teóricas  deberán  ser  razoadas  e  o  non  facelo  conlevará  

unha  puntuación  de  cero  no  apartado correspondente. 

 Terase  en  conta  a  claridade  da  exposición  dos  conceptos,  procesos,  os  

pasos  a  seguir,  as  hipóteses,  a  orde  lóxica e a utilización adecuada da 

linguaxe química. 

 Os erros graves de concepto conlevarán a anular o apartado correspondente. 

 Os  parágrafos/apartados  que  esixen  a  solución  dun  apartado  anterior  

cualificaranse  independentemente  do  resultado do devandito apartado, coa 

excepción de que estean baseados nun erro grave de concepto. 

 Un resultado erróneo pero cun razoamento correcto valorarase. 

 Unha formulación incorrecta ou a igualación incorrecta dunha ecuación química 

puntuará como máximo o 25% da nota do apartado. 

 Nun  problema  numérico  a  resposta  correcta,  sen  razoamento  ou  

xustificación  pode  ser  valorado  cun  0  se  o  corrector non é capaz de ver de 

onde saíu dito resultado. 

 Os erros nas unidades ou ben o non poñelas descontarán un 25% da nota do 

apartado. 

 Un erro no cálculo considerase leve e descontarase o 25% da nota do apartado, 

agás que os resultados carezan de lóxica algunha e o alumno ou alumna non 

faga unha discusión acerca da falsidade de dito resultado 

8. As prácticas de laboratorio forman parte dos contidos da materia e sempre 

aparecerán nos controis de Química 2. Para axudar ao alumnado, nesta parte 

importante da materia, cada alumno/a poderá entregar cada día de laboratorio a 

súa práctica escrita para a súa corrección á profesora da materia. Deste xeito, 
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os/as alumnos/as saberán se o seu traballo experimental está correctamente 

realizado, (contidos, limpeza, orde, pulcritude e presentación do informe). 

9. A final do curso académico o alumnado debe presentar un traballo con todas as 

prácticas realizadas durante o curso académico. 

10. A nota que o alumnado debe conseguir para superar esta materia será un 5,0 

obtido de maneira exclusiva nos controis escritos, nos que sempre se inclúen 

preguntas teóricas, problemas e laboratorio. Este criterio é tanto para a avaliación 

ordinaria de xuño como para a extraordinaria de xullo. 

11. É importante a asistencia a clase. As faltas de asistencia deberán están xustificadas 

de forma correcta (xustificadamente médico ou causas de carácter excepcional). 

As xustificacións deberán entregarse á profesora da materia ou á titora nos dous 

días seguintes á súa incorporación á clase. Ao alumnado que non teña 

debidamente xustificadas as faltas de asistencia e realice os exames finais de 

xuño, a nota que lle corresponde será a parte enteira da cualificación que obteña 

nos exames escritos desa recuperación de xuño. 

12. Os contidos das probas escritas, tanto as cuestións teóricas, os problemas e as 

prácticas de laboratorio, están fixadas polo grupo de traballo da CIUG. De existir 

algunha variación ao longo do curso, o alumnado será informado do cambio 

proposto pola CIUG. 

13. No caso de que se teña constatación de que un alumno ou alumna realizou un 

exame fraudulento, a nota de ese exame será un 0. Esta norma é extensible para 

todas as recuperacións, incluída a de xuño, e para o control da proba da 

convocatoria extraordinaria de xullo. 

 

FÍSICA 2º BACHARELATO 

Para acadar unha avaliación positiva en Física 2, teranse en conta os seguintes puntos: 

1. Como se trata dun nivel académico alto e de ensino non obrigatorio, a nota das 

avaliacións basearase fundamentalmente nos controis escritos. 

2. En cada avaliación faranse dous exames, incluíndo no segundo toda a materia 

correspondente á avaliación. O primeiro exame contribuirá un 40% na nota da 

avaliación e o segundo exame un 60%. 

3. Realizárase un exame de recuperación para cada avaliación. 

4. Os criterios xerais de corrección dos exames axustaranse aos marcados para a 

corrección dos exames de Física das ABAU, que se citan a continuación: 

 Nas cuestións teóricas consideraranse tamén válidas as xustificacións por 

exclusión das solucións incorrectas. 

 Os erros nas unidades ou non poñelas descontará un 25% da nota do apartado. 
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 Un erro no cálculo considerarase leve e descontarase 25% da nota do apartado, 

agás que os resultados carezan de lóxica e o alumnado non faga unha discusión 

acerca da falsidade do devandito resultado.  

Tamén rexerán en física os seguintes criterios, sinalados para os exames de Química das 

ABAU: 

 As respostas deben axustarse ao enunciado da preguntas. Todas  as  cuestións  

teóricas  deberán  ser  razoadas  e  o  non  facelo  conlevará  unha  puntuación  

de  cero  no  apartado correspondente. 

 Terase  en  conta  a  claridade  da  exposición  dos  conceptos,  procesos,  os  

pasos  seguidos,  as  hipóteses,  a  orde  lóxica e a utilización adecuada da 

linguaxe física. 

 Os erros graves de concepto conlevarán a anular o apartado correspondente. 

 Os  parágrafos/apartados  que  esixen  a  solución  dun  apartado  anterior  

calificaranse  independentemente  do  resultado do devandito apartado. 

 Un resultado erróneo pero cun razoamento correcto valorarase. 

 Nun  problema  numérico  a  resposta  correcta,  sen  razoamento  ou  

xustificación  pode  ser  valorado  cun  0  se  o  corrector non é capaz de ver 

de onde saíu dito resultado. 

5. A nota que o alumnado debe conseguir para superar esta materia será un 5,0 

obtido nos controis escritos, nos que sempre se inclúen preguntas teóricas e 

problemas (tamén se poden incluír cuestións de laboratorio). Este criterio é válido 

para as avaliacións parciais, a avaliación ordinaria de xuño e para a extraordinaria 

de xullo. 

6. A recuperación de xuño realizarase das avaliacións que estean suspensas. O 

alumnado aprobado e que desexe subir a súa nota, pode presentarse tamén a esta 

proba de recuperación. No caso de entregalo para a súa corrección, substituirase 

a primeira nota pola da segunda proba. 

7. Se o alumno/a debe recuperar toda a materia, na convocatoria ordinaria de xuño 

ou a extraordinaria de xullo, no seu control escrito de recuperación aparecerán 

problemas e cuestións de todos os bloques. 

8. É importante a asistencia a clase. As faltas de asistencia deberán están xustificadas 

de forma correcta (xustificadamente médico ou causas de carácter excepcional). 

As xustificacións deberán entregarse á profesora da materia ou á titora nos dous 

días seguintes á súa incorporación á clase. Ao alumnado que non teña 

debidamente xustificadas as faltas de asistencia e realice os exames finais de 

xuño, a nota que lle corresponde será a parte enteira da cualificación que obteña 

nos exames escritos desa recuperación de xuño. 
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9. Os contidos das probas escritas, tanto as cuestións teóricas, os problemas e as 

prácticas de laboratorio, están fixadas polo grupo de traballo da CIUG. De existir 

algunha variación ao longo do curso, o alumnado será informado do cambio 

proposto pola CIUG. 

10. No caso de que se teña constatación de que un alumno ou alumna realizou un 

exame fraudulento, a nota de ese exame será un 0. Esta norma é extensible para 

todas as recuperación, incluída a de xuño, e para o control da proba da 

convocatoria extraordinaria de xullo. 

 

 

C. Cálculo da nota numérica en Física e Química de 1º Bacharelato 

No caso de que se teña constatación de que un alumno ou alumna realizou un exame 

fraudulento, a nota de ese exame será un 0. Esta norma é extensible para todas as 

recuperacións, incluída a de xuño, e para a proba da convocatoria extraordinaria de 

setembro. 

 

Instrumentos de avaliación 
% na nota da 

avaliación 

Probas escritas. 90% 

a) Observación dos alumnado na clase: actitude, 

comportamento e procedementos 

b) Revisión do caderno de clase 

c) Traballos e investigacións 

10% 

Para acadar unha avaliación positiva nas avaliacións parciais, recuperacións, 

avaliación ordinaria de xuño e na avaliación extraordinaria de setembro a nota 

numérica deberá ser ≥ 5,0 

 

1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación 

- Control de formulación 

inorgánica (15%)  

- Control de química nº 1 

(35%) 

- Control de química nº 2 

(50%) 

 

- Final de química (70%) 

- Control de cálculo 

vectorial e conceptos 

previos de 
cinemática de 4º 

ESO (10%)  

- Control de física (20%) 

 

- Control nº 1 de física 
(40%) 

- Control final de física 

(60%) 
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Recuperación 

das avaliacións  

(A data da 

recuperación 
sempre será 

posterior á 
entrega das notas 

desa avaliación) 

Proba de xuño  

(Recuperación das 

avaliacións 
pendentes, ou 

subir nota) 

Nota da 

avaliación 

ordinaria de 

xuño 

Nota da 

avaliación 

extraordinaria 

de setembro 

 

Unha proba 

escrita 100% da 

nota 

 
Para considerar 

que a parte 

correspondente 

para a 
recuperación está 

superada, a nota 

da proba debe 

ser como mínimo 

5,0 que indica a 

superación da 
materia. 

 

Proba escrita. 

Haberá unha data 

para a 

recuperación da 
parte de Química 

e unha data 

diferente á 

anterior para a 

recuperación da 
parte de Física. 

 

Alumnado que 

queira subir a 

súa nota: 

Realizará ambas 
as dúas probas, 

de química e de 

física. No caso de 

entregalas, a nota 

media obtida 
entre as probas 

substituirá á 

anterior. 

 

O 100% da nota 

da avaliación 

ordinaria de xuño 

será a parte 
enteira da media 

aritmética entre a 

parte de Física e a 

de Química.  

 
Para axustar a 

nota ao número 

enteiro superior 

seguinte, 

acudirase aos 

instrumentos de 
avaliación 

sinalados e que 

non son 

estritamente 

conceptuais. 
 

A nota será a da 

parte enteira da 

nota do exame. 

 

Proba escrita 

de toda a 

disciplina que 

computará o 
100% da nota, 

sendo os 

criterios 

idénticos aos 

de xuño. 
 

A nota será a 

da parte 

enteira da 

nota do 

exame. 

Para acadar unha avaliación positiva nas avaliacións parciais, recuperacións, 

avaliación ordinaria de xuño e na avaliación extraordinaria de setembro a nota 

numérica deberá ser ≥ 5,0 
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D. Cálculo da nota numérica en Química de 2º Bacharelato 

No caso de que se teña constatación de que un alumno ou alumna realizou un exame 

fraudulento, a nota de ese exame será un 0. Esta norma é extensible para todas as 

recuperacións, incluída a de xuño, e para a proba da convocatoria extraordinaria de 

xullo. 

Instrumentos de avaliación 
% na nota da 

avaliación 

Probas escritas. 90% 

a) Observación do alumnado na clase: actitude, 

comportamento e procedementos 

b) As prácticas de laboratorio forman parte dos contidos 

da materia e sempre aparecerán nos controis de 

Química 2. Para axudar ao alumnado nesta parte 

importante da materia, cada alumno/a poderá 

entregar cada día de laboratorio a súa práctica escrita 

para a súa corrección á profesora da materia. Deste 

xeito, o alumnado  saberá se o seu traballo 

experimental está correctamente realizado, 

(contidos, limpeza, orde, pulcritude e presentación). 

10% 

Para acadar unha avaliación positiva nas avaliacións parciais, recuperacións, 

avaliación ordinaria de xuño e na avaliación extraordinaria de xullo a nota 

numérica deberá ser ≥ 5,0. 

 

O 100% da nota da avaliación ordinaria de xuño será a parte enteira da nota do 

exame final (ou da recuperación final, se o alumno ou alumna a precisa). Para 

axustar a nota ao número enteiro superior seguinte, acudirase aos instrumentos 

de avaliación sinalados e que non son estritamente conceptuais. 

 

En xullo, o alumnado que non supere a materia terá que realizar un control 

escrito de toda a disciplina, sendo os criterios idénticos aos de xuño. 

 

1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación 

 

- Control de formulación 

inorgánica (15%).  

A formulación incorrecta no 

resto das probas do curso 

implicarán un desconto de 

0,25 por fórmula incorrecta.  

- Control de química nº 1 (35%) 

- Control de química nº 2 (50%) 

 

- Control nº 1 (40%)  

- Control nº 2 (60%) 

 

- Control nº 1 (40%) 

- Control nº 2 (60%) 
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Recuperación 
das avaliacións  

 

Proba de xuño: 
(Recuperación das 

avaliacións pendentes, 
ou subir nota) 

Nota da 
avaliación 

ordinaria 

de xuño 

Nota da 
avaliación 

extraordinari

a de xullo 

 
É unha materia 

de avaliación 

continua. 

 
Proba escrita que 

contabilizará o 100% da 

nota, con todos os 

contidos da materia, xa 

que está organizada 
como avaliación 

continua. 

 

Alumnado que queira 

subir a súa nota: 
Realizará o mesmo 

exame. No caso de 

entregalo, a nota deste 

último exame 

substituirá ao anterior. 

 

A nota será a 

parte enteira 

do exame 

final. 

Para unha 

aproximación 

ao número 

enteiro 
superior 

seguinte, 

acudirase aos 

criterios non 

conceptuais 

da avaliación, 
e ás notas das 

dúas 

primeiras 

avaliacións. 

 
Proba escrita 

na que está 

incluído todo 

o temario, 

que 
computará o 

100% da 

nota. A nota 

será a parte 

enteira da 
nota do 

control. 

Para acadar unha avaliación positiva nas avaliacións parciais, recuperacións, 

avaliación ordinaria de xuño e na avaliación extraordinaria de setembro a nota 

numérica deberá ser ≥ 5,0 

 

E. Cálculo da nota numérica en Física de 2º Bacharelato 

No caso de que se teña constatación de que un alumno/a realizou un exame 

fraudulento, a nota de ese exame será un 0. Esta norma é extensible para todas as 

recuperación, incluída a de xuño, e para a proba da convocatoria extraordinaria de xullo. 

Instrumentos de avaliación 
% na nota da 

avaliación 

Probas escritas de cada tema. 90% 

a) Observación do alumnado na clase: actitude, 

comportamento e procedementos. 

b) Realización dos problemas propostos diariamente 

para o afondamento dos contidos teóricos. 

c) Prácticas de laboratorio: para axudar ao alumnado 

nesta parte da materia, cada alumno/a poderá 

entregar cada día de laboratorio a súa práctica escrita 

para a súa corrección. Deste xeito,  saberán se o seu 

traballo experimental está correctamente realizado. 

10% 

Para acadar unha avaliación positiva nas avaliacións parciais, recuperacións, 

avaliación ordinaria de xuño e na avaliación extraordinaria de xullo a nota 

numérica deberá ser ≥ 5,0. 
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Recuperación 

das avaliacións  

 

Proba de xuño: 

recuperación das 

avaliacións 

pendentes, ou subir 

nota 

Nota da 

avaliación 

ordinaria 

de xuño 

Nota da 

avaliación 

extraordinaria 

de xullo 

 

Proba escrita 
dos contidos da 

avaliación que 

será o 100 % da 

nota. 

 

Proba escrita que 
contabilizará o 100% 

da nota, con todos os 

contidos da materia. A 

proba será unicamente 

das evaluacións que o 
alumn@ teña 

suspensas. No caso de 

que sexa a materia na 

súa totalidade, no 

exame global entrarán 
problemas e cuestións 

de todos os temas. 

 

Alumnado que queira 

subir a súa nota: 

Realizará un exame 
global de problemas. 

No caso de entregalo, a 

nota deste último 

exame substituirá ao 

anterior. 

 

A nota será a 
parte enteira 

do exame 

final. 

Para unha 
aproximación 

ao número 

enteiro 

superior 

seguinte, 
acudirase aos 

criterios non 

conceptuais da 

avaliación, e 

ás notas das 
dúas primeiras 

avaliacións. 

 

Proba escrita 
na que está 

incluído todo o 

temario, que 

computará o 

100% da nota. 
A nota será a 

parte enteira 

da nota do 

control. 

Para acadar unha avaliación positiva nas avaliacións parciais, recuperacións, 

avaliación ordinaria de xuño e na avaliación extraordinaria de setembro a nota 

numérica deberá ser ≥ 5,0 

 

O 100% da nota da avaliación ordinaria de xuño será a parte enteira da media 

aritmética dos controis de todo o curso. Para axustar a nota ao número enteiro 

superior seguinte, acudirase aos instrumentos de avaliación sinalados e que non 

son estritamente conceptuais. 

 

En xullo, o alumnado que non supere a materia terá que realizar un control escrito 

de toda a disciplina, sendo os criterios idénticos aos de xuño. 
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3. Contidos mínimos para acadar unha avaliación positiva 

en Física e Química de 2º ESO 
 

• Método científico. 

• A  magnitude e a súa medida. 

• Sistema Internacional. Múltiplos y submúltiplos. 

• Factores de conversión. 

• Uso da notación científica. 

• Traballo de laboratorio, instrumentos comúns. 

• A materia e as súas propiedades xerais e específicas. Masa, volume e densidade. 

• Teoría cinética da materia. Descrición dos estados da materia mediante a teoría 

cinética. 

• Leis dos gases. 

• Presión e temperatura. 

• Gráficas de quecemento. 

• Unidades da temperatura. Escalas termométricas. 

• Substancias puras e mestura. Tipos de mesturas. 

• Preparación de disolucións. Tipos de disolucións polo estado físico dos seus 

compoñentes e pola concentración. 

• Métodos de separación de mesturas. 

• Átomo e partículas constituíntes. Número másico, número atómico. Ións e 

isótopos. 

• Metais e non metais. 

• Moléculas e cristais. 

• Modelos atómicos. 

• Ordenación dos elementos. Táboa periódica 

• Tipos de enlaces químicos. 

• Reacción químicas: velocidade das reaccións e enerxía implicada 

• Sistema de referencia. 

• Velocidade e aceleración a partir de expresións alxébricas e gráficas. 

• Tipos de movemento. 

• Forzas e deformacións. Lei de Hooke. 

• Forza e aceleración. Rozamento. 

• Forza eléctrica e magnética 

• Concepto de enerxía, unidades, tipos de enerxía. 

• Conservación da enerxía. 

• Temperatura e calor. 
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• Dilatación térmica. 

• Fontes de enerxía, renovables e non renovables. 

• Concepto e unidades de intensidade, resistencia e diferencia de potencial 

• Lei de Ohm. 

• Asociación de resistencias en serie e en paralelo. Resolución de circuítos sinxelos. 

 

4. Contidos mínimos para acadar unha avaliación positiva 

en Física e Química de 3º ESO 
 

• Método científico: etapas. 

• Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación. 

• Aplicacións da ciencia á vida cotiá e á sociedade. 

• Medida de magnitudes. 

• Sistema Internacional de Unidades. 

• Notación científica. 

• Imprecisións. 

• Traballo no laboratorio. 

• Procura e tratamento de información. 

• Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación. 

• Estrutura atómica. 

• Modelos atómicos. 

• Isótopos. 

• Aplicacións dos isótopos. 

• Sistema periódico dos elementos. 

• Unións entre átomos: moléculas e cristais. 

• Masas atómicas e moleculares. 

• Elementos e compostos de especial interese con aplicacións industriais, 

tecnolóxicas e biomédicas. 

• Formulación e nomenclatura de compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 

• Reacción química. 

• Cálculos estequiométricos sinxelos. 

• Lei de conservación da masa. 

• Velocidade de reacción. 

• A química na sociedade e o ambiente. 

• Carga eléctrica. 

• Imáns. Forza magnética. 
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• Electroimán. 

• Experimentos de Oersted e Faraday. 

• Fontes de enerxía. 

• Uso racional da enerxía. 

• Electricidade e circuítos eléctricos. Lei de Ohm. 

• Transformacións da enerxía. 

• Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

• Tipos de enerxía. 

• Transformacións da enerxía. 

• Aspectos industriais da enerxía. 

 

5. Contidos mínimos para acadar unha avaliación positiva 

en Física e Química de 4º ESO 
 

• Analizar o proceso que debe seguir unha hipótese desde que se formula ata que 

é aprobada. 

• Comprobar a necesidade de usar vectores para a definición de determinadas 

magnitudes. 

• Xustificar que non é posible realizar medidas sen cometer erros, e distinguir 

entre erro absoluto e relativo. 

• Realizar e interpretar representacións gráficas de procesos físicos ou químicos, 

a partir de táboas de datos e das leis. 

• Realizar en equipo tarefas propias da investigación científica. 

• Recoñecer a necesidade de usar modelos para interpretar a estrutura da 

materia. 

• Relacionar as propiedades dun elemento coa súa posición na táboa periódica e 

a súa configuración electrónica. 

• Agrupar por familias os elementos. 

• Interpretar os tipos de enlace químico a partir da configuración electrónica dos 

elementos implicados e a súa posición na táboa. 

• Xustificar as propiedades dunha substancia a partir da natureza do seu enlace 

químico. 

• Nomear e formular compostos inorgánicos ternarios segundo as normas da 

IUPAC. 

• Recoñecer a influencia das forzas intermoleculares no estado de agregación e 

nas propiedades de substancias de interese. 

• Identificar e representar hidrocarburos sinxelos. 
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• Explicar o mecanismo dunha reacción química e deducir a lei de conservación da 

masa a partir do concepto da reorganización atómica que ten lugar. 

• Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións endotérmicas 

e exotérmicas. 

• Recoñecer a cantidade de substancia como magnitude fundamental e o mol 

como a súa unidade no Sistema Internacional de Unidades. 

• Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros supondo un rendemento 

completo da reacción, partindo do axuste da ecuación química correspondente. 

• Identificar ácidos e bases, coñecer o seu comportamento químico e medir a súa 

fortaleza utilizando indicadores e o pHmetro dixital. 

• Xustificar o carácter relativo do movemento e a necesidade dun sistema de 

referencia e de vectores, para o describir adecuadamente, aplicando o anterior 

á representación de distintos tipos de desprazamento. 

• Resolver problemas de movementos rectilíneos e circulares, utilizando unha 

representación esquemática coas magnitudes vectoriais implicadas, e expresar 

o resultado nas unidades do Sistema Internacional. 

• Elaborar e interpretar gráficas que relacionen as variables do movemento 

partindo de experiencias de laboratorio ou de aplicacións virtuais interactivas e 

relacionar os resultados obtidos coas ecuacións matemáticas que vinculan estas 

variables. 

• Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios na velocidade dos corpos 

e representalas vectorialmente. 

• Utilizar o principio fundamental da dinámica na resolución de problemas nos que 

interveñen varias forzas. 

• Aplicar as leis de Newton para a interpretación de fenómenos cotiáns. 

• Comprender que a caída libre dos corpos e o movemento orbital son dúas 

manifestacións da lei da gravitación universal. 

• Recoñecer que o efecto dunha forza non só depende da súa intensidade, senón 

tamén da superficie sobre a que actúa. 

• Interpretar fenómenos naturais e aplicacións tecnolóxicas en relación cos 

principios da hidrostática, e resolver problemas aplicando as expresións 

matemáticas destes. 

• Analizar as transformacións entre enerxía cinética e enerxía potencial, aplicando 

o principio de conservación da enerxía mecánica cando se despreza a forza de 

rozamento, e o principio xeral de conservación da enerxía cando existe 

disipación desta por mor do rozamento. 

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

• Relacionar os conceptos de traballo e potencia na resolución de problemas, 

expresando os resultados en unidades do Sistema Internacional ou noutras de 

uso común. 

• Relacionar cualitativa e cuantitativamente a calor cos efectos que produce nos 

corpos: variación de temperatura, cambios de estado e dilatación. 

 

6. Contidos mínimos para acadar unha avaliación positiva en 

“Ciencias Aplicadas á actividade profesional” de 4º ESO 
 

• Cumprir as normas de seguridade e hixiene que rexen nos traballos de 

laboratorio. 

• Determinar o instrumental de laboratorio necesario en cada tipo de ensaio que 

se vaia a realizar. 

• Aplicación do método científico aos traballos de laboratorio. 

• Recoller e relacionar datos obtidos por distintos medios para transferir 

información de carácter científico. 

• Determinar medidas de volume, masa ou temperatura. 

• Preparar disolucións de diversa índole. 

• Separar os compoñentes dunha mestura utilizando as técnicas instrumentais 

adecuadas. 

• Recoñecer que tipos de alimentos conteñen as diferentes moléculas. 

• Describir técnicas para os procesos cotiás de desinfección. 

• Aplicar os seus coñecementos sobre medidas de desinfección de materiais de 

uso cotiá. 

• Relacionar distintos procedementos instrumentais coa súa aplicación. 

• Sinalar diferentes aplicacións científicas no seu entorno. 

• Formular ensaios de laboratorio para coñecer aspectos desfavorables do medio 

ambiente. 

• Determinar os procesos de tratamento de residuos. 

• Aplicar o concepto de contaminación a casos concretos. 

• Discriminar os distintos tipos de contaminantes da atmosfera. 

• Categorizar os efectos medioambientais coñecidos e o cambio climático global e 

valorar os seus efectos negativos para o equilibrio do planeta. 

• Relacionar os efectos contaminantes da actividade industrial e agrícola sobre o 

solo.  

• Discriminar os axentes contaminantes da auga. 
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• Establecer en que consiste a contaminación nuclear, analizar a xestión dos 

residuos nucleares e argumentar sobre os factores a favor e en contra do uso 

da enerxía nuclear. 

• Determinar os procesos de tratamento de residuos e valora criticamente a 

recollida selectiva dos mesmos. 

• Argumentar os pros e os contras da reciclaxe e da reutilización dos recursos 

materiais. 

• Identificar e describir o concepto de desenvolvemento sostible. 

• Plantear estratexias de sostenibilidade no entorno do centro. 

• Relacionar os conceptos de investigación, desenvolvemento e innovación.  

• Precisar como a innovación é ou pode ser un factor de recuperación económica 

dun país. 

• Discriminar sobre a importancia que teñen as tecnoloxías da información e a 

comunicación no ciclo de investigación e desenvolvemento. 

• Recoñecer tipos de innovación de produtos baseada na utilización de novos 

materiais, novas tecnoloxías etc. 

• Integrar e aplicar as destrezas propias dos métodos da ciencia. 

• Utilizar argumentos xustificando as hipóteses que propón. 

• Utilizar diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración 

e presentación das súas investigacións. 

• Participar, valorar e respectar o traballo individual e grupal. 

• Deseñar pequenos traballos de investigación sobre un tema de interese 

científico-tecnolóxico, animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu entorno ou 

a alimentación e nutrición humana para a súa presentación e defensa na aula. 

• Expresar con precisión e coherencia tanto verbalmente como por escrito as 

conclusións das súas investigacións. 

 

7. Contidos mínimos para acadar unha avaliación positiva 

en Física e Química de 1º de bacharelato 
 

• Coñecemento do método científico e as súas etapas. 

• Conceptos e tipos de magnitude física. Ecuación de dimensións de magnitudes 

derivadas. 

• Coñecemento do Sistema Internacional de Unidades (SI). 

• Estimación do valor dunha medida directa e cálculo do valor dunha indirecta a 

partir do valor doutras directas. 

• Cálculo dos erros absoluto e relativo que resultan a partir dos datos obtidos ao 
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medir directamente unha magnitude. 

• Emprego de programas informáticos para a resolución de problemas. 

• Realiza exercicios e problemas das leis ponderais. 

• Comprensión da lei dos volumes de combinación e resolución de exercicios e 

problemas sinxelos. 

• Xustificación da teoría atómica de Dalton e a descontinuidade da materia a partir 

das leis fundamentais da Química exemplificándoo con reaccións. 

• Resolución de exercicios e problemas sobre as distintas formas de medir 

cantidades en Química. 

• Realización de exercicios e problemas sobre determinación de fórmulas 

químicas. 

• Cálculo da masa atómica dun elemento a partir dos datos obtidos 

espectrometricamente para os seus distintos isótopos. 

• Coñecemento dos métodos físicos de separación de mesturas. 

• Clasificación da materia nos seus estados de agregación e sabe interpretar un 

diagrama de fases. 

• Resolución de cuestións e problemas nos que aplica as leis dos gases. 

• Cálculos coa ecuación de estado dos gases ideais. 

• Determinación de presións totais e parciais dos gases dunha mestura. 

• Determinación da fórmula empírica e molecular dun composto a partir da súa 

composición e datos do gas que permitan calcular a súa masa molar. 

• Xustificar nos gases as propiedades, as leis e os cambios de estado a partir da 

TCM. 

• Cálculo da concentración molar, molaridade, concentración en masa e tanto por 

cento en masa dunha disolución. Determinación do volume necesario dunha 

disolución coñecida a súa riqueza e densidade, para preparar un volume doutra 

diluída de concentración molar coñecida. 

• Describir 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. 

• Interpretación 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. 

• Utilización dos conceptos de presión osmótica e presión de vapor coas súas leis. 

• Elaboración e axuste de ecuacións químicas a partir dun enunciado que indique 

soamente o nome (non a fórmula) dos reactivos, e, se fose necesario, algún dos 

produtos. 
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• Cálculo de cantidade, masa, volume de disolución de concentración molar ou 

riqueza coñecida, volume de gas en determinadas condicións, rendemento de 

reacción, dun reactivo ou produto dunha reacción química, a partir dalgún deses 

datos doutra sustancia da reacción, incluíndo o caso no que haxa que sinalar o 

reactivo limitante. 

• Determinación de 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. 

• Descrición dos procesos de obtención de produtos inorgánicos de alto valor 

engadido, e de metais en alto forno, argumentando a súa importancia na 

industria. 

• Relación entre a variación da enerxía interna nun proceso termodinámico e a 

calor absorbida ou desprendida e o traballo realizado no proceso. 

• Expresión da calor absorbida ou desprendida nun sistema en función da presión 

e o volume, e do tipo de proceso que ten lugar. 

• Predicir a variación de entropía nunha reacción química dependendo da 

molecularidade e o estado dos compostos que interveñen. Relacionar o concepto 

de entropía coa espontaneidade dos procesos irreversibles. 

• Interpretación dos diagramas entálpicos asociados. 

• Cálculo da 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 interpretación do seu signo. 

• Identificar a enerxía de Gibbs coa magnitude que informa sobre a 

espontaneidade dunha reacción química. Xustificación da espontaneidade dunha 

reacción química. 

• Saber a configuración electrónica do átomo de carbono e que pode formar 

enlaces simples, dobres e triplos, e cadeas carbonadas pechadas e abertas. 

• Formular e nomear, segundo as normas da IUPAC, hidrocarburos de cadea 

aberta e pechada e derivados aromáticos. 

• Representar os diferentes isómeros dun composto orgánico. 

• Describir o proceso de obtención do gas natural e a súa repercusión ambiental. 

• Formular e nomear, segundo as normas da IUPAC, compostos orgánicos sinxelos 

cunha función osixenada, nitroxenada ou haloxenada. 

• Relacionar as reaccións de condensación e combustión con procesos que 

acontecen no nivel biolóxico. 

• Analizar 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 
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movemento a velocidade constante. 

• Obtención das ecuacións que describen a velocidade e a aceleración dun corpo 

a partir da expresión do vector posición en función do tempo. Resolución de 

exercicios prácticos e interpretación dos gráficos destes movementos. 

• Recoñecer movementos compostos, establecer as ecuacións que os describen e 

calcular o valor de magnitudes como o alcance e a altura máxima. 

• Resolver exercicios prácticos de cinemática en dúas dimensións (movemento 

dun corpo nun plano) aplicando as ecuacións do m.r.u., m.r.u.v., m.c.u. e do 

m.c.u.v. 

• Interpretación das 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. 

• Identificación e cálculo das compoñentes intrínsecas da aceleración en distintos 

casos prácticos e aplica as ecuacións que permiten determinar o seu valor. 

• Deseñar e describir experiencias que poñan de manifesto o movemento 

harmónico simple (m.h.s.) e determinar as magnitudes involucradas. 

• Obtención da posición, a velocidade e a aceleración nun movemento harmónico 

simple, aplicando as ecuacións que o describen; analizando o seus resultados. 

• Representación de todas as forzas que actúan sobre un corpo, obtendo a 

resultante, gráfica e numericamente, extraendo consecuencias sobre o seu 

estado de movemento. 

• Debuxar 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. 

• Cálculo do módulo dunha forza en casos prácticos sinxelos. 

• Resolución de supostos nos que aparecen forzas de rozamento en planos 

horizontais ou inclinados, de corpos unidos por cordas ou poleas, aplicando as 

leis de Newton. 

• Determina da constante elástica dun resorte aplicando a lei de Hooke e cálculo 

da frecuencia coa que oscila unha masa coñecida unida a un extremo do citado 

resorte. 

• Resolución de exercicios do movemento de dous corpos en casos prácticos como 

colisións e sistemas de propulsión mediante o principio de conservación do 

momento lineal. 

• Cálculo de forza centrípeta de móbiles en curvas e en traxectorias circulares. 

• Cálculos dos valores de traballo e de enerxía en distintos tipos de sistemas. 

• Identificación da enerxía cinética, explicando as súas propiedades e resolución 
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de exercicios da lei da inercia. 

• Explicación dos tipos de enerxía potencial máis representativos e relación deste 

concepto co de traballo para explicar as forzas conservativas. 

• Resolución de exercicios aplicando o principio de conservación da enerxía, 

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

cinética. 

• Determinación da presenza de forzas conservativas ou non conservativas nun 

sistema e descrición das características de varios sistemas dependendo da 

natureza das súas forzas. 

• Relacionar a historia da astronomía coa evolución das teorías físicas sobre a 

posición da Terra no universo. 

• Describir o movemento orbital dos planetas do sistema solar aplicando as leis 

de Kepler e extraer conclusións acerca do seu período orbital. 

• Utilizar a lei fundamental da dinámica para explicar o movemento orbital de 

distintos corpos como satélites, planetas e galaxias, relacionando o raio e a 

velocidade orbital coa masa do corpo central. 

• Cálculo da forza da atracción gravitacional entre dous corpos calquera, coñecidas 

as variables das que depende, establecendo como inciden os cambios nestas 

sobre aquela. 

• Determinación da lei de Coulomb e calcular a forza neta que un conxunto de 

cargas exerce sobre unha carga problema. 

• Cálculo do traballo necesario para trasladar unha carga entre dous puntos dun 

campo eléctrico a partir da diferenza de potencial existente entre eles, e 

determinación da enerxía implicada no proceso. 

• Descrición do descubrimento do electrón e a importancia da natureza eléctrica 

dos electróns e protóns á hora de caracterizar un átomo. Comparación da leis 

de Newton da gravitación universal e a de Coulomb, establecendo diferenzas e 

semellanzas entre elas. 

• Determinación de forzas electrostática e gravitacional entre dúas partículas. 
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8. Contidos mínimos para acadar unha avaliación positiva 

en Química de 2º de bacharelato 

 
Bloque 1. A actividade científica 

 Realizar interpretacións, predicións e representación de fenómenos químicos a partir 

dos datos dunha investigación científica, e obter conclusións. 

 Aplicar a prevención de riscos no laboratorio de química e coñecer a importancia dos 

fenómenos químicos e as súas aplicacións aos individuos e á sociedade. 

 Empregar axeitadamente as tecnoloxías da información e da comunicación para a 

procura de información, o manexo de aplicacións de simulación de probas de 

laboratorio, a obtención de datos e a elaboración de informes. 

 Deseñar, elaborar, comunicar e defender informes de carácter científico, realizando 

unha investigación baseada na práctica experimental. 

 

Bloque 2. Orixe e evolución dos compoñentes do Universo 

 Analizar cronoloxicamente os modelos atómicos ata chegar ao modelo actual, 

discutindo as súas limitacións e a necesidade dun novo. 

 Explicar os conceptos básicos da mecánica cuántica: dualidade onda-corpúsculo e 

incerteza. 

 Describir as características fundamentais das partículas subatómicas, diferenciando 

os tipos. 

 Establecer a configuración electrónica dun átomo en relación coa súa posición na 

táboa periódica. 

 Identificar os números cuánticos para un electrón segundo no orbital en que se atope. 

 Coñecer a estrutura básica do sistema periódico actual, definir as propiedades 

periódicas estudadas e describir a súa variación ao longo dun grupo ou período. 

 Utilizar o modelo de enlace correspondente para explicar a formación de moléculas, 

de cristais e de estruturas macroscópicas, e deducir as súas propiedades. 

 Construír ciclos enerxéticos do tipo Born-Haber para calcular a enerxía de rede, 

analizando de forma cualitativa a variación de enerxía de rede en diferentes 

compostos 

 Describir as características básicas do enlace covalente empregando diagramas de 

Lewis e utilizar a TEV para a súa descrición máis complexa. 

 Empregar a teoría da hibridación para explicar o enlace covalente e a xeometría de 

distintas moléculas. 

 Coñecer as propiedades dos metais empregando as diferentes teorías estudadas para 
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a formación do enlace metálico. 

 Explicar a posible condutividade eléctrica dun metal empregando a teoría de bandas. 

 Recoñecer os tipos de forzas intermoleculares e explicar como afectan as propiedades 

de determinados compostos en casos concretos. 

 Diferenciar as forzas intramoleculares das intermoleculares en compostos iónicos ou 

covalentes. 

 

Bloque 3. Reaccións químicas 

 Definir velocidade dunha reacción e aplicar a teoría das colisións e do estado de 

transición utilizando o concepto de enerxía de activación. 

 Xustificar como a natureza e a concentración dos reactivos, a temperatura e a 

presenza de catalizadores modifican a velocidade de reacción. 

 Coñecer que a velocidade dunha reacción química depende da etapa limitante 

segundo o seu mecanismo de reacción establecido. 

 Aplicar o concepto de equilibrio químico para predicir a evolución dun sistema. 

 Expresar matematicamente a constante de equilibrio dun proceso no que interveñen 

gases, en función da concentración e das presións parciais. 

 Relacionar Kc e Kp en equilibrios con gases, interpretando o seu significado, e resolver 

problemas de equilibrios homoxéneos en reaccións gasosas. 

 Resolver problemas de equilibrios heteroxéneos, con especial atención aos de 

disolución-precipitación. 

 Aplicar o principio de Le Chatelier a distintos 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. 

 Explicar como varía a solubilidade dun sal polo efecto dun ión común. 

 Aplicar a teoría de Brönsted para recoñecer as substancias que poden actuar como 

ácidos ou bases. 

 Determinar o valor do pH de distintos tipos de ácidos e bases. 

 Explicar as reaccións ácido-base e a importancia dalgunha delas, así como as súas 

aplicacións prácticas. 

 Xustificar o pH resultante na hidrólise dun sal. 

 Utilizar os cálculos estequiométricos necesarios para levar a cabo unha reacción de 

neutralización ou volumetría ácido-base. 

 Determinar o número de oxidación dun elemento químico identificando se se oxida 

ou reduce nunha reacción química. 

 Axustar reaccións de oxidación-redución utilizando o método do ión-electrón e facer 
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os cálculos estequiométricos correspondentes. 

 Comprender o significado de potencial estándar de redución dun par redox, 

utilizándoo para predicir a espontaneidade dun proceso entre dous pares redox. 

 Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar ás volumetrías redox. 

 Determinar a cantidade de substancia depositada nos eléctrodos dunha cuba 

electrolítica empregando as leis de Faraday. 

 Coñecer algunhas das aplicacións da electrólises como a prevención da corrosión, a 

fabricación de pilas de distintos tipos (galvánicas, alcalinas e de combustible) e a 

obtención de elementos puros. 

 

Bloque 4. Síntese orgánica e novos materiais  

 Recoñecer os compostos orgánicos, segundo a función que os caracteriza. 

 Formular compostos orgánicos sinxelos con varias funcións. 

 Representar isómeros a partir dunha fórmula molecular dada. 

 Identificar os principais tipos de reaccións orgánicas: substitución, adición, 

eliminación, condensación e redox. 

 Escribir e axustar reaccións de obtención ou transformación de compostos orgánicos 

en función do grupo funcional presente. 

 Determinar as características máis importantes das macromoléculas. 

 Representar a fórmula dun polímero a partir dos seus monómeros, e viceversa. 

 Describir os mecanismos máis sinxelos de polimerización e as propiedades dalgúns 

dos principais polímeros de interese industrial. 

 Distinguir as principais aplicacións dos materiais polímeros, segundo a súa utilización 

en distintos ámbitos. 

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 Preparación de disolucións sólido-líquido e líquido-líquido. Dilución 

 Realización experimental dunha reacción química e comprobación da estequiometría 

dun proceso. 

 Ensaios á chama. 

 Realización experimental de reaccións químicas con cuantificación calorimétrica das 

transferencias de enerxía que as acompañan. 

 Cinética das reaccións. 

 Realización experimental dunha reacción na que se alcance un estado de equilibrio e 

modificación de este. 

 Formación de precipitados e sales pouco solubles e separación dos mesmos por 



____________________________________________________________________________________________________________ 

IES PLURILINGÜE ELVIÑA     DEPARTAMENTO DE  FÍSICA E QUIMICA     CURSO 2020-2021        páx. 31 

filtración. 

 Identificación de substancias por medida de pH, preparación de disolucións 

reguladoras para comprobar o seu carácter e valoracións ácido-base. 

 Deseño e construción de células voltaicas. 

 Realización dun proceso electrolítico e dunha valoración redox. 

 Realización de reaccións orgánicas sinxelas. 

 

9. Contidos mínimos para acadar unha avaliación positiva 

en Física de 2º de bacharelato 
 

Consideraranse mínimos os coñecementos básicos dos temas do programa así como a 

resolución de problemas, tendo en conta, en todo caso, as recomendacións que poida 

facer a CIUG de cara aos exames de acceso á Universidade. Será imprescindible que 

calquera resultado numérico vaia acompañado polas unidades correspondentes. 

• Aplicar as etapas do método científico a problemas concretos de investigación. 

• Distinguir entre magnitudes fundamentais e derivadas, aplicar o análise 

dimensional en casos concretos. 

• Calcular as imprecisións das medidas utilizando correctamente as cifras 

significativas. 

• Expresar todos os resultados correctamente co número de cifras significativas 

adecuadas e a súa unidade. 

• Usar correctamente as TIC nos traballos científicos. 

• Diferenciar os conceptos de forza e campo, establecendo unha relación entre a 

intensidade do campo gravitatorio e a aceleración da gravidade. 

• Representar o campo gravitatorio mediante as liñas de campo e as superficies 

de enerxía equipotencial. 

• Xustificar o carácter conservativo do campo gravitatorio e determinar o traballo 

realizado polo campo a partir das variacións de enerxía potencial. 

• Calcular a velocidade de escape dun obxecto aplicando o principio de 

conservación da enerxía mecánica. 

• Aplicar a lei de conservación da enerxía ao movemento orbital de satélites, 

planetas e galaxias. 

• Deducir a velocidade orbital dun corpo, a partir da lei fundamental da dinámica, 

e relacionar co raio da órbita e a masa do corpo. 

• Calcular o vector campo e potencial gravitatorio en puntos que rodean a un 

sistema puntual de masas. Asemade o cálculo do traballo para levar unha masa 
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dun punto a outro, avaliar o signo de devandito traballo e calcular a velocidade 

dunha masa cando vai dun punto a outro. 

• Calcular a gravidade en función da distancia a masa creadora de campo. 

• Resolver problemas onde se relacionen: velocidade orbital, período de 

revolución, radio da órbita, peso do satélite (forza centrípeta...), enerxías 

potencial, cinética e mecánica do satélite, momento angular, velocidade areolar, 

velocidade de escape, etc. 

• Relacionar os conceptos de forza e campo, establecendo a relación entre 

intensidade do campo eléctrico e carga eléctrica. 

• Utilizar o principio de superposición para o cálculo de campos e potenciais 

eléctricos creados por unha distribución de cargas puntuais. 

• Analizar 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. 

• Calcular 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. 

• Predicir o traballo que se realizará sobre unha carga que se move nunha 

superficie de enerxía equipotencial e discutilo no contexto de campos 

conservativos. 

• Describir 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. 

• Relacionar as cargas en movemento coa creación de campos magnéticos e 

describir as liñas do campo magnético que crea unha corrente eléctrica 

rectilínea. 

• Calcular o raio da órbita que describe unha partícula cargada cando penetra 

cunha velocidade determinada nun campo magnético coñecido aplicando a forza 

de Lorentz. 

•  Establecer 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. 

• Establecer, nun punto dado do espazo, o campo magnético resultante debido a 

dous ou máis condutores rectilíneos polos que circulan correntes eléctricas. 

• Analizar e calcular a forza que se establece entre dous condutores paralelos, 

segundo o sentido da corrente que os percorra, realizando o diagrama 

correspondente. 
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• Xustificar a definición de amperio a partir da forza que se establece entre dous 

condutores rectilíneos e paralelos. 

• Determinar o campo que crea unha corrente rectilínea de carga aplicando a lei 

de Ampère expresándoo en unidades do Sistema Internacional. 

• Establecer o fluxo magnético que atravesa unha espira que se atopa no seo dun 

campo magnético expresándoo en unidades do Sistema Internacional. 

• Calcular a forza electromotriz inducida nun circuíto e estimar a dirección da 

corrente eléctrica aplicando as leis de Faraday e Lenz. 

• Demostrar o carácter periódico da corrente alterna nun alternador a partir da 

representación gráfica da forza electromotriz inducida en función do tempo. 

• Inferir a produción de corrente alterna nun alternador, tendo en conta as leis da 

indución. 

• Determinar a velocidade de propagación dunha onda e a de vibración das 

partículas que a forman, interpretando ambos os resultados. 

• Explicar as diferenzas entre ondas lonxitudinais e transversais a partir da 

orientación relativa da oscilación e da propagación. 

• Obter as magnitudes características dunha onda a partir da súa expresión 

matemática. 

• Escribir e interpretar a expresión matemática dunha onda harmónica transversal 

dadas as súas magnitudes características. 

•  Xustificar a dobre periodicidade con respecto á posición e ao tempo a partir da 

expresión matemática dunha onda. 

• Relacionar a enerxía mecánica dunha onda coa súa amplitude. 

• Calcular a intensidade dunha onda a certa distancia do foco emisor, empregando 

a ecuación que relaciona ambas magnitudes. 

• Explicar a propagación das ondas utilizando o principio Huygens. 

• Recoñecer situacións cotiás nas que se produce o efecto Doppler, xustificándoas 

de forma cualitativa. 

• Identificar a relación logarítmica entre o nivel de intensidade sonora en 

decibelios e a intensidade do son, aplicándoa a casos sinxelos. 

• Relacionar a velocidade de propagación do son coas características do medio en 

que se propaga. 

• Analizar os efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos 

sinxelos. 

• Establecer a natureza e as características dunha onda electromagnética dada a 

súa situación no espectro. 

• Relacionar a enerxía dunha onda electromagnética coa súa frecuencia, a 
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lonxitude de onda e a velocidade da luz no baleiro. 

• Empregar as leis de Snell para explicar os fenómenos de reflexión e refracción. 

• Relacionar os índices de refracción de dous materiais co caso concreto de 

reflexión total. 

• Facer cálculos onde se utilice a lei de Snell e onde se relacionen as variables: 

ángulo de incidencia e de refracción, índices de refracción, velocidade da luz nun 

medio e no baleiro, lonxitude de onda e frecuencia, ángulo crítico. 

• Facer cálculos onde interveña o efecto Doppler e as ondas electromagnéticas. 

• Relacionar a lonxitude de onda e a frecuencia da radiación absorbida ou emitida 

por un átomo coa enerxía dos niveis atómicos involucrados. 

•  Comparar a predición clásica do efecto fotoeléctrico coa explicación cuántica 

postulada por Einstein, e realizar cálculos relacionados co traballo de extracción 

e a enerxía cinética dos fotoelectróns. 

• Facer cálculos en problemas de efecto fotoeléctrico onde interveñan: enerxía, 

frecuencia, e lonxitude de onda da luz incidente, traballo de extracción (e as 

variables coas que se relaciona), enerxía cinética dos electróns (potencial de 

freado, velocidade dos electróns). 

• Determinar as lonxitudes de onda asociadas a partículas en movemento a 

diferentes escalas, extraendo conclusións acerca dos efectos cuánticos a escalas 

macroscópicas. 

• Formular de xeito sinxelo o principio de indeterminación de Heisenberg e aplicalo 

a casos concretos, como os orbitais atómicos. 

• Obter 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 aplicando 

as ecuacións correspondentes. 

• Establecer 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. 

• Relacionar correctamente, distancia e tamaño de obxecto e imaxe, distancia 

focal, potencia, aumento lateral, etc. 

• Explicar os principais defectos do ollo humano co diagramas de raios. 

• Reproducir esquematicamente o experimento de Michelson-Morley, así como os 

cálculos asociados sobre a velocidade da luz, analizando as consecuencias que 

se derivaron. 

• Calcular 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. 
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• Determinar 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. 

•  Discutir os postulados e os paradoxos asociados á teoría especial da relatividade 

e a súa evidencia experimental. 

• Expresar a relación entre a masa en repouso dun corpo e a súa velocidade coa 

enerxía deste a partir da masa relativista. 

• Explicar as limitacións da física clásica ao enfrontarse a determinados feitos 

físicos, como a radiación do corpo negro, o efecto fotoeléctrico ou os espectros 

atómicos. 

• Relacionar a lonxitude de onda e a frecuencia da radiación absorbida ou emitida 

por un átomo coa enerxía dos niveis atómicos involucrados. 

• Comparar 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. 

• Facer cálculos en problemas de efecto fotoeléctrico onde interveñan: enerxía, 

frecuencia, e lonxitude de onda da luz incidente, traballo de extracción (e as 

variables coas que se relaciona), enerxía cinética dos electróns (asemade 

potencial de fretado, velocidade dos electróns). 

• Interpretar espectros sinxelos, relacionándoos coa composición da materia. 

• Determinar as lonxitudes de onda asociadas a partículas en movemento a 

diferentes escalas, extraendo conclusións acerca dos efectos cuánticos a escalas 

macroscópicas. 

• Formular de xeito sinxelo o principio de indeterminación de Heisenberg e aplícao 

a casos concretos, como os orbitais atómicos. 

• Describir as principais características da radiación láser en comparación coa 

radiación térmica. 

• Facer cálculos onde interveñan as leis que explican a radiación do corpo negro. 

• Obter a actividade dunha mostra radioactiva aplicando a lei de desintegración e 

valorar a utilidade dos datos obtidos para a datación de restos arqueolóxicos. 

• Realizar cálculos sinxelos relacionados coas magnitudes que interveñen nas 

desintegracións radioactivas. 

• Explicar a secuencia de procesos dunha reacción en cadea, extraendo 

conclusións acerca da enerxía liberada. 

•  Facer cálculos onde interveñan os conceptos de defecto de masa, enerxía de 

enlace, masa de nucleóns e electróns..... 

• Resolver cuestións onde interveñan as leis de Soddy. 
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• Resolver exercicios onde interveñan as variables de número de núcleos, 

actividade e masa (inicial e final) co tempo, constante radioactiva, período de 

semidesintegración, vida media. 

• Explicar a teoría do Big Bang discutindo as evidencias experimentais en que se 

apoia, como son a radiación de fondo e o efecto Doppler relativista. 

• Explicar a composición das partículas fundamentais que constitúen a materia en 

función dos seus compoñentes más elementais. 

 



 

 

 

 

 

 

 


