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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

• Os métodos da ciencia. 

• Magnitudes e unidades: cifras significativas, erros nas medidas, 
expresión dunha  medida experimental, 

• A notación científica. 

• Análise de datos experimentais: táboas e gráficas. 

• A linguaxe da ciencia.    Leis ponderais 

• Teoría atómica de Dalton. 

• Leis volumétricas. 

• Cantidade de sustancia: Masas atómica e molecular, o mol e masa 
molar, volume molar, cálculos con magnitudes atómicas e 
moleculares. 

• Os gases: teoría cinético molecular dos gases, leis dos gases, 

ecuación de estado dos gases ideais, mestura de gases. 

• Cálculos con fórmulas dun composto: composición centesimal, 
determinación de fórmulas empíricas e moleculares. 

• Espectroscopía de masas e identificación de isótopos.: Identificación 
de elementos e compostos químicos    Tipos de mesturas. 

• Características das disolucións 

• Concentración dunha disolución: Porcentaxe en masa., porcentaxe 
en volume, concentración en masa, concentración molar, 

• Coñece e sabe aplicar os pasos do método científico: identifica problemas, 
formula hipóteses, deseña  experiencias e argumenta estratexias de 
resolución de problemas. 

• Resolve exercicios, expresa o resultado nas unidades adecuadas e en 
notación científica. 

• Determina os erros absoluto e relativo e os aplica aos resultados das 
experiencias. 

• Sabe realizar a análise dimensional das ecuacións que relacionan 
magnitudes. 

• Diferencia magnitudes escalares e vectoriais. 

• Elabora e Interpreta representacións gráficas de procesos físicos ou 
químicos. 

• Extrae e interpreta información a partir dun texto científico 

• Emprega software para simular experimentos físicos .   Coñece as leis 

fundamentais da química e xustifica, mediante elas a teoría atómica de 
Dalton . 

• Coñece as magnitudes que definen o estado dun gas, e aplica a ecuación 
de estado dos gases ideais. 

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

• Determina as presións parciais e a total dun gas. Relaciona as presións 
parciais dun gas coa fracción molar. 

• Determina a fórmula empírica e molecular relacionando estas coa 

composición centesimal e aplicando a ecuación de estado dos gases ideais 

• Utiliza as técnicas de espectrometría para determinar a masa atómica dun 
elemento. 
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concentración molal , fracción molar. 

• Preparación de disolucións- 

• Solubilidade: solubilidade dos sólidos e temperatura, solubilidade 
dos líquidos e temperatura, solubilidade dos gases e presión.    Tipos 
de mesturas. 

• Tipos de reaccións químicas: sínstese, descomposición, sustitución, 
dobre sustitución. 

• Cálculos estequiométricos: con masas, volumes, reactivos en 

disolución. Reactivo limitante. Rendemento. 

• Reaccións químicas importantes: Combustión, ácido-base, redox, 
precipitación.    O amoníaco: obtención  e aplicacións. 

• O ácido nítrico: obtención e aplicacións. 

• O ácido clorhídrico: obtención e aplicacións. 

• A sosa cáustica: obtención e aplicacións. 

• Metalurxia. 

• Siderurxia     Sistemas e variables termodinámicas 

• Primeiro principio da termodinámica: conservación da enerxía. 

➢ Expresión do primeiro principio da termodinámica. 

➢ Aplicacións da termodinámica a diversos Sistemas. 

• Intercambios enerxéticos nas reaccións químicas 

➢ Calor de reacción. 

•  Describe as aplicacións da espectroscopía na identificación de elementos e 
compostos.    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. 

• Calcula a concentración dunha disolución expresando a mesma en: 
porcentaxe en peso, porcentaxe en volumen, g/L, molaridade (M), 
molalidade(m) e fracción molar X) 

• Prepara no laboratorio disolucións dunha concentración determinada, xa 

sexa a patir dun sólido ou doutra disolución de concentración coñecida, 
para o que realiza os cálculos oportunos. 

• Coñece as propiedades coligativas das disolucións e as relaciona con 
procesos na vida cotiá. 

• Entende o concepto de presión osmótica.    Escribe, axusta e interpreta 
unha ecuación química. 

• Realiza cálculos estequiométricos con masas, volumes , cantidade de 

materia 

• Realiza cálculos estequiométricos con reactivos en estado sólido, líquido , 
gasoso ou en disolución ou con reactivos impuros. 

• Realiza cálculos estequiométricos en presenza dun reactivo limitante . 

• Determina o rendemento dunha reacción . Aplica o rendemento para a 
realización de cálculos estequiométricos 

• Realiza experiencias de laboratorio nos que hai que pesar os reactivos e 
despois os produtos da reacción, para obter o rendemento.    

• Describe o proceso de obtención de produtos inorgánicos de alto valor 
engadido, analizando o seu interese industrial. 
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➢ Entalpía de reacción. 

➢ Lei de Hess. 

➢ Entalpías de formación e entalpías de enlace. 

• Segundo principio da termodinámica: desorde e entropía. 

➢ Entropía estándar dunha reacción. 

• Enerxía libre de Gibbs. 

➢ Espontaneidade das reaccións químicas. 

➢ Factores que afectan á espontaneidade dunha reacción. 

• A química na construción dun futuro sostenible.     

• Introdución á química do carbono. 

➢ O átomo de carbono e os seus enlaces. 

➢ Os compostos do carbono e as súas fórmulas. 

• Hidrocarburos 

➢ Alcanos. 

➢ Alquenos. 

➢ Alquinos. 

➢ Hidrocarburos cíclicos. 

➢ Hirocarburos aromáticos. 

• Haloxenuros de alquilo. 

• Identifica os procesos básicos da siderurxia e as aplicacións dos produtos 

resultantes: Explica os procesos que teñen lugar nun alto forno, e escribe e 
xustifica as reaccións químicas que se producen nel. 

• Analiza a importancia e a necesidade da investigación científica aplicada 
ao desenvolvemento de novos materiais, e a súa repercusión na calidade 
de vida, a partir de fontes de información científica.   

•  Identifica os distintos Sistemas termodinámicos e coñece as variables 
termodinámicas. Sabe que é unha función de estado. 

• Comprende o primeiro principio da termodinñamica e utilízao para 
calcular a variación de enerxía interna. 

• Coñece a unidade de calor no SI e explica o procedemento para 
determinar o experimento de Joule relativo á equivalencia entre calor e 
traballo 

• Distingue entre reaccións endotérmicas e exotérmicas. 

• Entende o concepto de entalpía como a calor implicada nun proceso a 
presión constante 

• Interpreta os diagramas entálpicos asociados as ecuacións 

termodinámicas. 

• Coñece e sabe aplicar a lei de Hess. 

• Resolve cuestións sinxelas relacionadas co segundo principio da 
termodinámica. Predí a variación de entropía nunha reacción química. 

• Predí a espontaneidade dunha reacción a partir da enerxía de Gibbs. 

• Relaciona  a enerxía de Gibbs cos factores entrópicos e entálpicos, en 
función dos cales xustifica a espontaneidade dunha reacción. 

• Relaciona a entropía coa espontaneidade dos procesos irreversibles. 

• Elabora informes nos que analiza a influencia do uso dos combustibles 
fósiles no efecto invernadoiro e propón solución para paliar ditos efectos.  

• Recoñece os distintos tipos de hidrocarburos e os formula e nomea 
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• Grupos funcionais e series homólogas. 

• Compostos osixenados: 

➢ Alcois. 

➢ Éteres. 

➢ Aldehídos. 

➢ Cetonas. 

➢ Ácidos carboxílicios. 

➢ Ésteres. 

• Compostos nitroxenados: 

➢ Aminas. 

➢ Amidas.    

•  Isomería: 

➢ Isomería estrutural. 

➢ Estereoisomería    

•  O petróleo e os seus derivados. 

• O gas natural 

• Repercusións ambientais da extracción do petróleo e outros 
combustibles fósiles. 

• Os materiais poliméricos. 

segundo as normas da IUPAC nos que analiza a influencia do uso dos 

combustibles fósiles no efecto invernadoiro e propón solución para paiar 
ditos efectos. 

• Recoñece os distintos grupos funcionais e formula e nomea compostos 
sinxelos con función nitroxenada ou osixenada. 

• Distingue os distintos tipos de isomería.    

• Coñece os derivados do petróleo: .petróleo, gasolina, gasóleo 

• Coñece o gas  natural e o seu proceso de extracción, refino e outros 

tratamentos. 

• Coñece  as repercusións ambientais da extracción e uso do petróleo e 

outros combustibles fósiles. 

• Sabe o que son os polímeros e as súas propiedades. 

• Coñece os tipos de plásticos e analiza as repercusións ambientais do uso 
dos mesmos. 

• Identifica as formas alotrópicas do carbono e coñece as súas aplicacións. 
Distingue sistemas de referencia inerciais e non inerciais 

• Describe correctamente a posición dun corpo a partir do vector de 
posición  en función das súas compoñentes e viceversa. 

• Calcula velocidades medias a partir das ecuacións vectoriais de posición en 
función do tempo. 

• Analiza gráficas de movementos e realiza cálculos a partires das 
magnitudes implicadas e viceversa. 

• Determina velocidades e aceleracións instantáneas a partir da ecuación de 
posición. 

• Calcula as compoñentes intrínsecas da aceleración en casos sinxelos.  

• Obtén as ecuacións que describen a velocidade e a aceleración dun corpo a 
partir da expresión do vector de posición en función do tempo. 
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• O carbono: formas alotrópicas e   novos materiais     

• O movemento e a súa descrición: Sistema de referencia e 

movemento. 

• Velocidade: velocidade media, velocidade instantánea, gráficas. 

• Aceleración: aceleración media, aceleración instantánea, gráficas. 

• Compoñentes intrínsecas da aceleración: aceleración tanxencial e 
aceleración normal nun movemento curvilíneo.  

• Clasificación dos movementos segundo a súa aceleración.    
Movementos rectilíneos. 

➢ Movemento rectilíneo uniforme (mru). 

➢ Movemento rectilíneo uniformemente acelerado (mrua) 

➢ Movemento vertical en caída libre. 

• Composición de movementos. 

➢ Composición de dous mru na mesma dirección. 

➢ Composición de dous mru perpendiculares. 

➢ Lanzamento horizontal. 

➢ Lanzamento oblicuo. 

• Movementos circulares: 

➢ Magnitudes angulares. 

➢ Movemento circular uniforme (mcu). 

• Identifica as compoñentes intrínsecas da aceleración en casos prácticos e 

aplica as ecuacións que permiten determinar o seu valor. 

• Analiza gráficas de movementos (mru, mrua, mcu) aplicando as ecuacións 
adecuadas para obter os valores do espazo percorrido, a velocidade e a 
aceleración 

•  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). 

• 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. 

• Recoñece as magitudes do movemento circular e establecce as relacións 
entre as magintudes angularea e as lineais. 

• Realiza cálculos referentes a distintos movementos.    

• Sabe que son  movemento: periódico, oscilatorio e vibratorio. 

• Coñece a ecuación do mhs  e interpreta os parámetros  físicos  que 
aparecen nela. 

• Predí a posición dun oscilador harmónico simple coñecendo a amplitude, a 
frecuencia e a fase inicial. 

• Obtén a posición, velocidade e aceleración no mhs aplicando as ecuacións 
que o describen. 

• Analiza o comportamento da velocidade e aceleracioón dun mhs en 
función da elongación. 

• Realiza experiencias que poñan de manifesto o mhs e determina as 
magnitudes involucradas.  

•  Representa todas as forzas que actúan sobre un corpo, determina a 
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• Movemento circular uniformemente acelerado (mcua).     

• O movemento harmónico simple (MHS) 

➢ Movementos periódicos , oscilatorios e vibratorios. 

➢ O movemento vibratorio harmónico simple (mhs). 

• Cinemática do mha. 

➢ A velocidade no mhs. 

➢ A aceleración no mhs. 

• Dinámica do mhs: o oscilador harmónico. 

➢ Período dun oscilador harmónico. 

• O péndulo simple como exemplo dun oscilador harmónico. 

• Concepto de forza 

➢ Medida das forzas. 

➢ Carácter vectorial dunha forza. 

➢ Composición de forzas concorrentes 

➢ Equilibrio de corpos puntuais. 

➢ Momento dunha forza. Equilibrio de corpos extensos. 

• Primeiro principio da dinámica. 

➢ Ideas aristotélicas e galileanas sobre as forzas.    Concepto de 
inercia e formulación actual do primeiro principio. 

resultante das mesmas e analiza o seu estado de movemento. 

• Calcula o módulo do momento dunha forza en casos sinxelos 

• Coñece  e aplica as leis da dinámica para  resolver supostos nos que 
aparecen forzas de rozamento, xa sexa en planos horizontais ou inclinados 

• Relaciona o impulso mecánico e o momento lineal. 

• Resolve situacións nas que colisionan varios corpos, predí o seu 
movemento, aplicando o principio de conservación do momento lineal. 

• Entende que é o momento angular dunha partícula e aplica a lei de 
conservación do momento angular ao movemento elíptico dos planetas, e 
outras situacións da vida cotiá 

•  Resolve problemas nos que aplica o principio de conservación da enerxía. 

• Relaciona traballo e enerxía tanto en sistemas nos que actúan forzas 
conservativas como nos que actúan forzas non conservativas e resolve 
supostos nos que ten que calcular algunha das magnitudes implicadas. 

• Determina as enerxías cinética e potencial nun oscilador harmónico e 
describe as transformacións que teñen lugar. 

• Relaciona o traballo coa diferencia de potencial eléctrico e resolve 
supostos prácticos no que calcula algunha das magnitudes implicadas. 
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• Segundo principio da dinámica. 

➢ Momento lineal. 

➢ Impulso mecánico. 

• Terceiro  principio da dinámica 

➢ Acción e reacción sobre masas distintas. 

• Conservación do momento lineal 

➢ Choques e explosións. 

• Momento angular dunha partícula. 

• Teorema de conservación do momento angular.     

• Enerxía. 

➢ Formas de enerxía. 

➢ Fontes de enerxía. 

• Traballo 

➢ Cálculo do traballo. 

➢ Interpretación gráfica do traballo. 

• Enerxía mecánica. 

➢ Enerxía cinética. 

➢ Enerxía potencial. 

• O traballo como forma de transferencia de enerxía mecánica. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 9 DE 14 CENTRO: IES ISIDRO PARDA PONDAL 

CURSO: 1º BACHARELATO 
MATERIA: FÍSICA E QUÍMICA 

 

 

 

➢ Traballo e enerxía cinética. 

➢ Traballo e enerxía potencial. 

➢ Traballo e enerxía mecánica. 

• Conservación e disipación da enerxía mecánica. 

➢ Principio de conservación da enerxía mecánica. 

➢ Consérvase ou non a enerxía mecánica? 

➢ Rendemento. 

• Sistemas conservativos, concepto de potencial. 

• Potencia mecánica. 

• Aspectos enerxéticos dun oscilador harmónico. 

➢ Enerxía cinética dun oscilador harmónico.     

➢ Enerxía potencial dun oscilador harmónico. 

➢ Enerxía mecánica dun oscilador harmónico. 
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2.  Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Ata o día 12 de marzo :   
• Observación directa do traballo diario. 
• Análise e valoración de tarefas especialmente 

         creadas para a avaliación.. 
• Valoración cuantitativa do avance individual 
      (cualificacións). 
• Valoración cualitativa do avance individual 

             (anotacións e puntualizacións). 
  A partir do día 12 de marzo :  

• Envío, vía online,  de distintas actividades (de reforzo e de 

ampliación). O alumnado pode enviar de novo as actividades 
resoltas o/a profesor/a para a súa corrección e aclaración de 
dúbidas. 

Cabe destacar que estas actividades online solo puntuarán 

positivamente, pero nunca de forma negativa. 

Instrumentos: 
 Ata o día 12 de marzo: 

• Elemento de diagnóstico: rúbrica do tema. 

• Avaliación de contidos, proba correspondente ao tema. 

• Avaliación por competencias:  proba correspondente ao tema. 

• Proxectos grupais. 
A partir do día 12 de marzo : 

• Propostas de exercicios (de reforzo e de ampliación), vía online, que o 

alumnado pode enviar resoltas ao  profesor/a para a súa corrección e 
aclaración de dúbidas. Cabe destacar que estas actividades online 
solo    puntuarán positivamente, pero nunca de forma negativa. 

Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias 

imprescindibles nos dous primeiros trimestres, proporánselle actividades, 
vía online, que lles axuden a adquirilas e a superar a materia ,   estas 
actividades online solo    puntuarán positivamente, pero nunca de forma 

negativa. 

 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

1.- Para calcular a cualificación final terase en conta :   

• As notas obtidas antes do día 12 de marzo: calcularase a nota media 
entre as notas da primeira e da segunda avaliación, ou das 
respectivas recuperacións, realizadas antes do día 12 de marzo, 

independentemente da nota obtida en cada unha das notas parciais.   

• O traballo online presentado, este traballo online  solo    puntuará  
positivamente, pero nunca de forma negativa.  
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O traballo online puntuarase, en función de como estea realizado,  

se se presenta a totalidade do traballo online proposto, ata unha 
puntuación máxima de 1,5 puntos. 

• A puntuación do traballo online sumarase a nota media das dúas 
primeiras avaliacións ou das respectivas recuperacións. 

 
 2.- Se o/a alumno/a non ten superadas as dúas primeiras avaliacións ou as     
súas respectivas recuperacións: a avaliación positiva do traballo online 

levará a superación da materia cun 5, sempre que o/a alumno/a presente  
polo menos un 75% do traballo online proposto. 
 
3.-  Das dúas situacións anteriores , aplicarase a máis beneficiosa para o/a 

alumno/a. 
 
4.- Os criterios anteriores poderán ser modificados, dependendo das 

instrucións de finais de curso da Consellería de Educación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Na proba extraordinaria de setembro realizarase unha proba, tendo en 
conta os mínimos esixibles no curso 2.019-2.020, e a nota acadada polo/a 
alumno/a en dita proba será a que figure na convocatoria extraordinaria 

de setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  
Os criterios de avaliación son os que figuran na programación do curso 
2.018-2.019. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  

• Proba escrita parcial, realizada no mes de xaneiro. 

• Realización e posterior presentación online, de dous boletíns de 
exercicios da materia , propostos polo departamento , vía online.  
Estas actividades online solo puntuarán positivamente, pero 

nunca de forma negativa.  

Criterios de cualificación:   
A cualificación final calcularase tendo en conta: 

• A nota da proba escrita realizada no mes de xaneiro.  

• Os boletíns, resoltos, de exercicios online presentados. este traballo 
 online  solo    puntuará positivamente, pero nunca de forma 

negativa. 

• Para o alumnado que coas dúas consideracións anteriores non  
            supere a materia, a nota será a correspondente a do traballo online  

            presentado. 
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3.  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ci ón, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliaci ón)  

Actividades  
Realización, vía online, de boletíns de exercicios de repaso,  de 
reforzo , de recuperación e de ampliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Alumnado con conectividade :  

• Realización, vía online, de boletíns de exercicios de repaso,  
de reforzo , de recuperación e de ampliación. 

• Resolución de dúbidas, online. 
Alumnado sin conectividade: 

• Non puderon realizar as actividades propostas. 

Materiais e recursos 

Libro de texto, ordenador , conexión a internet, teléfono móbil 

 ( utilizando internet do móbil), páxina web do centro, moodle, aula 
virtual, foros da aula virtual, webex, videoconferencia.  
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4.  Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Información a través dos/as titores/as. 
Páxina web do Centro.  
Moodle. 

Foros de aula virtual. 
Videoconferencias. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


