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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

• A investigación científica. 

• As magnitudes. 

• A medida e o seu erro. 

• Análise de datos. 

• Búsqueda, selección e organización de información a partir de textos 
e imaxes para completar as súas actividades e responder a cuestións. 

• Interpretación de resultados experimentais. 

• Contrastación dunha teoría con datos experimentais 

• Cálculo de medidas directas e indirectas. 

• Estimación do erro das medidas (absoluto e relativo). 

• Coñecemento dos procedementos para a determinación das 
magnitudes. 

• Análise de datos a partir da interpretación  de táboas e gráficos. 

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

• Utilización das TIC para a realización de tarefas e o análise de 
resultados. 

• Apreciación da importancia da investigación para o avance da 
ciencia. 

• Compara unha mesma noticia publicada nun periódico e nunha revista, e 
analiza o grao de rigor científico do tratamento da mesma. 

• Analiza fontes de información de carácter científico 

• Identifica e describe os conceptos de hipóteses, leis e teorías e explica os 

procesos que corroboran unha hipóteses e a dotan do valor científico. 

• Recoñece os tipos de magnitudes ( escalares e vectoriais) e os identifica. 

• Utiliza o Sistema Internacional de Unidades para expresar a medida das 
magnitudes. 

• Aplica a ecuación de dimensións para relacionar unha magnitude derivada 
coas magnitudes fundamentais e realiza unha análise dimensional. 

• Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha medida 
coñecido o valor real. 

• Calcula expresa correctamente unha medida, empregando as cifras 
significativas axeitadas. 

• Representa graficamente os resultados obtidos da medida de dúas 
magnitudes relacionadas. 

• Utiliza axeitadamente unha folla de cálculo para presentar os seus 
traballos. Recoñece as diferencias entre os diferentes modelos atómicos 

propostos ao longo da historia e interpreta o modelo atómico actual. 

• Utiliza unha táboa periódica para ordenar os elementos químicos segundo 

a súa configuración electrónica tendo en conta o número atómico, os 
electróns de valencia e o seu comportamento químico. 

• Identifica as propiedades dos elementos da táboa periódica e distingue 
entre metais, non metais, semimetáis e gases nobres. 

• Identifica os elementos químicos polo seu nome e posición na táboa 
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• Valoración do traballo de búsqueda de información en diversas 
fontes. As partículas do átomo. Descrición do descubrimento das 
distintas partículas no átomo (electrón, protón, 

neutrón),Identificación das partículas no átomo. 

• Modelos atómicos. Comparación dos diferentes modelos atómicos. 

• Distribución dos electróns no átomo. Análise da configuración 
electrónica nun átomo. 

• O Sistema Pperiódico dos elementos. 

• Propiedades periódicas dos elementos. 

• Distinción dos elementos entre metais, no metais , semimetais e gase 
nobres. 

• Manexo do Sistema Periódico. 

• Apreciación da importancia da investigación para o avance da 
ciencia. 

• Valoración do traballo de búsqueda de información en diversas 
fontes. Enlace químico nas sustancias. 

• Tipos de enlaces entre átomos: 

• Enlace iónico (propiedades dos compostos iónicos), 

• Enlace covalente (propiedades das sustancias covalentes), 

representacións Lewis. 

• Enlace metálico (propiedades dos metais). 

• Enlaces con moléculas: enlaces intermoleculares 

periódica. 

• Identifica e explica a regra do octeto e representa os compostos 

debuxando a estrutura de Lewis. 

• Explica as propiedades de sustancias covalentes, iónicas e metálicas. 

• Comproba no laboratorio as propiedades de sustancias iónicas, covalentes 
e metálicas. 

• Recoñece a importancia das forzas intermoleculares. 

• Relaciona a intensidade e o tipo das forzas intermoleculares co estado 
físico e os puntos de fusión e ebulición das sustancias. 

• Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios segundo as regras da 
IUPAC. 

• Identifica os compostos do carbono, escribe as súas fórmulas desenrolada, 
semidesenrolada e molecular e recoñece os grupos funcionais. 

• Asocia as distintas formas alotrópicas do carbono coa súa propiedade máis 
característica. 

• Distingue fórmulas usadas na representación de hidrocarburos. 

• Recoñece algunhas aplicacións  dos hidrocarburos de especial interese. 

• Formula compostos osixenados e nitroxenados e identifica o grupo 
funcional ao que corresponden. 

• Utiliza a teoría das colisións para explicar esquemas de reaccións químicas 
e explica a lei de conservación da masa. 

• Recoñece os factores que inflúen na velocidade dunha reacción. 

• Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha reacción química.  

• Realiza cálculos para medir a cantidade de sustancia. 

• Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en termos de partículas 
e moles e, no caso de reaccións entre gases, en termos de volumes. 

• Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos 
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• Recoñecemento dos tipos de enlace entre átomos e entre moléculas  

• Análise das moléculas e a solubilidade dos compostos iónicos. 

• Descrición da solubilidade das sustancias covalentes. 

• Identificación das propiedades das sustancias dependendo do tipo 
de enlace. 

• Relación das propiedades dunha sustancia co tipo de enlace. 

• Comprobación no laboratorio das propiedades de sustancias iónicas, 
covalentes e metálicas. Os compostos do carbono: 

• Enlaces do carbono 

• Formas alotrópicas do carbono. 

• Fórmula dos compostos do carbono. 

• O grupo funcional 

• Os hidrocarburos: non ramificados, ramificados,  aromáticos, 
derivados haloxenados. Orixe e utilidade dos hidrocarburos. 

• Compostos osixenados: alcois, éteres, ácidos carboxílicos, ésteres.  

• Compostos nitroxenados: aminas, amidas. 

• Compostos orgánicos de interese biolóxico. A reacción química. 

• A enerxía das reaccións químicas. 

• A velocidade das reaccións químicas. 

• Medida de cantidade de sustancia. O mol. 

puros e supoñendo un rendemento completo da reacción, tanto se os 
reactivos están en estado sólido como se están en disolución. 

• Utiliza a teoría de Arrhenius para completar reaccións ácido-base. 

• Identifica o carácter ácido, básico ou neutro dunha disolución e utiliza a 
escala de pH. 

• Valora os usos industriais dos ácidos e as bases. 

• Interpreta os datos do momento no que se produce a neutralización 

• Detecta  o dióxido de carbono nunha reacción de combustión mediante un 
experimento. 

• Identifica as reaccións de síntese industrial do amoníaco e do ácido 
sulfúrico, así como os usos destas sustancias na industria química. 

• Recoñece a importancia s¡das reaccións de combustión na industria. 

• Valora a repercusión medioambiental das emisións. 

• Interpreta casos concretos de reaccións de neutralización  de importancia 

biolóxica e industrial.    

• Identifica traxectoria, vectores de posición e desprazamento e 

represéntaos empregando Sistemas de referencia. 

• Clasifica distintos tipos de movemento en función da súa traxectoria e 
velocidade. 

• Calcula a velocidade instantánea nun MRUA. 

• Deduce as expresións matemáticas nos movementos rectilíneo uniforme , 
movemento rectilíneo uniformemente acelerado e movemento circular 

uniforme. 

• Resolve problemas do movemento rectilíneo uniforme (MRU),  
movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) e movemento 
circular uniforme (MCU) 

• Calcula  tempos e distancias de freado e recoñece a importancia de 
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• Cálculos nas reaccións químicas. 

• Análise da teoría das colisións. 

• Identificación do que cambia e que se conserva nas reaccións 
químicas. 

• Distinción das reaccións exotérmicas e endotérmicas. 

• Análise da velocidade das reaccións químicas. 

• Recoñecemento dos catalizadores e inhibidores. 

• Medición da cantidade de sustancia mediante o mol. 

• Identificación de mol de átomos, o número de Avogadro e o mol 
dunha sustancia. 

• Utilización de cálculos estequiométricos. 

• Cálculo de ecuacións químicas. 

• Obsevación e análise de cambios químicos no contorno. 

• Comprobación das seis da química  no laboratorio cun experimento 
Os ácidos e as bases. 

• As reaccións de combustión. 

• As reaccións de síntese. 

• Identificación da teoría de Arrhenius de ácidos e ases. 

• Medición da acidez utilizando a escala de pH. 

• Preparación de indicadores ácido-base. 

respectar a velocidade e distancia de seguridade. 

• Argumenta a existencia do vector aceleración mo movemento curvilíneo. 

• Determina a velocidade do movemento, deduce as ecuacións do 
movemento e calcula o espazo total percorrido a partires de gráficas. 

• Realiza un experimento para medir a velocidade instantánea nun MRUA. 

• Recoñece as distintas forzas que actúan sobre os corpos. 

• Representa a dirección e sentido de distintas forzas. 

• Identifica as forzas sobre os corpos en movemento. 

• Identifica os principios da dinámica que permiten saber o tipo de 
movemento que terá un corpo se se coñecen as forzas que actúan sobre 

el. 

• Recoñece as leis de Newton en situacións da vida cotiá. 

• Calcula o valor das forzas sobre os obxectos utilizando o primeiro e 
segundo principios da dinámica. 

• Calcula e representa o valor das forzas sobre os obxectos utilizando o 
terceiro principio da dinámica.    

• Aplica a Lei de gravitación universal ao cálculo de forzas entre distintos 
pares de obxectos. 

• Resolve cuestións relacionadas coas expresións matemáticas do peso dun 
corpo e a forza de atracción gravitatoria. 

• Calcula as forzas gravitatorias e os movementos que xeneran. 

• Recoñece as aplicacións dos satélites artificiais así como os riscos do lixo 
espacial.     

•  Recoñece a relación entre a superficie de aplicación dunha forza e o efecto 
resultante en situacións da vida cotiá. 

• Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto en distinta situacións. 

• Explica o por que do deseño dunha presa. 
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• Recoñecemento das reaccións de neutralización de importancia 
biolóxica. 

• Identificación dos ácidos e bases industriais. 

• Detección do dióxido de carbono nunha reacción de combustión.  

• Identificación das reaccións de síntese de interese industrial. 

• Recoñecemento da repercusión medioambiental das emisións 
gasosas. 

• Identificación de reaccións químicas no entorno cercano. 

• Realización de experiencias con ácidos e bases no laboratorio. 

• Valoración dos problemas medioambientais provocados por ácidos e 
bases industriais.    Magnitudes que describen o movemento. 

• Sistemade referencia. Elección de sistema de referencia adecuado ao 

tipo de movemento. 

• Vector de posición e desrprazamento. Identificación do vector de 
posición 

• A velocidade. 

• Velocidade media e velocidade instantánea. 

• Movemento rectilíneo uniforme (MRU). 

• Ecuacións do MRU 

• Representación gráfica do MRU. 

• A aceleración. 

• Resolve problemas relacionados coa presión no interior dun fluido. 

• Analiza aplicacións prácticas do principio de Pascal. 

• Identifica a maior ou menor flotabilidade de obxectos de acordo co  
principio de Arquímedes. 

• Busca información sobre a paradoxa hidrostática. 

• Comproba experimentalmente o principio de Arquímedes. 

• Recoñece o papel da presión atmosférica no experimento de Torricelli e os 
hemisferios de Magdeburgo. 

• Interpreta un mapa de  isóbaras identificando o anticiclón e a borrasca. 

• Resolve problemas aplicando o principio de conservación da enerxía 

mecánica. 

• Determina situacións nas que diminúe a enerxía mecánica. 

• Identifica a calor e o traballo como formas de intercambio de enerxía. 

• Recoñece en que condicións un Sistema Intercambia enerxía. 

• Determina o traballo e a potencia asociados a unha forza expresando o 

resultado e kwh e CV.     

• Describe as transformacións que experimenta un corpo ao gañar ou perder 
enerxía. 

• Determina a calor necesaria para que se produza unha variación de 
temperatura e para un cambio de estado. 

• Utiliza axeitadamente o coeficiente de dilatación lineal . 

• Determina experimentalmente calores específicas e calores latentes de 
sustancias mediante un calorímetro. 

• Mide o equivalente en auga dun calorímetro. 

• Explica o fundamento do funcionamento do motor de explosión. 

• Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor de explosión no 
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•  Compoñentes intrínsecas da aceleración. 

• Movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 

• Ecuacións do MRUA. 

• Representación gráfica do MRUA 

• Movemento de caída libre 

• Movemento circular uniforma (MCU). 

• Espazo  lineal e angular no MCU. 

• Velocidade lineal e angular no MCU. 

• A aceleración no MCU. 

• O MCU como movemento periódico. 

• Análise do trazado dun circuíto.   Medición da velocidade instantánea 

nun MRUA 

• Reflexión sobre o límite de velocidade en autovías e autopistas. por 
ácidos e bases industriais.    As forzas que actúan sobre os corpos 

• Forzas e cambios de velocidade. 

• Forzas sobre corpos en movemento: A forza peso, rozamento, 
empuxe, tensión. 

• Leis de Newton da dinámica. 

• Primeiro principio da dinámica (Inercia) 

• Segundo principio da dinámica. (fundamental) 

mundo do transporte e preséntao empregando as TIC. 

• Explica e identifica o traballo realizado por unha máquina térmica. 
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• Terceiro principio da dinámica (acción/reacción) 

• As forzas e o movemento. Identificación do movemento dun corpo a 
partir das forzas que actúan sobre o mesmo. 

➢ MRU. 

➢ MRUA. 

➢ MCU. 

• Realización de experiencias para relacionar a forza e a aceleración. 

• Reflexión sobre como mellorar a seguridade dos motociclistas.   A 
forza gravitatoria. 

• Lei de gravitación universal. 

• O peso e a aceleración da gravidade. 

• Movemento de satélites e planetas. Satélites artificiais. 

• Enunciado da Lei da gravitación universal. 

• Identificación do experimento de Cavendish para determinar G. 

• Expresión matemática do peso e da aceleración da gravidade. 

• Dedución da relación entre distancia, velocidade e período orbital 
dun corpo a partir da Lei da gravitación universal. 

• Recoñecemento dos satélites artificiais e os seus movementos. 

• Identificación dos satélites artificiais e as súas aplicacións. 

• Valoración do lixo espacial como un tipo de contaminación. 
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• Identificación da enerxía cinética e análise da forza centrípeta. 

• Reflexión sobre se se deben empregar recursos para unha misión 
tripulada a Marte.    A presión : hidrostática e atmosférica. 

• Propagación de presiónnos fluídos. 

• Presión hidrostática: Principio fundamental da hidrostática. 

• A presión atmosférica: Medidas da presión atmosférica, 
instrumentos de medida. 

• Propagación de presión  en fluídos: Prensa hidráulica e outros 
sistemas hidráulicos. 

• Forzas de empuxe nos corpos sumerxidos: Principio de arquímedes. 

Identificación da forza de empuxe  nos corpos sumerxidos 

• A causa da forza empuxe. Expresión matemática. 

• Flotabilidade. 

• Física da atmósfera: predición meteorolóxica.   A enerxía 

• Identificación de como se transfire a enerxía. 

• O traballo. 

• Recoñecemento da relación entre a forza, o desprazamento e o 
traballo. 

• Identificación do traballo da forza de rozamento.   O traballo e a 
enerxía mecánica. 

• Recoñecemento  de como o traballo modifica a enerxía ( cinética, 
potencial, mecánica) 
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• A conservación da enerxía mecánica. 

• Identificación do movemento con rozamento. 

• Potencia e rendemento. 

• Establecemento da relación entre potencia e velocidade 

• Análise do rendemento dunha máquina ou dunha instalación. 

• Reflexión sobre a conveniencia de instalar un cemiterio nuclear na 
túa localidade. 

• Comprobación experimental da transformación da enerxía potencial 
en cinética.   Calor. 

• Efectos da calor. 

• Transformación entre calor e traballo. Máquinas térmicas. 

• Recoñecemento da calor como enerxía en tránsito e do equilibrio 
térmico. 

• Identificación das características da transmisión da calor. 

• Cálculo da calor e os cambios de temperatura. 

• Medición do equivalente en auga dun calorímetro. 

• Establecemento da relación entre calor, temperatura e cambio de 
estado. 

• Asociación da calor aos cambios de estado e aos cambios de tamaño, 

dilatación dos sólidos, líquidos e gases. 

• Medición da dilatación de líquidos. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

• Recoñecemento da equivalencia entre calor e traballo. 

• Análise das máquinas térmicas de combustión externa e interna 
(máquina de vapor e motor de explosión) 

• Cálculo do rendemento das máquinas térmicas. 

• Analizar unha táboa sobre a sensación térmica. 

• Reflexión sobre o aforro enerxético no fogar. 

• Medición da calor específica dun metal.    
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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  
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positivamente, pero nunca de forma negativa.  

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. 


