
Curso 2019/2020 Programación didáctica Dpto Física e Química 

INFORMACIÓN DE INTERESE PARA O ALUMNADO DE 1º BACH:  

FÍSICA E QUÍMICA 

UD 1 A materia e as súas propiedades 1º Trimestre 

UD 2 Leis dos gases 

UD 3 Estequiometría das reaccións químicas 

UD 4 Termodinámica 

UD 5 Enerxía e espontaneidade das reaccións químicas 

UD 6 Química do carbono 2º Trimestre 

UD 7 Química, industria e sociedade 

UD 8 Movementos rectilíneos (mru e mrua) e a súa composición 

UD 9 Movemento circular 

UD 10 Dinámica 

UD 11 Dinámica celeste. Interaccións gravitatorias 3º Trimestre 

UD 12 Interacción electrostática 

UD 13 Traballo e enerxía mecánica 

UD 14 Movemento Harmónico Simple (MHS) 

 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

- Dúas probas escritas (85%): a cualificación mínima para facer a media 

ponderada das dúas probas é de 2,5. Aqueles con menos de 2,5 na primeira 

proba escrita, ou que, tendo unha cualificación superior, desexen mellorala, 

terán a opción de realizar a segunda proba escrita sobre o total dos contidos das 

dúas probas.  

- Traballo na aula e no laboratorio (15%): será necesario entregar en tempo e 

forma todas as tarefas e informes de laboratorio requiridos para aprobar o 

trimestre. 

A nota final será a media ponderada de cada unha das avaliacións. 

Medidas de recuperación 

Haberá unha proba escrita de recuperación ao inicio do seguinte trimestre, e outra a 

final de curso. A cualificación obtense mediante a fórmula: [(2*nota recupe. + nota av)/3]. 

A final de curso, realizarase unha proba escrita de recuperación para aqueles 

alumnos/as que non teñan superadas algunha das avaliacións. En caso de manter o 

suspenso nalgunha avaliación, haberá unha proba extraordinaria de setembro dos 

contidos do curso.  

  



Curso 2019/2020 Programación didáctica Dpto Física e Química 

INFORMACIÓN DE INTERESE PARA O ALUMNADO DE 1º BACH:  

CULTURA CIENTÍFICA 

Bloque 1. Procedementos de traballo 1º Trimestre 

UD 1 Ciencia e sociedade 

Bloque 2. A Terra e a vida 

UD 2 O noso planeta: a Terra 

UD 3 A orixe da vida e do ser humano 

Bloque 3. Avances en biomediciña 2º Trimestre 

UD 4 Vivir máis, vivir mellor 

Bloque 4. A revolución xenética 

UD 5 Revolución xenética: o segredo da vida 

UD 6 Biotecnoloxía 

Bloque 5. Tecnoloxías da información e comunicación 3º Trimestre 

UD 7 Un mundo dixital 

UD 8 Funcionamento de Internet  

UD 9 Novas tecnoloxías 

 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

- Unha proba escrita (50%): sobre os contidos das clases expositivas 

- Traballo na aula (15%): valorarase a participación, interese, curiosidade 

científica, etc.  

- Proxectos (35%): traballos e presentacións orais individuais e grupais. 

A nota mínima para facer a media ponderada tanto na proba escrita coma nos proxectos 

é de 3,5. Para superar unha avaliación, será obrigatoria a entrega, en tempo e forma, 

de todos os proxectos e tarefas requiridas, e a cualificación obtida mediante a media 

ponderada debe ser igual ou superior a 5. A nota final será a media ponderada de cada 

unha das avaliacións. 

Medidas de recuperación 

Haberá unha proba escrita de recuperación ao final de curso. O alumno que non teña 

entregados os proxectos e tarefas requiridas ao longo do curso, ou que a súa 

cualificación fora inferior a 3,5, deberá entregalos con mínimo dúas semanas de 

antelación respecto da data prevista para a proba escrita de recuperación.  

Haberá unha proba extraordinaria de setembro composta por calquera dos contidos do 

curso, incluíndo os contidos dos proxectos.  

 



Curso 2019/2020 Programación didáctica Dpto Física e Química 

INFORMACIÓN DE INTERESE PARA O ALUMNADO DE 2º BACH:  

FÍSICA  

 

BLOQUE 1 Gravitación 1º Trimestre 

BLOQUE 2 Ondas 

BLOQUE 3 Óptica 2º Trimestre 

BLOQUE 4 Física Moderna 

BLOQUE 5 Electromagnetismo 3º Trimestre 

 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

- Dúas probas escritas (90%): a cualificación mínima para facer a media 

ponderada das dúas probas é de 2,5. Aqueles con menos de 2,5 na primeira 

proba escrita, ou que, tendo unha cualificación superior, desexen mellorala, 

terán a opción de realizar a segunda proba escrita sobre o total dos contidos das 

dúas probas. En calquera caso, haberá sempre alomenos unha pregunta da 

materia da proba anterior para todo o alumnado.  

- Traballo na aula e no laboratorio (10%): será necesario entregar en tempo e 

forma todas as tarefas e informes de laboratorio requiridos para aprobar o 

trimestre. 

A nota final será a media ponderada de cada unha das avaliacións. 

 

Medidas de recuperación 

Haberá unha proba escrita de recuperación ao inicio do seguinte trimestre, e outra a 

final de curso. A cualificación obtense mediante a fórmula: [(2*nota recupe. + nota av)/3]. 

A final de curso, realizarase unha proba escrita de recuperación para aqueles 

alumnos/as que non teñan superadas algunha das avaliacións. En caso de manter o 

suspenso nalgunha avaliación, haberá unha proba extraordinaria de setembro dos 

contidos do curso. 

Durante as probas escritas o/a alumno/a non poderá usar calculadoras programables.  

  



Curso 2019/2020 Programación didáctica Dpto Física e Química 

INFORMACIÓN DE INTERESE PARA O ALUMNADO DE 2º BACH:  

QUÍMICA  

 

BLOQUE 1 Equilibrio Químico 1º Trimestre 

BLOQUE 2 Ácido Base 

BLOQUE 3 Redox 

BLOQUE 4 Solubilidade 2º Trimestre 

BLOQUE 5 Cinética 

BLOQUE 6 Estrutura da materia 

BLOQUE 7 Enlace químico 

BLOQUE 8 Química orgánica 3º Trimestre 

 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

- Dúas probas escritas (90%): a cualificación mínima para facer a media 

ponderada das dúas probas é de 2,5. Aqueles con menos de 2,5 na primeira 

proba escrita, ou que, tendo unha cualificación superior, desexen mellorala, 

terán a opción de realizar a segunda proba escrita sobre o total dos contidos das 

dúas probas. En calquera caso, haberá sempre alomenos unha pregunta da 

materia da proba anterior para todo o alumnado.  

- Traballo na aula e no laboratorio (10%): será necesario entregar en tempo e 

forma todas as tarefas e informes de laboratorio requiridos para aprobar o 

trimestre. 

A nota final será a media ponderada de cada unha das avaliacións. 

 

Medidas de recuperación 

Haberá unha proba escrita de recuperación ao inicio do seguinte trimestre, e outra a 

final de curso. A cualificación obtense mediante a fórmula: [(2*nota recupe. + nota av)/3]. 

A final de curso, realizarase unha proba escrita de recuperación para aqueles 

alumnos/as que non teñan superadas algunha das avaliacións. En caso de manter o 

suspenso nalgunha avaliación, haberá unha proba extraordinaria de setembro dos 

contidos do curso. 

Durante as probas escritas, non se poderán usar calculadoras programables. Tamén se 

facilitará unha táboa periódica similar a empregada nas probas da ABAU.  

  



Curso 2019/2020 Programación didáctica Dpto Física e Química 

INFORMACIÓN DE INTERESE PARA O ALUMNADO DE BACHARELATO 

SEMIPRESENCIAL: QUÍMICA  

 

BLOQUE 1 Equilibrio Químico 1º Trimestre 

BLOQUE 2 Ácido Base 

BLOQUE 3 Redox 

BLOQUE 4 Solubilidade 2º Trimestre 

BLOQUE 5 Cinética 

BLOQUE 6 Estrutura da materia 

BLOQUE 7 Enlace químico 

BLOQUE 8 Química orgánica 3º Trimestre 

 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

A cualificación só dependera da notas que obteñan durante as probas escritas que se 

realizan ao longo de cada trimestre. Todos os estándares asociados a ese trimestre 

serán superados cando a cualificación da proba escrita sexa maior ou igual a 5. 

 

Medidas de recuperación: 

En caso de ter algún trimestre non superado, na proba escrita do terceiro trimestre 

poderá conter preguntas sobre contidos de calquera das avaliacións non superada. Se 

a cualificación e maior que 5 toda a materia estará superada. 

 

A cualificación final será a media aritmética dos tres trimestres. 

A nota final será a media ponderada de cada unha das avaliacións. 

Durante as probas escritas, non se poderán usar calculadoras programables. Tamén se 

facilitará unha táboa periódica similar a empregada nas probas da ABAU. 

  



Curso 2019/2020 Programación didáctica Dpto Física e Química 

INFORMACIÓN DE INTERESE PARA O ALUMNADO DO BACHARELATO 

SEMIPRESENCIAL: FÍSICA E QUÍMICA 

 

UD 1 A materia e as súas propiedades 1º Trimestre 

UD 2 Leis dos gases 

UD 3 Estequiometría das reaccións químicas 

UD 4 Termodinámica 

UD 5 Enerxía e espontaneidade das reaccións químicas 

UD 6 Química do carbono 2º Trimestre 

UD 7 Química, industria e sociedade 

UD 8 Movementos rectilíneos (mru e mrua) e a súa composición 

UD 9 Movemento circular 

UD 10 Dinámica 

UD 11 Dinámica celeste. Interaccións gravitatorias 3º Trimestre 

UD 12 Interacción electrostática 

UD 13 Traballo e enerxía mecánica 

UD 14 Movemento Harmónico Simple (MHS) 

 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

A cualificación só dependera da notas que obteñan durante as probas escritas que se 

realizan ao longo de cada trimestre. Todos os estándares asociados a ese trimestre 

serán superados cando a cualificación da proba escrita sexa maior ou igual a 5. 

 

Medidas de recuperación: 

En caso de ter algún trimestre non superado, na proba escrita do terceiro trimestre 

poderá conter preguntas sobre contidos de calquera das avaliacións non superada. Se 

a cualificación e maior que 5 toda a materia estará superada. 

 

A cualificación final será a media aritmética dos tres trimestres. 

A nota final será a media ponderada de cada unha das avaliacións. 

Durante as probas escritas, non se poderán usar calculadoras programables. 

  



Curso 2019/2020 Programación didáctica Dpto Física e Química 

INFORMACIÓN DE INTERESE PARA O ALUMNADO DO BACHARELATO 

SEMIPRESENCIAL: CULTURA CIENTÍFICA 

 

Bloque 1. Procedementos de traballo 1º Trimestre 

UD 1 Ciencia e sociedade 

Bloque 2. A Terra e a vida 

UD 2 O noso planeta: a Terra 

UD 3 A orixe da vida e do ser humano 

Bloque 3. Avances en biomediciña 2º Trimestre 

UD 4 Vivir máis, vivir mellor 

Bloque 4. A revolución xenética 

UD 5 Revolución xenética: o segredo da vida 

UD 6 Biotecnoloxía 

Bloque 5. Tecnoloxías da información e comunicación 3º Trimestre 

UD 7 Un mundo dixital 

UD 8 Funcionamento de Internet  

UD 9 Novas tecnoloxías 

 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 

- Unha proba escrita (50%): sobre os contidos das clases expositivas 

- Traballo na aula (15%): valorarase a participación, interese, curiosidade 

científica, etc.  

- Proxectos (35%): traballos e presentacións orais individuais e grupais. 

A nota mínima para facer a media ponderada tanto na proba escrita coma nos proxectos 

é de 3,5. Para superar unha avaliación, será obrigatoria a entrega, en tempo e forma, 

de todos os proxectos e tarefas requiridas, e a cualificación obtida mediante a media 

ponderada debe ser igual ou superior a 5. A nota final será a media ponderada de cada 

unha das avaliacións. 

Medidas de recuperación 

Haberá unha proba escrita de recuperación ao final de curso. O alumno que non teña 

entregados os proxectos e tarefas requiridas ao longo do curso, ou que a súa 

cualificación fora inferior a 3,5, deberá entregalos con mínimo dúas semanas de 

antelación respecto da data prevista para a proba escrita de recuperación.  

Haberá unha proba extraordinaria de setembro composta por calquera dos contidos do 

curso, incluíndo os contidos dos proxectos.  


