
FÍSICA E QUÍMICA 2ºESO: 

Na materia de Física e Química no primeiro ciclo de ESO débense afianzar e ampliar os coñecementos que sobre as 

ciencias da natureza foron adquiridos polo alumnado na etapa de educación primaria. O enfoque co que se procura 

introducir os conceptos debe ser fundamentalmente fenomenolóxico; deste xeito, a materia preséntase como a 

explicación lóxica de todo aquilo ao que o alumnado está afeito e coñece. É importante sinalar que neste ciclo a materia 

de Física e Química pode ter carácter terminal, polo que o seu obxectivo prioritario será o de contribuír á cimentación 

dunha cultura científica básica.

BLOQUES / UNIDADE DIDÁCTICA / TEMPORALIZACIÓN (AVALIACIÓN)

Presentación da materia de e avaliación inicial nas primeiras sesións do curso

B1. A actividade científica U1. O traballo dos científicos 1ª AV.
Set.-Dec.B2. A materia U2. A materia que nos rodea

U3. A diversidade da materia.
U4. Viaxe polo interior da materia

B3. Os cambios da materia U5. A materia se transforma 2ª AV.
Xan.-Mar.B4. O movemento e as 

forzas
U6. Vivimos en movemento

U7. As forzas

B5. A Enerxía U8. A Enerxía e as súas transformacións 3ª AV.
Abr.- XuñU9. Enerxía eléctrica e térmica

U10. Luz e Sonido

Avaliación final e avaliación do proceso e da práctica docente nas últimas sesións do curso

Instrumentos de cualificación 
Os alumnos realizarán como mínimo dúas probas escritas por avaliación. Ademais se poderán realizar probas 
escritas complementarias para os alumnos con cualificación negativa nestas probas.
As probas escritas puntuaranse de xeito que a suma total de cada proba sexa un 10.
En todas as probas escritas descontaranse, para cada pregunta, as seguintes porcentaxes:

 25% da cualificación correspondente no caso de que non usar as unidades adecuadas.
 25% da cualificación correspondente no caso de que non se chegue ao resultado  numérico  do 

exercicio. 
 50% da cualificación correspondente no caso de que non se razoe a resposta.

Os traballos de investigación propostos e os informes das prácticas de laboratorio realizadas, cualificarase de tal 
xeito que a puntuación máxima sexa un 10.  
A nota máxima asignada ao traballo diario do alumno na aula será un 10.

Para cualificar ao alumnado temos dúas notas:
Nota 1 : Media aritmética das probas escritas realizadas.
Nota 2 : Media aritmética dos traballos realizados e do traballo diario do alumno. 

Cualificación da avaliación (nota da avaliación):
70 % da nota 1 + 30 % da nota 2 en 2º da ESO

Para ser avaliado positivamente na avaliación os alumnos deberán obter unha cualificación maior ou igual a 5.



- Fin de curso (convocatoria de xuño):
A nota final da avaliación ordinaria en Xuño obterase como a media das tres avaliacións, previamente aprobadas 
tendo en conta que para aprobar é necesario ter unha nota media igual ou maior que 5 e que ningunha das notas 
das avaliacións sexa inferior a 4.
No caso de que o alumno ou alumna teña que realizar a recuperación dalgunha avaliación ou unha proba final en 
Xuño, a cualificación numérica que se incluirá será como mínimo 5 se o exame está aprobado, e como máximo, 
a que resulte de aplicar a seguinte fórmula:
[Cualif. = (2xNota da recup + Nota media da aval.)/3]

- Convocatoria extraordinaria de setembro:
Os alumnos realizarán unha proba escrita de toda a materia explicada durante o curso. Para superar esta proba a 
cualificación debe ser igual ou superior a 5. 

PÓDESE ACCEDER A PROGRAMACIÓN DE FÍSICA E QUÍMICA NA PÁXINA WEB DO CENTRO. 

Eu, ………………………………………………, pai, nai, tutor do alumno ………………………………………….

recibín a información sobre a programación da materia de Fisica e Quñimica de 2º de ESO.

Fdo………………………. 

En A Estrada a … de …………… de 2019
Pregase firmar e devolver ao profesor



FÍSICA E QUÍMICA 3ºESO: 
Na materia de Física e Química no primeiro ciclo de ESO débense afianzar e ampliar os coñecementos que sobre as 

ciencias da natureza foron adquiridos polo alumnado na etapa de educación primaria. O enfoque co que se procura 

introducir os conceptos debe ser fundamentalmente fenomenolóxico; deste xeito, a materia preséntase como a 

explicación lóxica de todo aquilo ao que o alumnado está afeito e coñece. É importante sinalar que neste ciclo a materia 

de Física e Química pode ter carácter terminal, polo que o seu obxectivo prioritario será o de contribuír á cimentación 

dunha cultura científica básica.

BLOQUES / UNIDADE DIDÁCTICA / TEMPORALIZACIÓN (AVALIACIÓN)

Presentación da materia e avaliación inicial nas primeiras sesións do curso

B1. A actividade científica U1. O método científico 1ª AV.
Set.-Dec.B2. A materia U2. A natureza da materia

U3. A materia e os elementos
U4. O enlace Químico

B3. Os cambios Químicos U5. As reaccións Químicas 2ª AV.
Xan.-Mar.B4. O movemento e as 

forzas
U6. O movemento

U7. As forzas e as máquinas

U8. As forzas na natureza

B5. A Enerxía U9. Electricidade e electrónica 3ª AV.
Abr.- XuñU10. Uso racional da Enerxía

Avaliación final e avaliación do proceso e da práctica docente nas últimas sesións do curso

Instrumentos de cualificación 
Os alumnos realizarán como mínimo dúas probas escritas por avaliación. Ademais se poderán realizar probas 
escritas complementarias para os alumnos con cualificación negativa nestas probas.
As probas escritas puntuaranse de xeito que a suma total de cada proba sexa un 10.
En todas as probas escritas descontaranse, para cada pregunta, as seguintes porcentaxes:

 25% da cualificación correspondente no caso de que non usar as unidades adecuadas.
 25% da cualificación correspondente no caso de que non se chegue ao resultado  numérico  do 

exercicio. 
 50% da cualificación correspondente no caso de que non se razoe a resposta.

Os traballos de investigación propostos e os informes das prácticas de laboratorio realizadas, cualificarase de tal 
xeito que a puntuación máxima sexa un 10.  
A nota máxima asignada ao traballo diario do alumno na aula será un 10.

Para cualificar ao alumnado temos dúas notas:
Nota 1 : Media aritmética das probas escritas realizadas.
Nota 2 : Media aritmética dos traballos realizados e do traballo diario do alumno. 

Cualificación da avaliación (nota da avaliación):
75 % da nota 1 + 25 % da nota 2 en 3º da ESO

Para ser avaliado positivamente na avaliación os alumnos deberán obter unha cualificación maior ou igual a 5.



- Fin de curso (convocatoria de xuño):
A nota final da avaliación ordinaria en Xuño obterase como a media das tres avaliacións, previamente aprobadas 
tendo en conta que para aprobar é necesario ter unha nota media igual ou maior que 5 e que ningunha das notas 
das avaliacións sexa inferior a 4.
No caso de que o alumno ou alumna teña que realizar a recuperación dalgunha avaliación ou unha proba final en 
Xuño, a cualificación numérica que se incluirá será como mínimo 5 se o exame está aprobado, e como máximo, 
a que resulte de aplicar a seguinte fórmula:
[Cualif. = (2xNota da recup + Nota media da aval.)/3]

- Convocatoria extraordinaria de setembro:
Os alumnos realizarán unha proba escrita de toda a materia explicada durante o curso. Para superar esta proba a 
cualificación debe ser igual ou superior a 5. 

PÓDESE ACCEDER A PROGRAMACIÓN COMPLETA DE FÍSICA E QUÍMICA NA PÁXINA WEB DO 
CENTRO. 

Eu, ………………………………………………, pai, nai, tutor do alumno ………………………………………….

recibín a información sobre a programación da materia de Fisica e Quñimica de 2º de ESO.

Fdo………………………. 

En A Estrada a … de …………… de 2019
Pregase firmar e devolver ao profesor  



FÍSICA E QUÍMICA 4ºESO: 
No segundo ciclo de ESO  a materia ten un carácter esencialmente formal, e está enfocada a dotar ao alumnado de 

capacidades específicas asociadas a esta disciplina. Neste curso cuarto de ESO aséntanse as bases dos contidos que en 

primeiro de bacharelato recibirán un enfoque máis educativo.

BLOQUES / UNIDADE DIDÁCTICA / TEMPORALIZACIÓN (AVALIACIÓN)

Presentación da materia e avaliación inicial nas primeiras sesións do curso

B1. A actividade científica U1. A Investigación Científica 1ª AV.
Set.-Dec.B2. A materia U2. A estructura da materia

U3. A taboa periódica
U4. O enlace Químicos

U5. Nomenclatura Inorgánica
U6. Química do Carbono

2ª AV.
Xan.-Mar.

B3. Os cambios da materia U7. A s reaccións químicas

B4. O movemento e as 
forzas

U8. O movemento
U9. Movemento rectilíneo e circular
U10. As Forzas
U11. Presión nos fluidos

B5. A Enerxía U12. A Enerxía
U13. Enerxía térmica
U14. Ondas. Luz e Sonido

3ª AV.
Abr.- Xuñ

Avaliación final e avaliación do proceso e da práctica docente nas últimas sesións do curso

Instrumentos de cualificación 
Os alumnos realizarán como mínimo dúas probas escritas por avaliación. Ademais se poderán realizar probas 
escritas complementarias para os alumnos con cualificación negativa nestas probas.
As probas escritas puntuaranse de xeito que a suma total de cada proba sexa un 10.
En todas as probas escritas descontaranse, para cada pregunta, as seguintes porcentaxes:

 25% da cualificación correspondente no caso de que non usar as unidades adecuadas.
 25% da cualificación correspondente no caso de que non se chegue ao resultado  numérico  do 

exercicio. 
 50% da cualificación correspondente no caso de que non se razoe a resposta.

Os traballos de investigación propostos e os informes das prácticas de laboratorio realizadas, cualificarase de tal 
xeito que a puntuación máxima sexa un 10.  
A nota máxima asignada ao traballo diario do alumno na aula será un 10.

Para cualificar ao alumnado temos dúas notas:
Nota 1 : Media aritmética das probas escritas realizadas.
Nota 2 : Media aritmética dos traballos realizados e do traballo diario do alumno. 

Cualificación da avaliación (nota da avaliación):
80 % da nota 1 + 20 % da nota 2 en 4º da ESO

Para ser avaliado positivamente na avaliación os alumnos deberán obter unha cualificación maior ou igual a 5.



- Fin de curso (convocatoria de xuño):
A nota final da avaliación ordinaria en Xuño obterase como a media das tres avaliacións, previamente aprobadas 
tendo en conta que para aprobar é necesario ter unha nota media igual ou maior que 5 e que ningunha das notas 
das avaliacións sexa inferior a 4.
No caso de que o alumno ou alumna teña que realizar a recuperación dalgunha avaliación ou unha proba final en 
Xuño, a cualificación numérica que se incluirá será como mínimo 5 se o exame está aprobado, e como máximo, 
a que resulte de aplicar a seguinte fórmula:
[Cualif. = (2xNota da recup + Nota media da aval.)/3]

- Convocatoria extraordinaria de setembro:
Os alumnos realizarán unha proba escrita de toda a materia explicada durante o curso. Para superar esta proba a 
cualificación debe ser igual ou superior a 5. 

PÓDESE ACCEDER A PROGRAMACIÓN DE FÍSICA E QUÍMICA NA PÁXINA WEB DO CENTRO. 

Eu, ………………………………………………, pai, nai, tutor do alumno ………………………………………….

recibín a información sobre a programación da materia de Fisica e Quñimica de 2º de ESO.

Fdo………………………. 

En A Estrada a … de …………… de 2019
Pregase firmar e devolver ao profesor 



CULTURA CIENTÍFICA 4ºESO: 

“Nunha sociedade democrática os cidadáns necesitan ter uns coñecementos básicos das cuestións científicas, de xeito 

que poidan tomar decisións informadas e non depender unicamente dos expertos” Stephen Hawking ( Extraido do seu 

discurso no acto de recollida do premio Principe de Asturias 1989)

BLOQUES / UNIDADE DIDÁCTICA / TEMPORALIZACIÓN (AVALIACIÓN)

Presentación da materia e avaliación inicial nas primeiras sesións do curso

U1. O Universo
U2. O Sistema Solar
U3. A bordo dun praneta en perigo

1ª AV.
Set.-Dec.

U4. A Enerxía e as políticas medioambientais
U5. Saude e Enfermidade. Enfermidades infecciosas e non infecciosas.

2ª AV.
Xan.-Mar.

U6. Os materiais e os seus usos
U7. Nanotecnoloxía

3ª AV.
Abr.- Xuñ

Avaliación final e avaliación do proceso e da práctica docente nas últimas sesións do curso

Instrumentos de cualificación 
Os alumnos realizarán como mínimo unha proba escrita por avaliación.
 Ademais se poderán realizar probas escritas complementarias para os alumnos con cualificación negativa nestas 
probas.
As probas escritas puntuaranse de xeito que a suma total de cada proba sexa un 10.

Os traballos de investigación   propostos cualificaranse de tal xeito que a puntuación máxima sexa un 10.  
A nota máxima asignada ao traballo diario   do alumno na aula será un 10.

Para obter a cualificación de cada trimestre realizarase unha media ponderada da proba escrita que ponderará o 
50% da cualificación; a observación na aula ponderará un 15% e os proxectos realizados (traballos, 
presentacións orais) un 35%. 

Para obter a cualificación final do trimestre mediante a media ponderada, será necesario que a cualificación 
obtida na proba e escrita e nos proxectos sexa igual ou superior a 4. 

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. 

 



Medidas de recuperación
Realizarase unha proba escrita de recuperación ao final de curso que versará sobre aqueles estándares de 
aprendizaxe non superados polo alumno/a. 
O alumno que non teña entregados os proxectos e tarefas requiridas ao longo do curso, deberá facelo con mínimo
dúas semanas de antelación respecto da data prevista para a proba escrita de recuperación. 

O alumno que obtivera unha cualificación inferior a 4 nalgún dos proxectos ou tarefas deberá repetilas e 
entregalas de novo con dita antelación. 
Para superar a materia, a cualificación obterase mediante a media ponderada  da proba escrita (50%), 
observación na aula (15%) e proxectos realizados (35%) deberá ser igual ou superior a 5. 

En caso contrario, o alumno acudirá a unha proba extraordinaria de Setembro composta por unha proba escrita 
que versará sobre calquera dos estándares de aprendizaxe do curso. 

PÓDESE ACCEDER A PROGRAMACIÓN COMPLETA DA MATERIA NA PÁXINA WEB DO CENTRO. 

Eu, ………………………………………………, pai, nai, tutor do alumno ………………………………………….

recibín a información sobre a programación da materia de Fisica e Quñimica de 2º de ESO.

Fdo………………………. 

En A Estrada a … de …………… de 2019
Pregase firmar e devolver ao profesor 


