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1.- FÍSICA E QUÍMICA 2º ESO 

Ao non cursarse esta materia en 1º da ESO, non hai estándares específicos 

que se consideren imprescindibles non adquiridos durante o curso anterior, 

polo que non se establece un plan de reforzo nesta materia. Prestarase 

especial atención aos informes individualizados e ás probas de avaliación 

inicial do alumnado por se houbese estándares non adquiridos en relación coa 

competencia matemática necesaria para o traballo desta materia. 
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2.- FÍSICA E QUÍMICA 3º ESO 

2.1.- Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 19/20 

Os estándares non traballados durante o curso pasado na materia de 

Física e Química de 2º da ESO detállanse a continuación:  

FQB2.4.3.- Realiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, 

describe o procedemento seguido e o material utilizado, determina a 

concentración e exprésaa en gramos/litro.     

FQB2.5.1.- Deseña métodos de separación de mesturas segundo as 

propiedades características das substancias que as compoñen, describe o 

material de laboratorio adecuado e leva a cabo o proceso.   

FQB3.1.3.- Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas. 

 

 

2.2.- Análise da situación 

Os estándares de aprendizaxe non traballados durante o curso pasado son os 

relativos ao traballo no laboratorio dalgunhas das unidades didácticas 

impartidas desde a suspensión da docencia presencial. 

Non parece coherente desde o punto de vista pedagóxico comezar o primeiro 

trimestre de 3º da ESO traballando eses estándares de maneira inconexa, 

senón que se opta por incluílos nas unidades relacionadas do currículo de 

terceiro para que a aprendizaxe poida ser máis significativa. 

Durante as primeiras semanas de curso  si se fará fincapé nos conceptos e nas 

magnitudes imprescindibles traballados pola case totalidade do alumnado a 

través da docencia telemática. 

 

 

2.3.- Reforzo dos elementos curriculares esenciais e competencias e 

aprendizaxes imprescindibles do curso anterior. Temporalización e 

secuenciación 

 Na UD 1, A ciencia e a medida, de 3º da ESO ao abordar o contido Medida 

de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica, farase 

fincapé nas magnitudes derivadas velocidade, aceleración e forza e nas 

correspondentes unidades do Sistema Internacional.  
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 Na UD 4.- Os cambios químicos. A reacción química, traballaranse os 

estándares de aprendizaxe que non foron impartidos no curso 19/20 (apartado 

1.1. deste plan de reforzo), sempre que a situación permita desenvolver 

actividades no laboratorio. 

 

 

2.4.- Medidas metodolóxicas e organizativas 

Desde o punto de vista metodolóxico seguiranse os principios establecidos 

para a materia de 3º da ESO na programación, prestando especial atención a 

aquel alumnado que, a partir da análise dos informes individualizados e da 

avaliación inicial, se detecte que ten  máis dificultades na aprendizaxe e un 

grao menor de consecución das competencias e aprendizaxes imprescindibles 

do curso anterior. 

En canto á organización da materia, revisarase o grao mínimo de consecución 

dos estándares de aprendizaxe que figuraban na programación da materia do 

curso anterior, traballando en maior profundidade aqueles aos que se lle asigne 

unha porcentaxe igual ou superior ao 80%, coa fin de centrarse desde o inicio 

de curso nas aprendizaxes e nas competencias imprescindibles para este nivel.  
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3.- FÍSICA E QUÍMICA 4º ESO 

3.1.- Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 19/20 

Recóllense a continuación os estándares non traballados durante o 

curso pasado na materia de Física e Química de 3º da ESO: 

FQB3.2.1. Recoñece os reactivos e os produtos a partir da representación de 

reaccións químicas sinxelas, e comproba experimentalmente que se cumpre a 

lei de conservación da masa.     

FQB3.3.1. Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que permita 

comprobar o efecto da concentración dos reactivos na velocidade de formación 

dos produtos dunha reacción química, e xustifica este efecto en termos da 

teoría de colisións.         

FQB4.3.2. Constrúe un compás elemental para localizar o norte empregando o 

campo magnético terrestre, e describe o procedemento seguido para facelo.  

FQB4.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday no laboratorio 

ou mediante simuladores virtuais, deducindo que a electricidade e o 

magnetismo son dúas manifestacións dun mesmo fenómeno.   

FQB5.3.2. Comprende o significado das magnitudes eléctricas de intensidade 

de corrente, diferenza de potencial e resistencia, e relaciónaas entre si 

empregando a lei de Ohm.       

FQB5.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular unha das 

magnitudes involucradas a partir das outras dúas, e expresa o resultado en 

unidades do Sistema Internacional. 

 

 

3.2.- Análise da situación 

Os estándares de aprendizaxe non traballados durante o curso pasado (3º 

ESO) son os relativos ao traballo no laboratorio, así como algúns dos relativos 

á corrente eléctrica.  

De cara a subsanar as posibles eivas do alumnado, óptase por repasar as 

magnitudes eléctricas ao inicio de 4º e partir desde un nivel moi básico cando 

se aborde estequiometría. Tendo en conta que o currículo de 4º da ESO non 

inclúe corrente eléctrica e que o alumnado viu contidos de electricidade 

(circuitos eléctricos sinxelos) en Tecnoloxía de 3º da ESO, non se traballarán 
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os estándares deste bloque de contido non vistos o curso pasado durante o 

actual curso escolar, por entender que a súa aprendizaxe sería pouco 

significativa ao abordalos de maneira inconexa e que non son propedéuticos 

para cursar a materia de Física e Química en 4º da ESO. 

 

 

3.3.- Reforzo dos elementos curriculares esenciais e competencias e 

aprendizaxes imprescindibles do curso anterior. Temporalización e 

secuenciación 

 Na UD 1, A ciencia. Magnitudes e unidades, de 4º da ESO ao abordar o 

contido Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación 

científica (B.1.4), farase fincapé nas magnitudes eléctricas e nas 

correspondentes unidades do Sistema Internacional.  

 Na UD 5, A reacción química, de 4º da ESO, traballaranse os estándares de 

aprendizaxe que non foron impartidos no curso 19/20 (apartado 2.1. deste plan 

de reforzo), sempre que a situación permita desenvolver actividades no 

laboratorio. Ademais, partirase dun nivel moi baixo de coñecemento o que 

suporá unha modificación na temporalización da unidade con respecto a cursos 

anteriores, sendo preciso asignarlle na programación didáctica un maior 

número de sesións, particularmente ao estándar de 4º FQB3.5.2 (Resolve 

problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros e 

supondo un rendemento completo da reacción, tanto se os reactivos están en 

estado sólido como se están en disolución). Isto permitirá garantir que o 

alumnado é quen de acadar o mesmo cun grao de consecución suficiente para 

cursar a materia no primeiro curso de bacharelato. 

 

 

3.4.- Medidas metodolóxicas e organizativas 

Desde o punto de vista metodolóxico seguiranse os principios establecidos 

para a materia de 4º da ESO na programación, prestando especial atención a 

aquel alumnado que, a partir da análise dos informes individualizados e da 

avaliación inicial, se detectase que ten  máis dificultades na aprendizaxe e un 
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grao menor de consecución das competencias e aprendizaxes imprescindibles 

do curso anterior. 

En canto á organización da materia, revisarase o grao mínimo de consecución 

dos estándares de aprendizaxe que figuraban na programación da materia do 

curso anterior, traballando en maior profundidade aqueles aos que se lle asigne 

unha porcentaxe igual ou superior ao 80%, coa fin de centrarse desde o inicio 

de curso nas aprendizaxes e nas competencias imprescindibles para este nivel.  
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4.- FÍSICA E QUÍMICA 1º BAC 

4.1.- Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 19/20 

Os estándares non traballados durante o curso pasado na materia de 

Física e Química de 4º da ESO detállanse a continuación:  

FQB3.7.1. Deseña e describe o procedemento de realización dunha volumetría 

de neutralización entre un ácido forte e unha base forte, e interpreta os 

resultados. 

FQB3.7.2. Planifica unha experiencia e describe o procedemento para seguir 

no laboratorio que demostre que nas reaccións de combustión se produce 

dióxido de carbono mediante a detección deste gas. 

FQB3.7.3. Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas que teñan lugar 

reaccións de síntese, combustión ou neutralización. 

FQB4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo 

experiencias no laboratorio ou empregando aplicacións virtuais interactivas, 

para determinar a variación da posición e a velocidade dun corpo en función do 

tempo, e representa e interpreta os resultados obtidos. 

FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos que hai 

cambios na velocidade dun corpo. 

FQB4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a forza normal, a forza de 

rozamento e a forza centrípeta en casos de movementos rectilíneos e 

circulares. 

FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un corpo en 

movemento nun plano tanto horizontal como inclinado, calculando a forza 

resultante e a aceleración. 

FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de Newton. 

FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia do enunciado 

da segunda lei. 

FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en situacións 

de interacción entre obxectos. 

FQB4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción gravitatoria só se 

poñen de manifesto para obxectos moi masivos, comparando os resultados 

obtidos de aplicar a lei da gravitación universal ao cálculo de forzas entre 

distintos pares de obxectos. 
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FQB4.9.2. Obtén a expresión da aceleración da gravidade a partir da lei da 

gravitación universal relacionando as expresións matemáticas do peso dun 

corpo e a forza de atracción gravitatoria. 

FQB4.10.1. Razoa o motivo polo que as forzas gravitatorias producen nalgúns 

casos movementos de caída libre e noutros casos movementos orbitais. 

FQB4.11.1. Describe as aplicacións dos satélites artificiais en 

telecomunicacións, predición meteorolóxica, posicionamento global, astronomía 

e cartografía, así como os riscos derivados do lixo espacial que xeran. 

FQB4.12.1. Interpreta fenómenos e aplicacións prácticas nas que se pon de 

manifesto a relación entre a superficie de aplicación dunha forza e o efecto 

resultante. 

FQB4.12.2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto regular en 

distintas situacións nas que varía a superficie en que se apoia; compara os 

resultados e extrae conclusións. 

FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos en que se poña de manifesto a 

relación entre a presión e a profundidade no seo da hidrosfera e a atmosfera. 

FQB4.13.2. Explica o abastecemento de auga potable, o deseño dunha presa e 

as aplicacións do sifón, utilizando o principio fundamental da hidrostática. 

FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados coa presión no interior dun fluído 

aplicando o principio fundamental da hidrostática. 

FQB4.13.4. Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio de Pascal, 

como a prensa hidráulica, o elevador, ou a dirección e os freos hidráulicos, 

aplicando a expresión matemática deste principio á resolución de problemas en 

contextos prácticos. 

FQB4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade de obxectos utilizando a 

expresión matemática do principio de Arquímedes, e verifícaa 

experimentalmente nalgún caso. 

FQB4.14.1. Comproba experimentalmente ou utilizando aplicacións virtuais 

interactivas a relación entre presión hidrostática e profundidade en fenómenos 

como o paradoxo hidrostático, o tonel de Arquímedes e o principio dos vasos 

comunicantes. 
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FQB4.14.2. Interpreta o papel da presión atmosférica en experiencias como o 

experimento de Torricelli, os hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos 

onde non se derrama o contido, etc., inferindo o seu elevado valor. 

FQB4.14.3. Describe o funcionamento básico de barómetros e manómetros, e 

xustifica a súa utilidade en diversas aplicacións prácticas. 

FQB4.15.1. Relaciona os fenómenos atmosféricos do vento e a formación de 

frontes coa diferenza de presións atmosféricas entre distintas zonas. 

FQB4.15.2. Interpreta os mapas de isóbaras que se amosan no prognóstico do 

tempo, indicando o significado da simboloxía e os datos que aparecen nestes. 

FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía cinética e 

potencial gravitatoria, aplicando o principio de conservación da enerxía 

mecánica. 

FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en situacións onde 

diminúe a enerxía mecánica. 

FQB5.2.1. Identifica a calor e o traballo como formas de intercambio de 

enerxía, distinguindo as acepcións coloquiais destes termos do seu significado 

científico. 

FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia enerxía en 

forma de calor ou en forma de traballo. 

FQB5.3.1. Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, incluíndo 

situacións en que a forza forma un ángulo distinto de cero co desprazamento, e 

expresar o resultado nas unidades do Sistema Internacional ou noutras de uso 

común, como a caloría, o kWh e o CV. 

FQB5.4.1. Describe as transformacións que experimenta un corpo ao gañar ou 

perder enerxía, determinar a calor necesaria para que se produza unha 

variación de temperatura dada e para un cambio de estado, e representar 

graficamente estas transformacións. 

FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta temperatura e o 

valor da temperatura final aplicando o concepto de equilibrio térmico. 

FQB5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun obxecto coa variación da súa 

temperatura utilizando o coeficiente de dilatación lineal correspondente. 
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FQB5.4.4. Determina experimentalmente calores específicas e calores latentes 

de substancias mediante un calorímetro, realizando os cálculos necesarios a 

partir dos datos empíricos obtidos. 

FQB5.5.1. Explica ou interpreta, mediante ilustracións ou a partir delas, o 

fundamento do funcionamento do motor de explosión. 

FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor de 

explosión e preséntao empregando as TIC. 

FQB5.6.1. Utiliza o concepto da degradación da enerxía para relacionar a 

enerxía absorbida e o traballo realizado por unha máquina térmica. 

FQB5.6.2. Emprega simulacións virtuais interactivas para determinar a 

degradación da enerxía en diferentes máquinas, e expón os resultados 

empregando as TIC. 

 

 

4.2.- Análise da situación 

Os estándares de aprendizaxe non traballados durante o curso pasado (4º 

ESO) algúns, moi poucos, corresponden á realización de experiencias de 

laboratorio  da parte de Química, mentres que a maioría son os que 

desenvolven os bloques de contido de Física, ao ser estes os que estaban 

temporalizados para os últimos meses do curso. 

Logo de reunirse e analizar a situación, o Departamento de Física e Química 

non considera pertinente comezar traballando os contidos correspondentes á 

parte de Física durante o primeiro trimestre de curso, na materia de 1º de BAC, 

ao optarse por seguir impartindo a Física neste curso despois dos contidos de 

Química. A razón de manter esta secuenciación é que a mesma permite que o 

alumnado avance durante a primeira parte do curso no currículo de 

matemáticas, particularmente na parte de Álxebra e Análise (concepto de 

derivada entre outros), xa que moitos dos conceptos desta materia requírense 

para a resolución de problemas de Física. 

Optarase por incluír os estándares de Química non traballados na parte 

correspondente de 1º de BAC, modificando o número de sesións que 

habitualmente se asignan á mesma, de maneira que se vexa ao longo do 
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primeiro trimestre, dedicando a maior parte do segundo e o terceiro aos 

contidos de Física.  

 

 

4.3.- Reforzo dos elementos curriculares esenciais e competencias e 

aprendizaxes imprescindibles do curso anterior. Temporalización e 

secuenciación 

 Na UD 4, A reacción química, de 1º de BAC se incluirán, os estándares de 

química non traballados o curso pasado, sempre que a situación permita levar 

ao alumnado ao laboratorio. En calquera caso, o estándar FQB3.7.1 (Deseña e 

describe o procedemento de realización dunha volumetría de neutralización 

entre un ácido forte e unha base forte, e interpreta os resultados) traballarano 

con seguridade se cursan a materia Química de 2º de BAC. 

 

 Os estándares de aprendizaxe correspondentes aos bloques de contido O 

movemento, As forzas e a Enerxía, agás Forzas en fluídos, abordaranse ao 

traballar os estándares de aprendizaxe dos bloques Cinemática, Dinámica e 

Enerxía, incorporando como corresponde ao nivel de 1º de BAC o tratamento 

vectorial en Cinemática e Dinámica. 

Polo que respecta á Dinámica de fluídos, tendo en conta que non é un contido 

propedéutico para a Física de 1º nin de 2º de BAC e, dado a extensión do 

currículo da materia en 1º de BAC, non se contempla abordar os estándares de 

aprendizaxe desa parte da materia. 

 

 

4.4.- Medidas metodolóxicas e organizativas 

Desde o punto de vista metodolóxico seguiranse os principios establecidos 

para a materia de 1º de BAC na programación, prestando especial atención a 

aquel alumnado que, a partir da análise dos informes individualizados e da 

avaliación inicial, se detecte que ten máis dificultades na aprendizaxe e un grao 

menor de consecución das competencias e aprendizaxes imprescindibles do 

curso anterior. 
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En canto á organización da materia, revisarase o grao mínimo de consecución 

dos estándares de aprendizaxe que figuraban na programación da materia do 

curso anterior, traballando en maior profundidade aqueles aos que se lle asigne 

unha porcentaxe igual ou superior ao 80%, coa fin de centrarse desde o inicio 

de curso nas aprendizaxes e nas competencias imprescindibles para este nivel. 

Isto permitirá revisar a temporalización dos contidos, coa fin de traballar os 

contidos mínimos imprescindibles da parte de Química durante o primeiro 

trimestre de curso, dedicando a maior parte dos dous restantes a traballar os 

estándares de Física específicos de 1º de BAC, comezando polos que 

quedaron sen ver en 4º da ESO. 
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5.- QUÍMICA 2º BAC 

De acordo coa secuenciación-temporalización da materia Física e Química de 

1º de BAC, do curso pasado e do actual, os estándares de aprendizaxe non 

traballados de maneira presencial durante o curso pasado nesa materia 

corresponden á parte de Física (ver apartado 6 deste documento), non 

véndose afectada pola supresión da actividade docente presencial por mor da 

crise sanitaria orixinada pola Covid-19 a parte de Química.  

De acordo con isto, na materia de Química de 2º de BAC farase unha análise 

da competencia do alumnado a partir da avaliación inicial, pero tendo en conta 

que as eivas que poida haber non se deben a non impartición da parte 

correspondente do currículo en 1º de BAC, polo que non se contempla un 

plan de reforzo específico derivado desa situación.  
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6.- FÍSICA 2º BAC 

6.1.- Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 19/20 

Bloque 6.- Cinemática 

FQB6.1.1. Analiza o movemento dun corpo en situacións cotiás razoando se o 

sistema de referencia elixido é inercial ou non inercial. 

FQB6.1.2. Xustifica a viabilidade dun experimento que distinga se un sistema 

de referencia se acha en repouso ou se move con velocidade constante. 

FQB6.2.1. Describe o movemento dun corpo a partir dos seus vectores de 

posición, velocidade e aceleración nun sistema de referencia dado. 

FQB6.3.1. Obtén as ecuacións que describen a velocidade e a aceleración dun 

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

FQB6.3.3. Realiza e describe experiencias que permitan analizar os 

movementos rectilíneo ou circular, e determina as magnitudes involucradas. 

FQB6.5.1. Formulado un suposto, identifica o tipo ou os tipos de movementos 

implicados, e aplica as ecuacións da cinemática para realizar predicións acerca 

da posición e a velocidade do móbil. 

FQB6.8.1. 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. 

FQB6.8.2. Resolve problemas relativos á composición de movementos 

descompoñéndoos en dous movementos rectilíneos. 

FQB6.9.1. Deseña, realiza e describe experiencias que poñan de manifesto o 

movemento harmónico simple (MHS) e determina as magnitudes involucradas. 

FQB6.9.2. Interpreta o significado físico dos parámetros que aparecen na 

ecuación do movemento harmónico simple. 

FQB6.9.3. Predí a posición dun oscilador harmónico simple coñecendo a 

amplitude, a frecuencia, o período e a fase inicial. 

FQB6.9.4. Obtén a posición, velocidade e aceleración nun movemento 

harmónico simple aplicando as ecuacións que o describen. 

FQB6.9.5. Analiza o comportamento da velocidade e da aceleración dun 

movemento harmónico simple en función da elongación. 
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FQB6.9.6. Representa graficamente a posición, a velocidade e a aceleración 

do movemento harmónico simple (MHS) en función do tempo, comprobando a 

súa periodicidade. 

Bloque 7.- Dinámica 

FQB7.1.2. Debuxa 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. 

FQB7.3.1. Determina experimentalmente a constante elástica dun resorte 

aplicando a lei de Hooke e calcula a frecuencia coa que oscila unha masa 

coñecida unida a un extremo do citado resorte. 

FQB7.3.2. Demostra que a aceleración dun movemento harmónico simple 

(MHS) é proporcional ao desprazamento empregando a ecuación fundamental 

da dinámica. 

FQB7.3.3. Estima o valor da gravidade facendo un estudo do movemento do 

péndulo simple. 

FQB7.4.1. Establece a relación entre impulso mecánico e momento lineal 

aplicando a segunda lei de Newton. 

FQB7.6.1. Comproba as leis de Kepler a partir de táboas de datos 

astronómicos correspondentes ao movemento dalgúns planetas. 

FQB7.6.2. Describe o movemento orbital dos planetas do Sistema Solar 

aplicando as leis de Kepler e extrae conclusións acerca do período orbital 

destes. 

FQB7.7.1. Aplica a lei de conservación do momento angular ao movemento 

elíptico dos planetas, relacionando valores do raio orbital e da velocidade en 

diferentes puntos da órbita. 

FQB7.7.2. Utiliza a lei fundamental da dinámica para explicar o movemento 

orbital de corpos como satélites, planetas e galaxias, relacionando o raio e a 

velocidade orbital coa masa do corpo central. 

FQB7.8.2. Compara o valor da atracción gravitatoria da Terra sobre un corpo 

na súa superficie coa acción de corpos afastados sobre o mesmo corpo. 

FQB7.9.2. Acha a forza neta que un conxunto de cargas exerce sobre unha 

carga problema utilizando a lei de Coulomb. 
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FQB7.10.1. Determina as forzas electrostática e gravitatoria entre dúas 

partículas de carga e masa coñecidas e compara os valores obtidos, 

extrapolando conclusións ao caso dos electróns e o núcleo dun átomo 

 

Bloque 8.- Enerxía 

FQB8.1.2. Relaciona o traballo que realiza unha forza sobre un corpo coa 

variación da súa enerxía cinética, e determina algunha das magnitudes 

implicadas. 

FQB8.2.1. Clasifica en conservativas e non conservativas, as forzas que 

interveñen nun suposto teórico xustificando as transformacións enerxéticas que 

se producen e a súa relación co traballo. 

FQB8.3.1. Estima a enerxía almacenada nun resorte en función da elongación, 

coñecida a súa constante elástica. 

FQB8.3.2. Calcula as enerxías cinética, potencial e mecánica dun oscilador 

harmónico aplicando o principio de conservación da enerxía e realiza a 

representación gráfica correspondente. 

FQB8.4.1. Asocia o traballo necesario para trasladar unha carga entre dous 

puntos dun campo eléctrico coa diferenza de potencial existente entre eles 

permitindo a determinación da enerxía implicada no proceso. 

 

 

6.2.- Análise da situación 

Tal e como se expuxo, os estándares de aprendizaxe non traballados durante o 

curso pasado na materia Física e Química de 1º de BAC corresponden á parte 

de Física da materia. É por iso que na materia de Física de 2º de BAC 

cómpre facer unha análise detallada dos informes individualizados e das 

probas de avaliación inicial para coñecer a situación dos grupos e de cada un 

dos alumnos e alumnas en relación coas competencias e aprendizaxes 

imprescindibles do curso anterior. Establécese, ademais, un plan de reforzo 

que se implementará fundamentalmente no primeiro trimestre do curso, pero 

tamén nalgún outro momento puntual, de acordo co que se establece no 

apartado seguinte. 
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6.3.- Reforzo dos elementos curriculares esenciais e competencias e 

aprendizaxes imprescindibles do curso anterior. Temporalización e 

secuenciación 

Exponse a continuación o plan de reforzo detallado que se seguirá na materia 

de Física de 2º de BAC para que o alumnado que a cursa poida adquirir as 

competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior que se 

traballaron durante a actividade docente non presencial e mesmo, no caso 

dalgún alumnado, non foron traballados. 

 

 

BLOQUES 6, 7 E 8: CINEMÁTICA, MECÁNICA E ENERXÍA. REPASO DE 

CONCEPTOS FUNDAMENTAIS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ i ▪ B6.1. Sistemas de 
referencia 
inerciais. Principio 
de relatividade de 
Galileo. 

▪ B6.2. Representar 
graficamente as magnitudes 
vectoriais que describen o 
movementos nun sistema de 
referencia adecuado. 

▪ FQB6.2.1. Describe o movemento 
dun corpo a partir dos seus 
vectores de posición, velocidade e 
aceleración nun sistema de 
referencia dado. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B6.2. Movementos 
rectilíneo e 
circular. 

▪ B6.3. Recoñecer as 
ecuacións dos movementos 
rectilíneo e circular, e 
aplicalas a situacións 
concretas. 

▪ FQB6.3.1. Obtén as ecuacións que 
describen a velocidade e a 
aceleración dun corpo a partir da 
expresión do vector de posición en 
función do tempo. 

▪ CMCCT 

   ▪ FQB6.3.2. 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). 

▪ CMCCT 

   ▪ FQB6.3.3. Realiza e describe 
experiencias que permitan analizar 
os movementos rectilíneo ou 
circular, e determina as 
magnitudes involucradas. 

▪  CMCCT 

▪ i ▪ B6.2. Movementos 
rectilíneo e 
circular. 

▪ B6.5. Determinar 
velocidades e aceleracións 
instantáneas a partir da 
expresión do vector de 
posición en función do 
tempo. 

▪ FQB6.5.1. Formulado un suposto, 
identifica o tipo ou os tipos de 
movementos implicados, e aplica 
as ecuacións da cinemática para 
realizar predicións acerca da 
posición e a velocidade do móbil. 

▪ CMCCT 
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▪ i ▪ B6.3. Movemento 
circular 
uniformemente 
acelerado. 

▪ B6.6. Describir o movemento 
circular uniformemente 
acelerado e expresar a 
aceleración en función das 
súas compoñentes 
intrínsecas. 

▪ FQB6.6.1. Identifica as 
compoñentes intrínsecas da 
aceleración en casos prácticos e 
aplica as ecuacións que permiten 
determinar o seu valor. 

▪ CMCCT 

▪ g 

▪ i 

▪ B6.4. Composición 
dos movementos 
rectilíneo uniforme 
e rectilíneo 
uniformemente 
acelerado. 

▪ B6.8. Identificar o 
movemento non circular dun 
móbil nun plano como a 
composición de dous 
movementos 
unidimensionais rectilíneo 
uniforme (MRU) e/ou 
rectilíneo uniformemente 
acelerado (MRUA). 

▪ FQB6.8.1. 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. 

▪ CMCCT 

   ▪ FQB6.8.2. Resolve problemas 
relativos á composición de 
movementos descompoñéndoos 
en dous movementos rectilíneos. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B7.1. A forza como 
interacción. 

▪ B7.2. Leis de 
Newton. 

▪ B7.1. Identificar todas as 
forzas que actúan sobre un 
corpo. 

▪ FQB7.1.1. Representa todas as 
forzas que actúan sobre un corpo, 
obtendo a resultante e extraendo 
consecuencias sobre o seu estado 
de movemento. 

▪ CMCCT 

   ▪ FQB7.1.2. Debuxa 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. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B7.2. Leis de 
Newton. 

▪ B7.3. Forzas de 
contacto. Dinámica 
de corpos ligados. 

▪ B7.2. Resolver situacións 
desde un punto de vista 
dinámico que involucran 
planos inclinados e/ou 
poleas. 

▪ FQB7.2.1. Calcula o módulo do 
momento dunha forza en casos 
prácticos sinxelos. 

▪ CMCCT 

   ▪ FQB7.2.2. Resolve supostos nos 
que aparezan forzas de rozamento 
en planos horizontais ou 
inclinados, aplicando as leis de 
Newton. 

▪ CMCCT 

   ▪ FQB7.2.3. Relaciona o movemento 
de varios corpos unidos mediante 
cordas tensas e poleas coas forzas 
que actúan sobre cada corpo. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B7.5. Sistema de 
dúas partículas. 

▪ B7.6. 
Conservación do 
momento lineal e 
impulso mecánico. 

▪ B7.4. Aplicar o principio de 
conservación do momento 
lineal a sistemas de dous 
corpos e predicir o 
movemento destes a partir 
das condicións iniciais. 

▪ FQB7.4.1. Establece a relación 
entre impulso mecánico e 
momento lineal aplicando a 
segunda lei de Newton. 

▪ CMCCT 
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   ▪ FQB7.4.2. Explica o movemento 
de dous corpos en casos prácticos 
como colisións e sistemas de 
propulsión mediante o principio de 
conservación do momento lineal. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B8.1. Enerxía 
mecánica e 
traballo. 

▪ B8.2. Teorema das 
forzas vivas. 

▪ B8.1. Establecer a lei de 
conservación da enerxía 
mecánica e aplicala á 
resolución de casos 
prácticos. 

▪ FQB8.1.1. Aplica o principio de 
conservación da enerxía para 
resolver problemas mecánicos, 
determinando valores de 
velocidade e posición, así como de 
enerxía cinética e potencial. 

▪ CMCCT 

   ▪ FQB8.1.2. Relaciona o traballo que 
realiza unha forza sobre un corpo 
coa variación da súa enerxía 
cinética, e determina algunha das 
magnitudes implicadas. 

▪ CMCCT 

 

BLOQUES 6, 7 E 8: M.H.S 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ i ▪ B6.5. 
Descrición do 
movemento 
harmónico 
simple (MHS). 

▪ B6.9. Interpretar o significado 
físico dos parámetros que 
describen o movemento 
harmónico simple (MHS) e 
asocialo ao movemento dun 
corpo que oscile. 

▪ FQB6.9.1. Deseña, realiza e describe 
experiencias que poñan de manifesto 
o movemento harmónico simple 
(MHS) e determina as magnitudes 
involucradas. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

   ▪ FQB6.9.2. Interpreta o significado 
físico dos parámetros que aparecen 
na ecuación do movemento 
harmónico simple. 

▪ CMCCT 

   ▪ FQB6.9.3. Predí a posición dun 
oscilador harmónico simple 
coñecendo a amplitude, a frecuencia, 
o período e a fase inicial. 

▪ CMCCT 

   ▪ FQB6.9.4. Obtén a posición, 
velocidade e aceleración nun 
movemento harmónico simple 
aplicando as ecuacións que o 
describen. 

▪ CMCCT 

   ▪ FQB6.9.5. Analiza o comportamento 
da velocidade e da aceleración dun 
movemento harmónico simple en 
función da elongación. 

▪ CMCCT 
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   ▪ FQB6.9.6. Representa graficamente 
a posición, a velocidade e a 
aceleración do movemento 
harmónico simple (MHS) en función 
do tempo, comprobando a súa 
periodicidade. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B7.4. Forzas 
elásticas. 
Dinámica do 
MHS. 

▪ B7.3. Recoñecer as forzas 
elásticas en situacións cotiás 
e describir os seus efectos. 

▪ FQB7.3.1. Determina 
experimentalmente a constante 
elástica dun resorte aplicando a lei 
de Hooke e calcula a frecuencia coa 
que oscila unha masa coñecida unida 
a un extremo do citado resorte. 

▪ CMCCT 

   ▪ FQB7.3.2. Demostra que a 
aceleración dun movemento 
harmónico simple (MHS) é 
proporcional ao desprazamento 
empregando a ecuación fundamental 
da dinámica. 

▪ CMCCT 

   ▪ FQB7.3.3. Estima o valor da 
gravidade facendo un estudo do 
movemento do péndulo simple. 

▪ CMCCT 

▪ i ▪ B8.4. Enerxía 
cinética e 
potencial do 
movemento 
harmónico 
simple. 

▪ B8.3. Describir as 
transformacións enerxéticas 
que teñen lugar nun oscilador 
harmónico. 

▪ FQB8.3.1. Estima a enerxía 
almacenada nun resorte en función 
da elongación, coñecida a súa 
constante elástica. 

▪ CMCCT 

   ▪ FQB8.3.2. Calcula as enerxías 
cinética, potencial e mecánica dun 
oscilador harmónico aplicando o 
principio de conservación da enerxía 
e realiza a representación gráfica 
correspondente. 

▪ CMCCT 

 

 

Traballaranse os contidos correspondentes ós bloques 6, 7 e 8 exceptuando os 

relativos ó movemento harmónico simple durante as tres primeiras semanas de 

curso, tendo recollidos os estándares correspondentes a estes apartados na 

programación ordinaria baixo a denominación “Repaso de mecánica clásica”. 

Os contidos relacionados cos estándares do movemento harmónico simple 

trataranse de xeito introdutorio ó bloque 4 da programación ordinaria: “Ondas”. 

Recóllese un epígrafe na programación ordinaria B4.0: “Descrición do  

movemento harmónico simple” e os estándares correspondentes engádense a 

dita programación no citado 
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6.4.- Medidas metodolóxicas e organizativas 

Desde o punto de vista metodolóxico seguiranse os principios establecidos 

para a materia na programación, prestando especial atención a aquel 

alumnado que, a partir da análise dos informes individualizados e da avaliación 

inicial, se detecte que ten  máis dificultades na aprendizaxe e un grao menor de 

consecución das competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso 

anterior. 

En canto á organización da materia, revisarase o grao mínimo de consecución 

dos estándares de aprendizaxe que figuraban na programación da materia do 

curso anterior, traballando en maior profundidade aqueles aos que se lle asigne 

unha porcentaxe igual ou superior ao 70%, coa fin de centrarse desde o inicio 

de curso nas aprendizaxes e nas competencias imprescindibles para este nivel.  

 


