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 IES MARÍA CASARES.  Departamento de FÍSICA E QUÍMICA 
 

MATERIA Física e Química 

PROFESOR/A Mª Nieves Delgado Rodríguez, Olga Blanco Mosquera 
 

 
2º ESO 

 
2021-2022 

 
            

BLOQUE CONTIDOS 

1ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

1 
B1 Método científico: etapas. 
B.2 Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación 
B.4 Medida de magnitudes. Sistema Internacional de unidades. 
B.6 Procura e tratamento da información 

2 
B.1 e B.2 Propiedades da materia. Aplicacións dos materiais. 
B.3 Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 
B.4 Leis dos gases. 
B.5 e B.6 Substancias puras e mesturas. Mesturas de especial interese. 

B.7 Métodos de separación de mesturas. 

  
 

2ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

3 
B1 Cambios físicos  e cambios químicos. 
B.2 Reacción química. 
B.4 A química na sociedade e o ambiente. 

4 
B1 e B2  Forzas: efectos e medidas. 
B.3 Velocidade media. 
B.5 Velocidade instantánea e aceleración. 

  
 

3ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

4 
B.6 Máquinas simples. 
B.7 O rozamento e os seus efectos. 
B.8 Forza gravitatoria. 
B. 9 e B.10 Estrutura do Universo. Velocidade da luz. 

5 
B1 e B2 Enerxía: unidades e tipos. 
B.3 Transformación da enerxía. 
B.4. Conservación da enerxía. 

B. 5 Enerxía térmica. Calor e temperatura. 

B.6 Escalas de temperatura. 

B.8 Efectos da enerxía térmica. 

B.9 Fontes de enerxía. 

B.10 Aspectos industriais da enerxía. 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Probas escritas e/ou orais 70% 

Presentación das probas escritas 10% 

Producións clase-casa: Informes de laboratorio, libreta, traballos, debates, lecturas e actitude de cara á materia 20% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 

 

NOTA MEDIA CONVOCATORIA ORDINARIA DE XUÑO 

Media aritmética das notas das tres avaliacións. 

OBSERVACIÓNS: Realizaranse dous exames por avaliación. Se un alumno non chega ao 3,5 no primeiro exame deberá examinarse 

de toda a materia da avaliación no segundo. Neste caso a nota das probas escritas será a media ponderal dos dous exames: (1º exame 

+ 2· 2º exame)/3 

O alumno que acade o 3,5 no primeiro exame pode examinarse na segunda proba só da materia nova ou de toda a materia da 

avaliación. Se só se examina da segunda parte da avaliación, o cálculo da nota das probas escritas será a media aritmética dos dous 

exames. 

As probas escritas e/ou orais poderían supoñer un 80% da nota da avaliación no caso de que, a criterio da profesora, o alumno ou 

alumna non tivese suficientes notas de clase por ausencias, aínda que estas foran xustificadas.   

Para aprobar a materia na convocatoria ordinaria de xuño, ten que ter como mínimo un 4 en cada avaliación e que a media 

aritmética das notas das tres avaliacións acade como mínimo un 5. As notas que se teñen en conta son as resultantes das medias 

e non as que aparecen nos boletíns. 

Se o/a alumno/a non acada o aprobado, poderá examinarse en xuño das avaliacións nas que non acade a nota mínima. No caso de 

non superar a materia, deberá presentarse á convocatoria extraordinaria, na que só contará a nota desa proba, que deberá ser 

alomenos de 5. 

EXAMES: Se un/a alumno/a ou alumna non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, 

realizará o exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia. 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro. 

Das tres horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse dúas clases a través de videoconferencia e a outra será 

de traballo do alumnado na aula virtual. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

A través da aula virtual e do correo electrónico. 

Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas correspondentes, ademais das solucións e/ou correccións dos 

exercicios da semana anterior. 

 

 



 IES MARÍA CASARES.  Departamento de FISICA E QUIMICA 
 

MATERIA Física e Química 

PROFESOR/A Fco. Javier Delgado Corzo 
 

 
3º ESO 

 
2021-2022 

 

 
            

BLOQUE 
CONTIDOS MINIMOS 

1ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

1 B1.4. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica. 

B1.5. Erros. 

2 
B2.1. Estrutura atómica. Modelos atómicos. 

B2.2. Isótopos. 

B2.3. Aplicacións dos isótopos. 

3 
B2.4. Sistema periódico dos elementos. 

4 B2.5. Unións entre átomos: moléculas e cristais. 

B2.7. Elementos e compostos de especial interese con aplicacións industriais, tecnolóxicas e biomédicas. 

  
 

2ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

5 
B2.8. Formulación e nomenclatura de compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 

6 
B2.6. Masas atómicas e moleculares. 

7 
B3.1. Reacción química. 

8 
B3.4. Velocidade de reacción. 

  
 

3ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

9 B3.2. Cálculos estequiométricos sinxelos. 

B3.3. Lei de conservación da masa. 

10 
B4. O movemento e as forzas 

11 
B5. Enerxía 

  

 



 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Probas escritas e/ou orais (nota mínima dos exames para facer media 3,5 p) 70% 

Presentación probas escritas (orde, limpeza, lexibilidade...) 10% 

Traballo de clase, libreta...  20% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 

 

NOTA MEDIA CONVOCATORIA ORDINARIA DE XUÑO 

Media aritmética das tres avaliacións. 

 OBSERVACIÓNS: Realizaranse dous exames por avaliación. Se un alumno non chega ao 3,5 no primeiro exame deberá examinarse 

de toda a materia da avaliación no segundo. Neste caso a nota das probas escritas será a media ponderal dos dous exames: (1º exame 

+ 2· 2º exame)/3 

O alumno que acade o 3,5 no primeiro exame pode examinarse na segunda proba só da materia nova ou de toda a materia da 

avaliación. Se só se examina da segunda parte da avaliación, o cálculo da nota das probas escritas será a media aritmética dos dous 

exames. 

As probas escritas e/ou orais poderían supoñer un 80% da nota da avaliación no caso de que, a criterio do profesor, o alumno ou 

alumna non tivese suficientes notas de clase por ausencias, aínda que estas foran xustificadas.   

Para aprobar a materia en xuño ten que ter como mínimo un 4 en cada avaliación e que a media aritmética das notas das tres 

avaliacións acade como mínimo un 5. As notas que se teñen en conta son as resultante das medias e non as que aparecen nos 

boletíns. 

Se o/a alumno/a non acada o aprobado, poderá examinarse en xuño das avaliacións nas que non acade a nota mínima. No caso de 

non superar a materia, deberá presentarse á convocatoria extraordinaria, na que só contará a nota desa proba, que deberá ser 

alomenos de 5. 

EXAMES: Se un/a alumno/a non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o 

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia. 

METODOLOXÍA NO CASO DUN NOVO CONFINAMENTO 

 As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro. 

 Das dúas horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartirase a primeira clase da semana a través de 

videoconferencia e a outra será de traballo do alumnado na aula virtual. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

 A través da aula virtual e do correo electrónico. 

 Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios 

da semana anterior. 



 IES MARÍA CASARES.  Departamento de FÍSICA E QUÍMICA 
 

MATERIA Física e Química 

PROFESOR/A Olga Blanco Mosquera 
Fco. Javier Delgado Rodríguez 

 

 
4º ESO 

 
2021-2022 

 

 
            

 BLOQUE CONTIDOS 

1ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

1 

e 

4 

B1.1 Investigación científica. Método científico.  
B1.2 e B1.3 Magnitudes. Escalares e vectoriais, fundamentais e derivadas. Ecuacións de dimensións.  
B1.4 Erros na medida. Erro absoluto e relativo. 
B1.5 e B1.6 Expresión de resultados. Representacións gráficas. 
B4.1 Movemento. Elementos do movemento; sistema de referencia, posición, traxectoria, desprazamento, velocidade e acelera-

ción.. 
B4.1 Movemento. Movemento rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado e circular uniforme. Gráficas. 
B4.2 As forzas. Natureza vectorial das mesmas. Representación.  
B4.3 Leis de Newton. Relación entre elas.  
B4.4 Forzas de especial interese. Peso, normal, rozamento e centrípeta. 
B4.5 Lei de gravitación universal. Aplicación aos movementos dos astros e dos satélites artificiais. 

  
 

2ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

4 

e 

5 

B4.6 Presión. Relación entre forza e superficie.  
B4.7 Principios da hidrostática. Prin B5.1 A enerxía. Enerxías cinética e potencial. Enerxía mecánica. Principio de conservación 

da enerxía mecánica. 
B5.2 Formas de intercambio de enerxía; traballo e calor. Pérdida de enerxía en forma de calor. 
B5.3 Traballo e potencia. Rendemento.  
B5.4 Efectos da calor sobre os corpos. Dilatación. cipio fundamental da hidrostática, principio de Pascal e principio de Arquíme-

des. 

  
 

3ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

2 

e 

3 

B2.1 Modelos atómicos. Evolución histórica. 
B2.2 Sistema periódico e configuración electrónica. Símbolos químicos, regra do octeto. 
B2.3 Enlace químico; iónico, covalente e metálico. Diagramas de Lewis. 
B2.4 Formulación e nomenclatura inorgánica. Normas IUPAC. 
B3.1 Reaccións e ecuacións químicas. Lei de conservación da masa. 
B3.3 Cantidade de substancia; mol. Masa atómica, masa molecular e número de Avogadro. 
B3.5 Concentración molar. Molaridade.  
B3.6 Cálculos estequiométricos. Reactivos en estado sólido e en disolución. 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Probas escritas e/ou orais 80% 

Presentación probas escritas (orde, limpeza, lexibilidade...) 10% 

Traballo de clase, libreta... 10% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 

 

NOTA MEDIA CONVOCATORIA ORDINARIA DE XUÑO 

Media aritmética das notas das tres avaliacións 

 

OBSERVACIÓNS: Realizaranse dous exames por avaliación. Se un alumno non chega ao 4 no primeiro exame, deberá examinarse de 

toda a materia da avaliación no segundo. Neste caso, a nota das probas escritas será a media ponderal dos dous exames: (1º exame + 

2· 2º exame)/3 

O alumno que acade o 4 no primeiro exame pode examinarse na segunda proba só da materia nova ou de toda a materia da avaliación. 

Se só se examina da segunda parte da avaliación, o cálculo da nota das probas escritas será a media aritmética dos dous exames. 

As probas escritas e/ou orais poderían supoñer un 90% da nota da avaliación no caso de que, a criterio do/a profesor/a, o alumno ou 

alumna non tivese suficientes notas de clase por ausencias, aínda que estas foran xustificadas.   

Para aprobar a materia en xuño ten que ter como mínimo un 4 en cada avaliación e que a media aritmética das notas das tres 

avaliacións acade como mínimo un 5. As notas que se teñen en conta son as resultante das medias e non as que aparecen nos 

boletíns. 

Se o/a alumno/a non acada o aprobado, poderá examinarse en xuño das avaliacións nas que non acade a nota mínima. No caso de non 

superar a materia, deberá presentarse á convocatoria extraordinaria, na que só contará a nota desa proba, que deberá ser alomenos de 

5. 

EXAMES: Se un/a alumno/a non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o 

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia. 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

As clases online serán a través da aula virtual do centro, principalmente, mediante o uso de vídeos tutoriais, foros, tarefas e outros 
recursos telemáticos.   

Das tres horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, reservarase unha delas para videoconferencias de resolución de dúbidas 

co alumnado. As videoconferencias terán lugar a través da plataforma Cisco Webex. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

A través da aula virtual e do correo electrónico. 

Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da semana 

anterior. 



 IES MARÍA CASARES.  Departamento de FÍSICA E QUÍMICA 
 

MATERIA Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional 

PROFESOR/A Mª Nieves Delgado Rodríguez 
 

 
4º ESO 

 
2021-2022 

 

 
            

 CONTIDOS 

1ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

1 
B1.1 Organización do laboratorio. Normas de seguridade e hixiene. 
B1.2 Método científico. Aplicación aos traballos de laboratorio. 
B1.3 Ferramentas TIC para o traballo en laboratorio. 
B1.4 Técnicas de experimentación en laboratorio. Medidas de volume, masa e temperatura. Preparación de disolucións. Separa-

ción de mesturas. Identificación de biomoléculas. 
B1.5 Técnicas de desinfección de materiais. Industrias agraria, alimentaria, farmacéutica, etc. 

  
 

2ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

2 
B2.1 Contaminación: concepto e tipos. 
B2.2 Contaminación atmosférica. Chuvia ácida, capa de ozono e efecto invernadoiro. 
B2.3 Contaminación do solo. Efectos da actividade industrial e agrícola. 
B2.4 e B2.5 Contaminación da auga. Tratamento e depuración. 
B2.6 e B2.7 Contaminación nuclear. Análise sobre o uso da enerxía nuclear. 
B2.8 Xestión de residuos. Valoración crítica. 
B2.9 Química ambiental. Medida do pH. 
B2.10 e B2.11 Desenvolvemento sustentable. Campañas de sensibilización. 

  
 

3ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

3 
B3.1 Concepto de investigación, desenvolvemento e innovación, I+D+i. 
B3.2 Tipos de innovación. Importancia para a sociedade. 

B3.3 Papel das administracións e dos organismos estatais e autonómicos no fomento da I+D+i. O CSIC. 
B3.4 Liñas de I+D+i actuais para o sector industrial. 

B3.5 Ferramentas TIC na investigación e o desenvolvemento. 

C
O

M
Ü

N
 Á

S
 3

 A
V

A
L

. 

4 
B4.1 Método científico. Etapas. 
B4.2 Artigo científico. Fontes de divulgación científica. Selección de fontes de información. 
B4.3 Proxecto de investigación. Traballo individual e en equipo. Utilización da linguaxe científica. 



 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Probas escritas e/ou orais 60% 

Presentación das probas escritas e dos traballos e informes 10% 

Traballo; Informes de laboratorio, actividades de aula, traballos específicos, libreta, debates e lecturas. 25% 

Actitude cara a materia. 5% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 

 

NOTA MEDIA CONVOCATORIA ORDINARIA XUÑO 

Media aritmética das notas das tres avaliacións 

 

OBSERVACIÓNS: 

Realizaranse un ou dous exames por avaliación. De realizarse dous exames ao longo do trimestre: se un alumno non chega ao 3,5 no 

primeiro exame, deberá examinarse de toda a materia da avaliación no segundo. Neste caso, a nota das probas escritas será a media 

ponderal dos dous exames:[ (1º exame + 2· 2º exame)/3]. 

As probas escritas e/ou orais poderían supoñer ata un 80% da nota da avaliación, no caso de que, a criterio da profesora, o/a alumno/a 

non tivese suficientes notas de actividades de clase, laboratorio, etc., por algunha circunstancia extraordinaria (ausencia prolongada por 

enfermidade xustificada...). 

A cualificación final do alumnado será a media aritmética das notas das tres avaliacións, sempre que estas superen o 4, en caso 

contrario o/a alumno/a deberá facer un exame sobre a materia da/s avaliación/s na/s que non acade a nota mínima. En caso de non 

acadar este valor, a nota final deberá ser 4 ou inferior. 

Para superar a materia, a nota final do alumnado deberá ser 5 ou superior a 5. De non superala na convocatoria ordinaria, deberá 

presentarse á convocatoria extraordinaria e para a nota só se terá en conta a proba correspondente; a nota neste caso deberá ser, de 

novo, igual ou superior a 5.  

EXAMES: Se un/a alumno/a non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o 

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia. 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro, principalmente,. 

Das tres horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse dúas clases a través de videoconferencia e a outra será 

de traballo do alumnado na aula virtual. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

A través da aula virtual e do correo electrónico. 

Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da semana 

anterior. 



 IES MARÍA CASARES.  Departamento de FÍSICA E QUÍMICA 
 

MATERIA Física e Química 

PROFESOR/A Mª José Fernández Yáñez 
 

 
1º de 

Bacharelato 
 

2021-2022 

 
            

BLOQUE CONTIDOS 

1ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

1 
B.1 Estratexias necesarias para a actividade científica 
B.2 tecnoloxías da información e da comunicación no traballo científico. 
B.4 Proxecto de investigación 

2 
B.1 Revisión da teoría atómica de Dalton. 
B.2 Leis dos gases. Ecuación dos gases ideais. 
B.3 Determinación de fórmulas empíricas e moleculares. 
B.4 Disolucións: formas de expresar a concentración, preparación e propiedades coligativas.  

B.6 Métodos actuais para a análise de substancias: espectroscopía e espectrometria. 

3 
B.1 Estequiometría das reaccións. Reactivo limitante e rendemento dunha reacción.  

B.3 Química e industria. 

4 
B1 Sistemas termodinámicos 
B.2 Primeiro principio da termodinámica. Enerxía interna. 
B.3 Entalpía. Ecuacións termoquímicas. 

B.4 Lei de Hess. 

B.5 Segundo principio da termodinámica. Entropía. 

B.6 Factores que interveñen na espontaneidade dunha reacción química. Enerxía de Gibbs. 

B.7 Consecuencias sociais e ambientais das reaccións químicas de combustión. 

  
 

 

5 
B.1 Enlaces do átomo de carbono. 

B.2 Compostos de carbono: hidrocarburos. 

B.3 Formulación e nomenclatura IUPAC dos compostos do carbono. 

B.4 Compostos de carbono nitroxenados e osixenados. 

B.5 Isomería estrutural. 

B.6 Petróleo e novos materiais. 

B.7 Aplicacións e propiedades dos compostos do carbono. 

6 
B.1 Sistemas de referencia inerciais. Principio de relatividade de Galileo. 

B.2 Movementos rectilíneo e circular. 

B.3 Movemento circular uniformemente acelerado. 

B.4 Composición de movementos rectilíneo uniforme e rectilíneo uniformemente acelerado. 

B.5 Descrición do movemento harmónico simple (MHS). 

  
 

3ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

7 
B.1 A forza como interacción. 
B.2  Leis de Newton. 
B.3 Forzas de contacto. Dinámica de corpos ligados. 
B.4 Forzas elásticas. Dinámica do MHS. 

B.5 e B.6 Sistema de dúas partículas. Conservación do momento lineal e impulso mecánico. 

B.7 Dinámica do movemento circular uniforme. 

B.8 Leis de Kepler. 

B.9 Forzas centrais. Momento dunha forza e momento angular. Conservación do momento angular. 

B.10 Lei de gravitación universal. 

B.11 Interacción electrostática: lei de Coulomb. 

8 
B1 e B2 Enerxía mecánica e traballo. Teorema das forzas vivas. 
B.3 Sistemas conservativos. 
B.4 Enerxía cinética e potencial do MHS. 

B. 5 Diferencia de potencial eléctrico. 



 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Probas escritas e/ou orais 85% 

Presentación dos exames (orde, limpeza, lexibilidade....) 5% 

Producións clase-casa: Informes de laboratorio, libreta, traballos, debates, lecturas e actitude de cara a materia. 10% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 

 

NOTA MEDIA CONVOCATORIA ORDINARIA DE XUÑO 

Media aritmética das medias ponderadas da parte de química e de física. 

OBSERVACIÓNS:  

Realizarase unha avaliación continua durante cada unha das partes: física e química, de modo que en cada exame entran 

todos os contidos desenrolados ata ese momento. Faranse  tres probas en cada parte, cun peso específico para cada unha delas de 1, 

2 e 3 respectivamente. De xeito excepcional, o número de exames podería variar e nese caso aplicaríase o peso específico 

correspondente a cada parte ( se por exemplo, se fixeran só dous exames de física, o primeiro tería un peso de 1 e o segundo de 2). 

O cálculo da nota das probas escritas será para cada unha das partes: MP = (1º Ex + 2· 2º Ex + 3· 3º Ex)/6 

O cálculo da nota final farase do seguinte xeito: 

          Nota final = MP·0,85 + (presentación probas escritas)·0,05 + (nota media dos traballos)· 0,10 

Para aprobar a materia en xuño o alumnado deberá ter alomenos un 5 na nota final. Para poder acceder a esa media 

aritmética, será necesario ter alomenos un 4 en calquera das dúas partes.  

En xuño os alumnos poderán facer un segundo exame de física ou/e de química, o peso de este exame será de o do último 

exame feito nesa parte. Neste caso, para o cálculo da nota final de xuño, de cada parte non se terá en conta o valor do exame que máis 

baixe a media. 

De non superar a materia na convocatoria ordinaria de xuño, o/a alumno/a deberá presentarse á convocatoria extraordinaria, na 

cal só se terá en conta a nota desa proba, e deberase obter, de novo, alomenos un 5. 

EXAMES: Se un/a alumno/a non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o 

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia. 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro. 

Das catro horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse tres clases a través de videoconferencia e a outra será 

de traballo do alumnado na aula virtual. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

A través da aula virtual e do correo electrónico. 

Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da 

semana anterior. 

 

 

 



 IES MARÍA CASARES.  Departamento de FÍSICA E QUÍMICA 
 

MATERIA Técnicas de laboratorio de física e química 

PROFESOR/A Mª José Fernández Yáñez 
 

 
1º de 

Bacharelato 
 

2021-2022 

 
            

BLOQUE CONTIDOS 

1ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

1 
B.1 Estratexias necesarias para a actividade científica 
B.2 tecnoloxías da información e da comunicación no traballo científico. 
B.4 Proxecto de investigación 

2 
B.1 Disolucións: formas de expresar a concentración, preparación e propiedades coligativas.  

3 
B.1 Estequiometría das reaccións. Reactivo limitante e rendemento dunha reacción. 

  
 

2ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

3 
B1. Estequiometría das reaccións. Reactivo limitante e rendemento dunha reacción. 

6 
B.1 Sistemas de referencia inerciais. Principio de relatividade de Galileo. 

B.2 Movementos rectilíneo e circular. 

B.4 Composición de movementos rectilíneo uniforme e rectilíneo uniformemente acelerado. 

B.5 Descrición do movemento harmónico simple (MHS). 

  
 

3ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

7 
B.4 Forzas elásticas. Dinámica do MHS. 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Traballo realizado no laboratorio 40% 

Informes de prácticas de laboratorio 40% 

Traballo e presentación do mesmo usando ferramentas TIC 20% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 

 

NOTA MEDIA CONVOCATORIA ORDINARIA DE XUÑO 

Media aritmética da notas das tres avaliacións. 

OBSERVACIÓNS:  

O profesor ou profesora disporá dunha rúbrica para valorar cada un dos puntos arriba indicados. 

De non superar a materia na convocatoria ordinaria de xuño, o/a alumno/a deberá presentarse á convocatoria extraordinaria, na cal só 

se terá en conta a nota desa proba, que versará sobre as prácticas desenvolvidas ao longo do curso, e deberase obter, de novo, 

alomenos un 5. 

FALTAS: Se un alumno falta varios días a clase debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará a 

simulación das prácticas, que deberá gravar en vídeo e enviarllo ao/á profesor/a e elaborar o informe de prácticas. 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro. 

Das dúas horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse unha clase a través de videoconferencia e a outra será 

de traballo do alumnado na aula virtual. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

A través da aula virtual e do correo electrónico. 

Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas. 

 

 



 IES MARÍA CASARES.  Departamento de FÍSICA E QUÍMICA 
 

MATERIA Física  

PROFESOR/A Mª Nieves Delgado Rodríguez 
 

 
2º 

BACHARELATO 
 

2021-2022 

 

 
            

BLOQUE CONTIDOS 

1ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

2 
B2.1 e B2.2 Campo gravitatorio e campos de forza conservativos. Liñas de forza e superficies equipotenciais.   
B2.3 e B2.4 Intensidade de campo e potencial gravitatorios. 
B2.5 Enerxía potencial gravitatoria. Traballo realizado no seo dun campo gravitatorio. 
B 2.6 Lei de conservación da enerxía. Velocidade de lanzamento dun satélite, velocidade de escape. 
B2.7 Relación entre enerxía e movemento orbital. Velocidade e período orbitais. 
B2.8 Satélites; tipos. LEO, MEO e GEO. 

3 
B3.1 e B3.2 Campo eléctrico e intensidade de campo.  
B3.3 e B3.4 Potencial eléctrico e diferenza de potencial. Liñas de forza e superficies equipotenciais. 
B3.5 Enerxía potencial eléctrica. Traballo realizado no seo dun campo eléctrico. 
B 3.6 e B3.7 Fluxo eléctrico e lei de Gauss. Aplicacións da lei de Gauss.  
B3.8 e B3.9 Equilibrio electrostático. Gaiola de Faraday.  

  
 

2ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

3 
B3.10 e B3.11 Campo magnético. Efecto sobre unha carga en movemento. Lei de Lorentz. Espectrómetro de masas e ciclotrón. 
B3.12 Campo creado por elementos de corrente. Regra da man dereita. 
B3.13. O campo magnético como campo non conservativo. 
B3.14. Indución electromagnética. Campo creado por unha espira e por un solenoide. 
B3.15 e B3.16 Forza magnética entre condutores paralelos. Lei de Ampère. 
B3.17 Fluxo magnético. 

B3.18 e B3.19 Leis de Faraday-Henry e Lenz. Forza electromotriz.  

4 
B4.1 Ecuación das ondas harmónicas. Velocidade de propagación e de vibración nun punto.  
B4.2 Clasificación das ondas. Transversais e lonxitudinais, mecánicas e electromagnéticas. 
B4.3 Magnitudes características das ondas. Amplitude, lonxitude de onda e frecuencia.  
B4.4 e B4.5 Ondas transversais nunha corda. Enerxía e intensidade. 
B4.6 e B4.7 Principio de Huygens. Fenómenos ondulatorios. Interferencia e difracción, reflexión e refracción. 
B4.8 e B4.9 Leis de Snell. Índice de refracción. 
B4.10 e B4.11 Ondas lonxitudinais. O son. Efecto Doppler.  
B4.12 Enerxía e intensidade das ondas sonoras.  

B4.16 e B4.18 Natureza e propiedades das ondas electromagnéticas. Espectro electromagnético. 

  
 

3ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

5 
B5.1 e B5.2 Leis da óptica xeométrica. Sistemas ópticos; lentes e espellos. 
B5.3 Ollo humano. Defectos visuais. Miopía, hipermetropía, presbicia e astigmatismo.  

6 
B6.1 Introdución á teoría especial da relatividade. Dilatación do tempo e contracción da lonxitude. Masa relativista. 
B6.4 Enerxía relativista. Enerxía total e enerxía en repouso. Equivalencia masa-enerxía. 
B6.2 Orixes da física cuántica. Problemas precursores. Catástrofe ultravioleta e espectros atómicos. 
B6.3 e B6.5 Insuficiencia da física clásica. Física cuántica. Efecto fotoeléctrico. 
B6.6 e B6.7 Hipótese de Planck. Efecto fotoeléctrico. 
B6.9 e B6.10 Interpretación probabilística da física cuántica. Principio de indeterminación de Heisenberg. 
B6.12 Radioactividade: tipos. Alfa, beta e gamma. 
B6.13 Física nuclear. Actividade, tempo de semidesintegración e tempo de vida medio. 
B6.14 e B6.15 Núcleo atómico. Leis de desintegración radioactiva. Fisión e fusión nucleares. 
B6.17 Interaccións fundamentais da natureza e partículas fundamentais. Modelo estándar. 
B6.18 Partículas fundamentais constitutivas do átomo: electróns e quarks.  



 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Probas escritas e/ou orais 85% 

Presentación probas escritas (orde, limpeza, lexibilidade...) 5% 

Producións clase-casa: Informes de laboratorio, libreta, traballos, debates, lecturas e actitude de cara a materia. 10% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 

 

NOTA MEDIA CONVOCATORIA ORDINARIA DE XUÑO 

Avaliación continua. En cada exame entrará toda a materia impartida no curso ata ese momento. Faranse seis probas ao longo do curso, dúas por 
avaliación, que terán un peso específico de 1, 2, 3, 4, 5 e 6 respectivamente. A nota correspondente ás probas escritas calcularase mediante unha 
media ponderada.  

 

OBSERVACIÓNS: A media ponderada dos exames, a final de curso, e a nota final da materia, calcularanse mediante as seguintes 

fórmulas: 

Media ponderada (MP) =  (1ºEx+2·2ºEx+3·3ºEx+4·4ºEx+5·5ºEx+6·6ºEx) / 21  

Da fórmula anterior se quitará a nota de exame que máis prexudique ao alumnado (sempre que non sexa a do exame nº 6), cambiando 

a correspondente ponderación.  

Exemplo: 

 1ª proba: 3 

 2ª proba: 3,5 

 3ª proba: 5 

 4ª proba: 7 
 5ª proba: 4 
 6ª proba: 6 

 
Neste caso, a nota que máis baixa a media é o 4 da 5ª proba polo que non o temos en conta para facer a media. 

 

MP =
3 · 1 + 3,5 · 2 + 5 · 3 + 7 · 4 + 6 · 6

16
= 5,5 

Se o alumno ou alumna quere subir a nota, poderá facer un sétimo exame no que entrará toda a materia. Neste caso, quitaranse as dúas 
notas que máis o/a prexudiquen. No exemplo anterior: 

7ª proba: 8 

As notas que non teremos en conta serán as das probas 2 e 5, xa que son as que máis prexudican ao alumno. A nova media será: 

                                             

MP =
3 · 1 + 5 · 3 + 7 · 4 + 6 · 6 + 8 · 6

20
= 6,5 

 
 
Nota final = MP·0,85 + (presentación probas escritas)·0,05 + (nota media dos traballos)· 0,10 

Para aprobar o curso deberase obter como mínimo unha nota final de 5. De non superar a materia na convocatoria ordinaria de xuño, 

o/a alumno/a deberá presentarse á convocatoria extraordinaria, na cal só se terá en conta a nota desa proba, e deberase obter, de novo, 

alomenos un 5. 

EXAMES: Se un alumno ou alumna non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, 

realizará o exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia. 

 



 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro, principalmente. 

Das catro horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartiranse dúas a través de videoconferencia e outras dúas serán 

de traballo do alumnado na aula virtual. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

A través da aula virtual e do correo electrónico. 

Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios da semana 

anterior. 



 IES MARÍA CASARES.  Departamento de FÍSICA E QUÍMICA 
 

MATERIA Química 

PROFESOR/A Fco. Javier Delgado Corzo 
 

 
2ºBAC 

 
2021-2022 

 
            

BLOQUE 
CONTIDOS MINIMOS 

1ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

 

 

 

1 

 

 

B2.1. Estrutura da materia. Hipótese de Planck. 

B2.2. Modelo atómico de Bohr. 

B2.3. Orbitais atómicos. Números cuánticos e a súa interpretación. 

B2.4. Mecánica cuántica: hipótese de De Broglie, principio de indeterminación de Heisenberg. 

B2.6. Clasificación dos elementos segundo a súa estrutura electrónica: sistema periódico. 

B2.7. Propiedades dos elementos segundo a súa posición no sistema periódico: enerxía de ionización, afi-
nidade electrónica, electronegatividade e raio atómico. 

B2.9. Enlace iónico. 

B2.10. Propiedades das substancias con enlace iónico. 

B2.11. Enlace covalente 

B2.12. Xeometría e polaridade das moléculas. 

B2.13. Teoría do enlace de valencia (TEV) e hibridación. 

B2.14. Teoría de repulsión de pares electrónicos da capa de valencia (TRPECV). 

B2.20. Natureza das forzas intermoleculares. 

 

 

 

2 

 

B3.6. Equilibrio químico. Lei de acción de masas. 

B3.7. Constante de equilibrio: formas de expresala. 

B3.8. Equilibrios con gases. 

B3.9. Equilibrios heteroxéneos: reaccións de precipitación. 

B3.10. Factores que afectan o estado de equilibrio: principio de Le Chatelier. 

  
 

2ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

 

 

 

3 

B3.12. Concepto de ácido-base.  

B313. Teoría de Brönsted-Lowry. 

B3.14. Forza relativa dos ácidos e bases; grao de ionización. 

B3.15. Equilibrio iónico da auga. 

B3.16. Concepto de pH. Importancia do pH a nivel biolóxico. 

B3.17. Estudo cualitativo das disolucións reguladoras de pH. 

B3.18. Equilibrio ácido-base 

B3.19. Volumetrías de neutralización ácido-base 

B3.20. Estudo cualitativo da hidrólise de sales. 

 

 

 

 

4 

B3.22. Equilibrio redox. 

B3.23. Concepto de oxidación-redución. Oxidantes e redutores. Número de oxidación 

B3.24. Axuste redox polo método do ión-electrón. Estequiometría das reaccións redox. 

B3.25. Potencial de redución estándar. 

B3.26. Volumetrías redox. 

B3.27. Leis de Faraday da electrólise. 

B3.28. Aplicacións e repercusións das reaccións de oxidación redución: baterías eléctricas, pilas de combus-

tible e prevención da corrosión de metais. 

  
 



3ª
 A

V
A

L
IA

C
IÓ

N

 

 

 

5 

B3.1. Concepto de velocidade de reacción.  

B3.2. Teoría de colisións e do estado de transición. 

B3.3. Factores que inflúen na velocidade das reaccións químicas.  

B3.4. Utilización de catalizadores en procesos industriais. 

B3.5. Mecanismos de reacción. 

 

 

 

 

 

 

6 

B4.1. Estudo de funcións orgánicas. 

B4.2. Nomenclatura e formulación orgánica segundo as normas da IUPAC. 

B4.3. Funcións orgánicas de interese: osixenadas e nitroxenadas, derivados haloxenados, tiois e perácidos. 

Compostos orgánicos polifuncionais. 

B4.4. Tipos de isomería. 

B4.5. Tipos de reaccións orgánicas. 

B4.6. Importancia da química do carbono no desenvolvemento da sociedade do benestar. 

B4.7. Principais compostos orgánicos de interese biolóxico e industrial: materiais polímeros e medicamen-

tos. 

B4.8. Macromoléculas. 

B4.9. Polímeros. 

B4.10. Reaccións de polimerización. 

B4.11. Polímeros de orixe natural e sintética: propiedades. 

B4.12. Fabricación de materiais plásticos e as súas transformacións: impacto ambiental. 

  

 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 
CUALIFICACIÓN 

Probas escritas e/ou orais  85% 

Presentación probas escritas (orde, limpeza, lexibilidade...) 5% 

Traballos diversos sobre calquera estándar o estándares do currículo. 10% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 

 

NOTA MEDIA CONVOCATORIA ORDINARIA XUÑO 

Avaliación continua. En cada exame entrará toda a materia impartida no curso ata ese momento. Faranse seis probas ao longo do curso, dúas por 
avaliación, que terán un peso específico de 1, 2, 3, 4, 5 e 6 respectivamente. A nota correspondente ás probas escritas calcularase mediante unha 
media ponderada. 

 

OBSERVACIÓNS: A media ponderada dos exames, a final de curso, e a nota final da materia, calcularanse mediante as seguintes 

fórmulas: 

Media ponderada (MP) =  (1ºEx+2·2ºEx+3·3ºEx+4·4ºEx+5·5ºEx+6·6ºEx) / 21  

Da fórmula anterior se quitará a nota de exame que máis prexudique ao alumnado (sempre que non sexa a do exame nº 6), cambiando 

a correspondente ponderación.  

Exemplo: 

 1ª proba: 3 

 2ª proba: 3,5 

 3ª proba: 5 

 4ª proba: 7 
 5ª proba: 4 
 6ª proba: 6 



 
Neste caso, a nota que máis baixa a media é o 4 da 5ª proba polo que non o temos en conta para facer a media. 

 

     

Se o alumno ou alumna quere subir a nota, poderá facer un sétimo exame no que entrará toda a materia. Neste caso, quitaranse as 
dúas notas que máis o/a prexudiquen. No exemplo anterior: 

7ª proba: 8 

As notas que non teremos en conta serán as das probas 2 e 5, xa que son as que máis prexudican ao alumno. A nova media será: 
 

 
 
Nota final = MP·0,85 + (presentación probas escritas)·0,05 + (nota media dos traballos)· 0,10 

Para aprobar o curso deberase obter como mínimo unha nota final de 5. De non superar a materia na convocatoria ordinaria de xuño, 

o/a alumno/a deberá presentarse á convocatoria extraordinaria, na cal só se terá en conta a nota desa proba, e deberase obter, de 

novo, alomenos un 5. 

EXAMES: Se un/a alumno/a ou alumna non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, 

realizará o exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia. 

METODOLOXÍA NO CASO DUN NOVO CONFINAMENTO 

 As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro. 

 Das 4 horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartirase a primeira e terceira clases da semana a través de 

videoconferencia e as outras dous serán de traballo do alumnado na aula virtual. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

 A través da aula virtual e do correo electrónico. 

 Colgaranse para cada semana as indicacións, explicacións e tarefas, ademais das solucións e/ou correccións dos exercicios 

da semana anterior. 


