
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación didáctica 
Curso 2020-2021 

 

 
 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE 

FÍSICA E QUÍMICA 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
IES de Melide – Melide 



  

IES de Melide                                                          Programación didáctica Física e Química  Páxina 2 de 161 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

IES de Melide                                                          Programación didáctica Física e Química  Páxina 3 de 161 

 
ÍNDICE 
 
 
1. CONSTITUCIÓN DO DEPARTAMENTO E REPARTO DE DOCENCIA. Pax 5 

2. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. Pax 5 

3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. Pax 7 

4. OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA NA ESO  Pax 9 

5. PROGRAMACIÓN DA MATERIA DE FÍSICA E QUÍMICA 2º ESO  Pax 11 

6. PROGRAMACIÓN DA MATERIA DE FÍSICA E QUÍMICA 3º ESO  Pax 27 

7. PROGRAMACIÓN DA MATERIA DE FÍSICA E QUÍMICA 4º ESO  Pax 43 

8. PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL NA ESO Pax 56.  

9. OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA NO BACHARELATO  Pax 57 

10. PROGRAMACIÓN DA MATERIA DE FÍSICA E QUÍMICA 1º BAC  Pax 65 

11. PROGRAMACIÓN DA MATERIA DE TIC 1º BAC   Pax 87 

12. PROGRAMACIÓN DA MATERIA DE FÍSICA 2º BAC  Pax 93 

13. PROGRAMACIÓN DA MATERIA DE QUÍMICA 2º BAC Pax 116 

14. PROGRAMACIÓN DA MATERIA DE TIC 2º BAC  Pax 135 

15. PROGRAMACIÓN DA MATERIA DE ESA III E ESA IV Pax 143 

16. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DOCENTE Pax 154 

17. PROGRAMA PARA A RECUPERACCIÓN DE MATERIAS PENDENTES DE CURSOS 
ANTERIORES Pax 154 

18. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN AO 
LONGO DO CURSO. Pax 156 

a. Programación da educación en valores. 

b. Plan lector.. 

c. As tecnoloxías da información e da comunicación 

d. Accións de contribución ao plan de convivencia. 

19. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E ÉXTRAESCOLARES Pax 160 

20. CRITERIOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Pax 160 

 

 
 
 
 



  

IES de Melide                                                          Programación didáctica Física e Química  Páxina 4 de 161 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

IES de Melide                                                          Programación didáctica Física e Química  Páxina 5 de 161 

 
1. CONSTITUCIÓN DO DEPARTAMENTO E REPARTO DE 
DOCENCIA 
 

Apelidos, Nome Corpo 
Materias que imparte no 

presente curso Etapa 

García Carballo,  Xan  

PES definitivo 

Xefe de 

departamento  

Física 2º BACH 

TIC 2º BACH 

TIC 1º BACH 

  Física e Química 4º ESO 

TIC 4º ESO 

 

BACH 

 

ESO 

 

Penas Tallón, Cristina PES definitiva  
Física e Química 1º BACH  

  Química 2º BACH 
   BACH  

Sesto Varela, Vanessa  PES expectativa 
Física e Química 2º ESO 

Física e Química 3º ESO 

ESO 

   ESO 

  Tojo García, Cristina PES expectativa 

Física e Química 3º ESO  

ESA III e IV  

FP Básica2 

ESO 

ESA 

FP 

 
2. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
  O centro sitúase na vila de Melide que exerce como capital e principal núcleo urbano da 
comarca da Terra de Melide. Conta con unha poboación de arredor de 13.000 habitantes e 
pódese afirmar que que se trata dunha comarca ben defenida debido as súas especiais 
características xeográficas e económicas. A presenza de tres campus universitarios 
equidistantes (entorno a unha hora de camiño) en A Coruña, Lugo e Santiago de 
Compostela pertenecentes, o primeiro a Universidade da Coruña e os dous restantes a 
Universidade de Santiago determina, entre outros factores, que a maioría do alumnado opte 
por cursar estudos de bacharelato unha vez finalizada a ESO. Outro dos factores polos que 
o alumnado opta por cursar bacharelato unha vez rematada a ESO é a pouca oferta de 
ciclos formativos con unha boa demanda profesional que existe na comarca. O propio centro 
conta tan só con un ciclo superior de Madeira e Moble pero ningún medio, por exemplo.   

  Partindo da base de que o obxectivo fundamental da educación secundaria obrigatoria é a 
formación básica de todo o alumnado de xeito que poida desenvolverse na súa vida cotiá e 
adquirir a base que lle permita ampliar estudos de niveis superiores, o estudo da Física e 
Química é de vital importancia, xa que é un punto de partida para encamiñar a formación 
posterior tanto universitaria como non universitaria. 

  Esta materia debe contribuír a que o alumnado interprete a Física e a Química como unha 
ferramenta que facilita a comprensión e análise dunha morea de fenómenos cotiás nos que 
interveñen conceptos relacionados con ela, polo que fomenta a participación na toma de 
decisións sobre problemas graves e actuais, tanto locais coma globais relacionados co 
medio natural e a saúde. Contribúe, tamén, á comprensión do funcionamento de moitos 
aparellos tecnolóxicos mediante un enfoque práctico orientado a destacar as relacións 
ciencia, tecnoloxía, sociedade e medio natural . 

  A idea de ciencia como un proceso en construción permanente debe impregnar o currículo, 
tendo en conta este papel á hora de entender as controversias entre os diferentes modelos 
e teorías na historia da Física e da Química.  
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Por outra banda, o contexto no que se enmarca o curso actual ven determinado moi 
especialmente polo estado no que se encontra a sociedade debido a pandemia creada polo 
COVID e que afecta a nivel mundial. Iníciase o ano académico despois de un confinamento 
no curso pasado que abarcou todo o último trimestre e parte do 2º, compre polo tanto 
elaborar una estratexia para que a perda de docencia presencial que sufriu o alumnado se 
logre minimizar ao máximo. Máis adiante, cando abordemos polo miudo cada curso 
explicarase a estratexia a levar a cabo. 

Na memoria do departamento elaborada en Xuño xa quedaron reflectidas a análise e 
valoracións das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non se impartiron 
no curso 2019/2020 polo que sería redundante insistir sobre elas aquí de novo. 

Na programación de cada curso comentaremos as medidas específicas que se tomarán 
para minimizar a perda competencial e de aprendizaxe  que supuxo a non asistencia a clase 
durante máis de un trimestre.  

Tamén teremos que planificar, dentro das medidas metodolóxicas e de procedimento 
establecidas para cada curso, como se abordará un eventual confinamento de aula, curso 
ou de todo o centro. 
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3. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE FÍSICA E QUÍMICA Á 
CONSECUCIÓN DAS DAS COMPETENCIAS CLAVE  
 
As competencias clave deben estar integradas no currículo da Física e Química. Para que 
tal integración teña lugar de maneira efectiva e a adquisición das mesmas sexa eficaz, a 
programación inclúe o deseño de actividades de aprendizaxe integradas que permiten ao 
alumno avanzar cara os resultados definidos.  

Pola súa parte, os criterios de avaliación serven de referencia para valorar o que o 
alumnado sabe e sabe facer. Estos criterios desglósanse en estándares de aprendizaxe 
avaliables. Para valorar o desenvolvemento competencial do alumnado, os estándares de 
aprendizaxe avaliables, ao poñerse en relación coas competencias, permiten graduar o 
rendimento e o desempeño acadado en cada unha delas, tal como reflicte a programación 
das unidades didácticas.  

Na sociedade actual requírese unha ampla gama de competencias que permitan adaptarse 
de xeito flexible a un mundo que está cambiando rápidamente e que mostra múltiples 
interconexións. A materia de Física e Química vai a contribuir ao desenvolvemento das 
competencias do currículo, necesarias para a realización e desenvolvemento persoal e o 
desempeño dunha cidadanía activa da seguite maneira:.  

 
Competencia matemática (CM)  
 

 A adquisición por parte do alumnado da teoría da Física e da Química está 
estreitamente relacionada coa competencia matemática. A manipulación de 
expresións alxebraicas, a análise de gráficos, a realización de cálculos, os cambios de 
unidades e as representacións matemáticas teñen cabida nesa parte da Física e da 
Química que constitúe o núcleo da materia e que se concreta nas teorías e modelos 
de ambas disciplinas.  

 
Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.(CMCCT)  

 
 As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un 

achegamento ao mundo físico e á interacción responsable con él. Desde esta materia 
contribúese a capacitar ao alumnado para exercer a cidadanía de xeito responsable e 
con actitudes respetuosas que desenvolvan xuizos críticos sobre os feitos científicos e 
tecnolóxicos e para que sexan capaces de participar na conservación, protección e 
mellora do medio natural e social. Destrezas como o emprego de datos, conceptos, o 
deseño e montaxe de experimentos, a contrastación de teorías ou hipóteses, a análise 
de resultados para chegar a conclusións e a toma de decisións baseadas en probas e 
argumentos contribúen ao desenvolvemento competencial en ciencia e tecnoloxía.  

 
Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 
 A materia contribúe ao desenvolvemento da mesma tanto coa riqueza do vocabulario 

específico como coa valoración da claridade na expresión oral e escrita, o rigor a hora 
de empregar os térmos específicos, a realización de sínteses, elaboración e 
comunicación de conclusións e o emprego dunha linguaxe exenta de prexuizos, 
inclusiva e non sexista.  

 
Competencia aprender a aprender (CAA) 

 
 A comprensión e aplicación de plantexamentos e métodos científicos desenvolve no 

alumnado a competencia aprender a aprender. A súa habilidade para iniciar, 
organizar e distribuir tareas, e a perseverancia na aprendizaxe son estratexias 
científicas útiles para a súa formación ao longo da vida. A historia mostra que o 
avance da ciencia e a súa contribución á mellora das condicións de vida ten sido 
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posible grazas a actitudes que están relacionadas con ésta competencia, tales como a 
responsabilidade, a perseverancia, a motivación, o gusto por aprender e a 
consideración do erro como fonte de aprendizaxe.  

 
Competencia dixital (CD) 

 
 Esta competencia ten un tratamento específico nesta materia a través da utilización 

das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. O uso de aplicacións virtuais 
interactivas permite a realización de experiencias prácticas que por razóns de 
infraestructura non serían viables noutras circunstancias, á vez que sirven de apoio 
para a visualización de experiencias sinxelas. Por outro lado, as Tecnoloxías da 
Información e da Comunicación serán unha ferramenta eficaz para obter datos, extraer 
e utilizar información de diferentes fontes e presentar traballos.  

 
Competencias sociais e cívicas  (CSC) 

 
 Contribuir a construir un futuro sostible, a superación de estereotipos, prexuizos e 

discriminacións que por razón de sexo, orixe social, crenza ou discapacidade, están 
presentes no traballo en equipo e no intercambio de experiencias e conclusións. Por 
outra banda, o coñecemento das revolucións científicas contribúe a entender a 
evolución da sociedade en épocas pasadas e analizar a sociedade actual.  

 
Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE) 

 
 A conexión máis evidente entre esta capacidade e a materia de Física e Química é a 

través da realización de proxectos científicos, que nesta etapa teñen que estar 
adaptados á madurez do alumnado. O proxecto científico subministra ao alumnado 
unha serie de vivencias capaces de suscitar no mesmo o desenvolvemento da súas 
aptitudes e habilidades e é a unidade educativa de traballo máis complexa e con maior 
poder integrador. 

 
Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 

 Non só forman parte da cultura da nosa sociedade as producións literarias, a música, 
a pintura, ou a arquitectura. A ciencia e, en particular, a F&Q son unha parte integrante 
dela. Moitas das creacións culturais da humanidade xamais se terían realizado sen o 
seu concurso. Estas conexións da F&Q coa arquitectura ou a arte non son cousa 
exclusiva do pasado. Exemplos actuais de vangarda serían magníficos representantes 
do que queremos dicir; pénsese, por exemplo, nas formas en tensión. 

 

A programación das distintas competencias clave que se traballaran ao longo do curso e a 
súa relación cos obxectivos, contidos e estándares de aprendizaxe que se pretenden acadar 
queda reflectida na última columna da táboa correspondente a programación de cada 
materia que imparte o departamento en cada curso. 

Polo que respecta a incorporación das aprendizaxes non adquiridas durante o curso 
2019/20 á programación do novo curso escolar dado que na materia de Física e Química 
son dúas materias diferenciadas terase en conta se as aprendizaxes non adquiridas 
referidas anteriormente correspondían a parte de física ou a de Química.  

Por outra banda, dado que os contidos son os mesmos pero progresivos, non se pode 
avanzar se as competencias e aprendizaxes anteriores nos están adquiridas, polo que se 
partirá do nivel detectado na aula mediante avaliación inicial e mediante consulta da 
memoria do curso pasado. 
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4. OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA NA ESO  

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 
entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e 
a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns 
dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e 
como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 
eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 
condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia 
contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 
súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 
calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 
novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo 
das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 
diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 
lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e 
no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 
outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes 
que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas 
do mundo. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar 
as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a 
educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 
social. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o 
coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa 
mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas.  

n) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental 
para o mantemento da nosa identidade, e como medio de relación interpersoal e 
expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras 
linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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2º  CURSO DE ESO 

 

 
FÍSICA E QUÍMICA 

 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS 
 

E a súa relación cos obxectivos, competencias clave e estándares de apredizaxe avaliables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS RESPECTO AOS ESTÁNDARES NON ADQUIRIDOS 
CONTIDOS MÍNIMOS EXIXIBLES 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
METODOLOXÍA E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
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 Física e Química. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 

Clave 

Bloque 1. A actividade científica 

 f 

 h 

 B1.1. Método científico: 
etapas. 

 B1.2. Emprego das TIC   ( 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación ) 

 B1.1. Recoñecer e identificar as 
características do método científico.  

 FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, 
hipóteses para explicar fenómenos 
cotiáns, utilizando teorías e modelos 
científicos sinxelos. 

  Formula, de forma guiada, hipóteses 
para explicar fenómenos cotiáns, 
utilizando teorías e modelos 
científicos sinxelos. 

 Respostas a preguntas 
directas na aula ou no 
caderno de actividades 

O
 d

e
s
e
n
ro

lo
 d

e
s
ta

 U
n
id

a
d

e
 p

re
c
is

a
, b

a
ix

o
 o

 c
rite

rio
 d

o
 D

e
p
a
rta

m
e

n
to

, 1
2
 s

e
s
ió

n
s
 d

e
 

c
la

s
e
 d

is
trib

u
id

a
s
 e

n
tre

 o
 d

e
s
e
n
v
o
lv

e
m

e
to

 d
o
s
 c

o
n
tid

o
s
 e

 a
 re

a
liz

a
c
ió

n
 d

e
 

a
c
tiv

id
a
d
e
s
, e

x
e
rc

ic
io

s
 e

 tra
b
a

llo
s
 

 CAA, 

 CCL, 

 CMCCT 

 FQB1.1.2. Rexistra observacións e datos 
de maneira organizada e rigorosa, e 
comunícaos oralmente e por escrito 
utilizando esquemas, gráficos e táboas. 

 Rexistra observacións e datos de 
maneira minimammente organizada e 
rigorosa, e comunícaos oralmente e 
por escrito utilizando esquemas, 
gráficos e táboas. 

 Mediante actividades no 
caderno ou para entregar 

 CCL 

 CMCCT 

 f 

 m 

 B1.3. Aplicacións da 
ciencia á vida cotiá e á 
sociedade. 

 B1.2. Valorar a investigación 
científica e o seu impacto na 
industria e no desenvolvemento da 
sociedade. 

 FQB1.2.1. Relaciona a investigación 
científica con algunha aplicación 
tecnolóxica sinxela na vida cotiá.  

 FQB1.2.1. Establece algunha relación 
entre a investigación científicae os 
instrumentos tecnolóxicos cotiás. 

 Actiidades na aula como 
respostas a preguntas ou 
actividades e grupo 

 CCEC 

 CMCCT 

 b 

 f 

 B1.4. Medida de 
magnitudes. Sistema 
Internacional de 
Unidades. 

 B1.3. Aplicar os procedementos 
científicos para determinar 
magnitudes. 

 FQB1.3.1. Establece relacións entre 
magnitudes e unidades utilizando, 
preferentemente, o Sistema 
Internacional de Unidades para expresar 
os resultados.  

 Establece relacións entre magnitudes 
e unidades e emprega o Sistema 
Internacional de Unidades para 
expresar os resultados. 

 Realización de exercicios no 
caderno 

 CMCCT 

 FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas 
de magnitudes físicas da vida cotiá 
empregando o material e os 
instrumentos apropiados, e expresa os 
resultados correctamente no Sistema 
Internacional de Unidades. 

  Realiza medicións prácticas de 
magnitudes físicas da vida cotiá 
empregando o material e os 
instrumentos apropiados, e expresa os 
resultados correctamente no Sistema 
Internacional de Unidades. 

 Activades prácticas con 
diversos instrumentos de 
medida ou simulacións 

 CSIEE 

 CMCCT 

 f  B1.5. Traballo no 
laboratorio. 

 B1.4. Recoñecer os materiais e os 
instrumentos básicos presentes no 
laboratorio de física e de química, e 
coñecer e respectar as normas de 
seguridade e de eliminación de 
residuos para a protección 
ambiental.  

 FQB1.4.1. Recoñece e identifica os 
símbolos máis frecuentes utilizados na 
etiquetaxe de produtos químicos e 
instalacións, interpretando o seu 
significado. 

 

 Recoñece e identifica algúns dos  
símbolos máis frecuentes utilizados na 
etiquetaxe de produtos químicos e en 
diversas instalacións como 
laboratorios, etc. 

 Respostas a preguntas 
directas na aula ou no 
caderno de actividades 

 CMCCT 

 CCL 
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 Física e Química. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 

Clave 

 FQB1.4.2. Identifica material e 
instrumentos básicos de laboratorio e 
coñece a súa forma de utilización para a 
realización de experiencias, respectando 
as normas de seguridade e identificando 
actitudes e medidas de actuación 
preventivas. 

 Identifica material e instrumentos 
básicos de laboratorio, coñece e 
respeta as normas de seguridade. 

 Respostas a preguntas 
directas na aula  
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 CMCCT 

 e 

 f 

 h 
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 B1.6. Procura e 
tratamento de 
información. 

 B1.2. Utilización das 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 

 B1.5. Extraer de forma guiada a 
información sobre temas científicos 
de carácter divulgativo que aparece 
en publicacións e medios de 
comunicación.  

 FQB1.5.1. Selecciona e comprende de 
forma guiada información relevante nun 
texto de divulgación científica, e 
transmite as conclusións obtidas 
utilizando a linguaxe oral e escrita con 
propiedade. 

 É capaz de seleccionar e comprender 
de forma guiada algunha información 
relevante nun texto científico, e 
transmite as conclusións obtidas 
utilizando a linguaxe oral e escrita con 
propiedade. 

 Mediante actividades no 
caderno ou para entregar 

 Lectura comentada de textos 
científicos 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 FQB1.5.2. Identifica as principais 
características ligadas á fiabilidade e á 
obxectividade do fluxo de información 
existente en internet e outros medios 
dixitais. 

 Identifica as principais características 
ligadas á fiabilidade e á obxectividade 
do fluxo de información existente en 
internet e outros medios dixitais. 

 Actiidades na aula como 
respostas a preguntas ou 
actividades e grupo 

 CAA 

 CD 

 CSC 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 i 

 B1.1. Método científico: 
etapas. 

 B1.2. Utilización das 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 

 B1.4. Medida de 
magnitudes. Sistema 
Internacional de 
Unidades. 

 B1.5. Traballo no 
laboratorio. 

 B1.6. Proxecto de 
investigación. 

 B1.6. Desenvolver pequenos 
traballos de investigación nos que 
se poña en práctica a aplicación do 
método científico e a utilización das 
TIC. 

 FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de 
investigación sobre algún tema obxecto 
de estudo, aplicando o método científico 
e utilizando as TIC para a procura e a 
selección de información e presentación 
de conclusións. 

 Coñece os pasos ou etapas que se 
seguen na aplicación do método 
científico e utiliza as TIC para a 
procura e a selección de información. 

 

 

 

 Mediante a realización de 
traballos en grupo e 
colaborativos na web coa 
posterior exposición ao resto 
de compañeiros 

 

 CAA 

 CCEC 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e 
respecta o traballo individual e en 
equipo. 

 Participa, valora, xestiona e respecta o 
traballo individual e en equipo. 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 
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 Física e Química. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 

Clave 

Bloque 2. A  materia 

 b 

 f 

 B2.1. Propiedades da 
materia. 

 B2.2. Aplicacións dos 
materiais. 

 B2.1. Recoñecer as propiedades 
xerais e as características 
específicas da materia, e 
relacionalas coa súa natureza e as 
súas aplicacións. 

 FQB2.1.1. Distingue entre propiedades 
xerais e propiedades características da 
materia, e utiliza estas últimas para a 
caracterización de substancias. 

 Distingue entre propiedades xerais e 
propiedades características da 
materia, e utiliza estas últimas para a 
caracterización de substancias. 

 Respostas a preguntas 
directas na aula ou mediante 
a realización de actividades 
no caderno individualmente 
ou en grupo 
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 CMCCT 

 

 FQB2.1.2. Relaciona as propiedades dos 
materiais do contorno co uso que se fai 
deles. 

 Relaciona as propiedades dos 
materiais do contorno co uso que se 
fai deles. 

 FQB2.1.3. Describe a determinación 
experimental do volume e da masa dun 
sólido, realiza as medidas 
correspondentes e calcula a súa 
densidade. 

 Describe a determinación experimental 
do volume e da masa dun sólido, 
realiza as medidas correspondentes e 
calcula a súa densidade. 

 b 

 f 

 B2.3. Estados de 
agregación. Cambios de 
estado. Modelo cinético-
molecular. 

 B2.2. Xustificar as propiedades dos 
estados de agregación da materia e 
os seus cambios de estado, a través 
do modelo cinético-molecular. 

 FQB2.2.1. Xustifica que unha substancia 
pode presentarse en distintos estados 
de agregación dependendo das 
condicións de presión e temperatura en 
que se atope. 

 Coñece que unha substancia pode 
presentarse en distintos estados de 
agregación dependendo das 
condicións de presión e temperatura 
en que se atope. 

 Mediante respostas a 
pregunras directas na aula ou 
mediante a realización de 
tarefas no caderno. 

 Mediante o visionado de 
vídeos ou realizando 
actidades interactivas 

 
 
 CMCT 

 CCL  

 CAA 

 

 

 

 FQB2.2.2. Explica as propiedades dos 
gases, os líquidos e os sólidos. 

 Explica as propiedades dos gases, os 
líquidos e os sólidos. 

 FQB2.2.3. Describe os cambios de 
estado da materia e aplícaos á 
interpretación de fenómenos cotiáns. 

 Describe os cambios de estado da 
materia e aplícaos á interpretación de 
algún fenómeno cotiá. 

 FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas 
de quecemento dunha substancia os 
seus puntos de fusión e ebulición, e 
identifícaa utilizando as táboas de datos 
necesarias. 

 

 Deduce a partir das gráficas de 
quecemento dunha substancia os 
seus puntos de fusión e ebulición. 
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 Física e Química. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 

Clave 

 f  B2.4. Leis dos gases.  B2.3. Establecer as relacións entre 
as variables das que depende o 
estado dun gas a partir de 
representacións gráficas ou táboas 
de resultados obtidas en 
experiencias de laboratorio ou 
simulacións dixitais.  

 FQB2.3.1. Xustifica o comportamento 
dos gases en situacións cotiás, en 
relación co modelo cinético-molecular. 

 Xustifica comportamento dos gases en 
situacións cotiás empregando de xeito 
sinxelo o modelo cinético-molecular. 

 Mediante resposta a 
preguntas directas na aula ou 
realizando actividadades 
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 CMCCT 

 FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de 
resultados e experiencias que relacionan 
a presión, o volume e a temperatura dun 
gas, utilizando o modelo cinético-
molecular e as leis dos gases. 

 Interpreta gráficas ou táboas de 
resultados que relacionan a P, o V e a 
T dun gas en base as leis dos gases e 
podendo utilizar tamén o modelo 
cinético-molecular. 

 Representación de graficas a 
partir de datos de táboas e a 
posterior análise destas para 
extraer resultados e 
información 

 CAA 

 

 f  B2.5. Substancias puras e 
mesturas. 

 B2.6. Mesturas de 
especial interese: 
disolucións acuosas, 
aliaxes e coloides. 

 B2.4. Identificar sistemas materiais 
como substancias puras ou 
mesturas, e valorar a importancia e 
as aplicacións de mesturas de 
especial interese.  

 FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas 
materiais de uso cotián en substancias 
puras e mesturas, e especifica neste 
último caso se se trata de mesturas 
homoxéneas, heteroxéneas ou coloides. 

 Distingue e clasifica sistemas materiais 
de uso cotián en substancias puras e 
mesturas, e especifica neste último 
caso se se trata de mesturas 
homoxéneas ou heteroxéneas. 

 Respostas a preguntas 
directas na aula ou mediante 
a realización de actividades 
no caderno individualmente 
ou en grupo 

 Mediante realización de 
actividades interactivas 

 CMCCT 

 FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o 
soluto ao analizar a composición de 
mesturas homoxéneas de especial 
interese. 

 Identifica o disolvente e o soluto ao 
analizar a composición de mesturas 
homoxéneas de especial interese. 

 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. 

 Realiza experiencias sinxelas de 
preparación de disolucións, describe o 
procedemento seguido e o material 
utilizado, determina a concentración e 
exprésaa en gramos/litro. 

 Mediante visionado de vídeos 
ou aplicacións interactivas 

 CCL 

 CMCCT 

 f  B2.7. Métodos de 
separación de mesturas. 

 B2.5. Propor métodos de separación 
dos compoñentes dunha mestura e 
aplicalos no laboratorio. 

 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.  

 

 

 

 Coñece métodos de separación de 
mesturas segundo as propiedades 
características das substancias que as 
compoñen, coñece o material de 
laboratorio adecuado e sabe como 
levar a cabo o proceso.  

 

 

 

 Mediante actividades no 
caderno individuais ou en 
grupo 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 
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 Física e Química. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 

Clave 

Bloque 3. Os cambios 

 f 

 h 

 B3.1. Cambios físicos e 
cambios químicos. 

 B3.2. Reacción química.  

 B3.1. Distinguir entre cambios físicos 
e químicos mediante a realización 
de experiencias sinxelas que poñan 
de manifesto se se forman ou non 
novas substancias.  

 FQB3.1.1. Distingue entre cambios 
físicos e químicos en accións da vida 
cotiá en función de que haxa ou non 
formación de novas substancias.  

 Distingue entre cambios físicos e 
químicos en accións da vida cotiá en 
función de que se formen ou non 
novas substancias.  

 Respostas a preguntas 
directas na aula ou mediante 
a realización de actividades 
no caderno individualmente 
ou en grupo 

 Emprego de simulacións e 
vídeos relacionados co tema 
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 CMCCT 

 FQB3.1.2. Describe o procedemento de 
realización de experimentos sinxelos nos 
que se poña de manifesto a formación 
de novas substancias e recoñece que se 
trata de cambios químicos. 

 Describe o procedemento para realizar 
experimentos sinxelos nos que se 
poña de manifesto un cambio químico 
coa formación de novas substancias. 

 CCL 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 f  B3.2. Reacción química.   B3.2. Caracterizar as reaccións 
químicas como cambios dunhas 
substancias noutras.  

 FQB3.2.1. Identifica os reactivos e os 
produtos de reaccións químicas sinxelas 
interpretando a representación 
esquemática dunha reacción química.  

 Identifica os reactivos e os produtos de 
reaccións químicas sinxelas 
interpretando a representación 
esquemática dunha reacción química.  

 f 

 m 

 B3.3. A química na 
sociedade e o ambiente. 

 B3.3. Recoñecer a importancia da 
química na obtención de novas 
substancias e a súa importancia na 
mellora da calidade de vida das 
persoas. 

 FQB3.3.1. Clasifica algúns produtos de 
uso cotián en función da súa 
procedencia natural ou sintética. 

 Clasifica algúns produtos de uso cotián 
en función da súa procedencia natural 
ou sintética. 

 FQB3.3.2. Identifica e asocia produtos 
procedentes da industria química coa 
súa contribución á mellora da calidade 
de vida das persoas. 

 Coñece produtos procedentes da 
industria química que contribuiron á 
mellora da calidade de vida das 
persoas. 

 CMCCT 

 CSC 

 f 

 m 

 B3.3. A química na 
sociedade e o ambiente. 

 B3.4. Valorar a importancia da 
industria química na sociedade e a 
súa influencia no ambiente. 

 FQB3.4.1. Propón medidas e actitudes, a 
nivel individual e colectivo, para mitigar 
os problemas ambientais de importancia 
global.  

 

 

 Propón algunha medida ou actitude 
para mitigar os problemas ambientais 
de importancia global.  

 

 Mediante a realización de 
pequenos debates na clase 
previa búsqueda de 
inforrmación. 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 
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 Física e Química. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 

Clave 

Bloque 4. O movemento e as forzas 

 f  B4.1. Forzas: efectos. 

 B4.2. Medida das forzas. 

 B4.1. Recoñecer o papel das forzas 
como causa dos cambios no estado 
de movemento e das deformacións. 

 FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, 
identifica as forzas que interveñen e 
relaciónaas cos seus correspondentes 
efectos na deformación ou na alteración 
do estado de movemento dun corpo.  

 Identifica as forzas que interveñen en 
fenómenos cotiás e relaciónaas cos 
seus correspondentes efectos na 
deformación ou na alteración do 
estado de movemento dun corpo.  

 Respostas a preguntas 
directas na aula 

 Realización de exercicios e 
problemas no caderno de 
clase. 
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 CMCCT 

 FQB4.1.2. Establece a relación entre o 
alongamento producido nun resorte e a 
forza que produciu ese alongamento, e 
describe o material para empregar e o 
procedemento para a súa comprobación 
experimental.  

 Coñrce a relación entre o alongamento 
producido nun resorte e a forza que 
produciu ese alongamento.  

 FQB4.1.3. Establece a relación entre 
unha forza e o seu correspondente 
efecto na deformación ou na alteración 
do estado de movemento dun corpo. 

 Coñece a relación entre unha forza e o 
seu correspondente efecto na 
deformación ou na alteración do 
estado de movemento dun corpo. 

 FQB4.1.4. Describe a utilidade do 
dinamómetro para medir a forza elástica 
e rexistra os resultados en táboas e 
representacións gráficas, expresando o 
resultado experimental en unidades do 
Sistema Internacional. 

 Emprega o dinamómetro para medir a 
forza elástica e rexistra os resultados 
en táboas e representacións gráficas, 
empregando unidades do Sistema 
Internacional. 

 Realizacións de actividades 
prácticas preferiblemente en 
grupo (dúas, tres persoas)  ou 
manexo de simulacións 
virtuais. 

 b 

 f 

 B4.3. Velocidade media.  B4.2. Establecer a velocidade dun 
corpo como a relación entre o 
espazo percorrido e o tempo 
investido en percorrelo. 

 FQB4.2.1. Determina, 
experimentalmente ou a través de 
aplicacións informáticas, a velocidade 
media dun corpo, interpretando o 
resultado.  

 Determina, experimentalmente ou a 
través de aplicacións como 
simulacións informáticas, a velocidade 
media dun corpo, interpretando o 
resultado.  

 Realización de exercicios e 
problemas no caderno de 
clase. 

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver 
problemas cotiáns utilizando o concepto 
de velocidade media.  

 Realiza cálculos para resolver 
problemas cotiáns utilizando o 
concepto de velocidade media.  

 CMCCT 
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Actividades de aprendizaxe Temporalización 
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Clave 

 f  B4.4. Velocidade media. 

 B4.5. Velocidade 
instantánea e 
aceleración. 

 B4.3. Diferenciar entre velocidade 
media e instantánea a partir de 
gráficas espazo/tempo e 
velocidade/tempo, e deducir o valor 
da aceleración utilizando estas 
últimas. 

 FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e 
instantánea a partir das representacións 
gráficas do espazo e da velocidade en 
función do tempo. 

 Deduce a velocidade media a partir da 
representación gráfica do espazo en 
función do tempo. 

 Mediante a representación de 
graficas a partir de datos de 
táboas e a posterior análise 
destas para extraer 
resultados e información. 
Realizarase no cadernos de 
clase ou respondendo o 
preguntas 
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 CMCCT 

 FQB4.3.2. Xustifica se un movemento é 
acelerado ou non a partir das 
representacións gráficas do espazo e da 
velocidade en función do tempo. 

 Identifica movementos acelerados ou 
non acelerados a partir das 
representacións gráficas do espazo e 
da velocidade en función do tempo. 

 f  B4.6. Máquinas simples.  B4.4. Valorar a utilidade das 
máquinas simples na transformación 
dun movemento noutro diferente, e 
a redución da forza aplicada 
necesaria. 

 FQB4.4.1. Interpreta o funcionamento de 
máquinas mecánicas simples 
considerando a forza e a distancia ao 
eixe de xiro, e realiza cálculos sinxelos 
sobre o efecto multiplicador da forza 
producido por estas máquinas. 

 Coñece o papel que xoga a distancia 
ao eixe de xiro sobre a forza que é 
preciso aplicar para conseguir tal 
rotación. 

 Resolución de exercicios 
numéricos ou cuestións no 
caderno 

 f  B4.7. O rozamento e os 
seus efectos. 

 B4.5. Comprender o papel que xoga 
o rozamento na vida cotiá. 

 FQB4.5.1. Analiza os efectos das forzas 
de rozamento e a súa influencia no 
movemento dos seres vivos e os 
vehículos.  

 Coñece os efectos das forzas de 
rozamento e a súa influencia no 
movemento dos seres vivos e os 
vehículos.  

 Respostas a preguntas 
directas na aula ou mediante 
resolución de cuestións no 
caderno. 

 f  B4.8. Forza gravitatoria.  B4.6. Considerar a forza gravitatoria 
como a responsable do peso dos 
corpos, dos movementos orbitais e 
dos niveis de agrupación no 
Universo, e analizar os factores dos 
que depende.  

 FQB4.6.1. Relaciona cualitativamente a 
forza de gravidade que existe entre dous 
corpos coas súas masas e a distancia 
que os separa.  

 Relaciona cualitativamente a forza de 
gravidade que existe entre dous 
corpos coas súas masas e a distancia 
que os separa.  

 Respostas a preguntas 
directas na aula ou mediante 
resolución de cuestións no 
caderno. 

 Visionado de simulacións 
flash ou java 

 FQB4.6.2. Distingue entre masa e peso 
calculando o valor da aceleración da 
gravidade a partir da relación entre esas 
dúas magnitudes. 

 Distingue entre masa e peso e ientifica 
a aceleración da ravedade como a 
relación entre estas dúas magnitudes. 

 FQB4.6.3. Recoñece que a forza de 
gravidade mantén aos planetas xirando 
arredor do Sol, e á Lúa arredor do noso 
planeta, e xustifica o motivo polo que 
esta atracción non leva á colisión dos 
dous corpos.  

 Recoñece que a forza de gravidade 
mantén aos planetas xirando arredor 
do Sol, e á Lúa arredor do noso 
planeta.  
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 Física e Química. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 

Clave 

 f  B4.9. Estrutura do 
Universo. 

 B4.10. Velocidade da luz. 

 B4.7. Identificar os niveis de 
agrupación entre corpos celestes, 
desde os cúmulos de galaxias aos 
sistemas planetarios, e analizar a 
orde de magnitude das distancias 
implicadas. 

 FQB4.7.1. Relaciona cuantitativamente a 
velocidade da luz co tempo que tarda en 
chegar á Terra desde obxectos celestes 
afastados e coa distancia á que se 
atopan eses obxectos, interpretando os 
valores obtidos. 

 Relaciona cualitativamente a 
velocidade da luz co tempo que tarda 
en chegar á Terra desde obxectos 
celestes afastados e coa distancia á 
que se atopan eses obxectos. 

 Realización de exercicios e 
problemas no caderno de 
clase. 

   CMCCT 

 b 

 e 

 f 
 g 
 h 

 B4.1. Forzas: efectos. 
 B4.8. Forza gravitatoria. 

 B4.8. Recoñecer os fenómenos da 
natureza asociados á forza 
gravitatoria. 

 FQB4.8.1. Realiza un informe, 
empregando as TIC, a partir de 
observacións ou da procura guiada de 
información sobre a forza gravitatoria e 
os fenómenos asociados a ela. 

 Realiza unha procura guiada de 
información sobre a forza gravitatoria 
e os fenómenos asociados a ela. 

 Realización de actividades 
guiadas en grupos pequenos 
e posterior exposición 
mediante pdfs ou 
presentacións 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

Bloque 5. Enerxía 

 f  B5.1. Enerxía: unidades.  B5.1. Recoñecer que a enerxía é a 
capacidade de producir 
transformacións ou cambios. 

 FQB5.1.1. Argumenta que a enerxía 
pode transferirse, almacenarse ou 
disiparse, pero non crearse nin 
destruírse, utilizando exemplos. 

 Coñece que a enerxía pode 
transferirse, almacenarse ou disiparse, 
pero non crearse nin destruírse, 
utilizando  algún exemplo. 

 Mediante respostas a 
preguntas directas na aula 

 Mediante realización de 
exercicios e tarefas no 
caderno de clase 

 Visionado de vídeos ou 
presentacións 

 Mediante realización de 
traballos con búsqueda de 
información de xeito individual 
ou en grupo 
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 CMCCT 

 FQB5.1.2. Recoñece e define a enerxía 
como unha magnitude e exprésaa na 
unidade correspondente do Sistema 
Internacional. 

 Identifica a enerxía como unha 
magnitude e exprésaa na unidade 
correspondente do Sistema 
Internacional. 

 f  B5.2. Tipos de enerxía. 

 B5.3. Transformacións da 
enerxía. 

 B5.4. Conservación da 
enerxía. 

 B5.2. Identificar os tipos de enerxía 
postos de manifesto en fenómenos 
cotiáns e en experiencias sinxelas 
realizadas no laboratorio. 

 FQB5.2.1. Relaciona o concepto de 
enerxía coa capacidade de producir 
cambios, identifica os tipos de enerxía 
que se poñen de manifesto en situacións 
cotiás e explica as súas transformacións 
dunhas formas noutras. 

 Relaciona o concepto de enerxía coa 
capacidade de producir cambios, e 
identifica os cambios de enerxía que 
teñen lugar en algunhas situacións 
cotiás. 

 f 

 h 

 B5.5. Enerxía térmica. 
Calor e temperatura. 

 B5.6. Escalas de 
temperatura. 

 B5.7. Uso racional da 
enerxía. 

 B5.3. Relacionar os conceptos de E, 
Q e T en termos da teoría cinético-
molecular, e describir os 
mecanismos polos que se transfire a 
enerxía térmica en situacións cotiás. 

 FQB5.3.1. Explica o concepto de 
temperatura en termos do modelo 
cinético-molecular, e diferencia entre 
temperatura, enerxía e calor. 

 Asocia o concepto de temperatura co 
movemento das partículas, e 
diferencia entre temperatura, enerxía 
e calor. 



  

IES de Melide                                                                                                                                                                  Programación didáctica Física e Química  Páxina 21 de 161 

 Física e Química. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 

Clave 

 FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha 
escala absoluta de temperatura e 
relaciona as escalas celsius e kelvin. 

 Coñece a existencia dunha escala 
absoluta de temperatura e relaciona 
as escalas celsius e kelvin. 

 Mediante respostas a 
preguntas directas na aula 

 Mediante realización de 
exercicios e tarefas no 
caderno de clase 

 Visionado de vídeos ou 
presentacións 

 Mediante realización de 
traballos con búsqueda de 
información de xeito individual 
ou en grupo 
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 CMCCT 

 FQB5.3.3. Identifica os mecanismos de 
transferencia de enerxía recoñecéndoos 
en situacións cotiás e fenómenos 
atmosféricos, e xustifica a selección de 
materiais para edificios e no deseño de 
sistemas de quecemento. 

 Relaciona os mecanismos de 
transferencia de enerxía  en situacións 
cotiás e fenómenos atmosféricos coa 
selección de materiais para edificios e 
no deseño de sistemas de 
quecemento. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 f 

 h 

 B5.8. Efectos da enerxía 
térmica. 

 B5.4. Interpretar os efectos da 
enerxía térmica sobre os corpos en 
situacións cotiás e en experiencias 
de laboratorio.  

 FQB5.4.1. Explica o fenómeno da 
dilatación a partir dalgunha das súas 
aplicacións como os termómetros de 
líquido, xuntas de dilatación en 
estruturas, etc. 

 Coñece o fenómeno da dilatación e 
identifícao en fenómenos como os 
termómetros de líquido, xuntas de 
dilatación en estruturas, etc. 

 CMCCT 

 FQB5.4.2. Explica a escala celsius 
establecendo os puntos fixos dun 
termómetro baseado na dilatación dun 
líquido volátil. 

 Coñece como se establecen os puntos 
fixos na escala celsius. 

 FQB5.4.3. Interpreta cualitativamente 
fenómenos cotiáns e experiencias nos 
que se poña de manifesto o equilibrio 
térmico asociándoo coa igualación de 
temperaturas. 

 Asocia o equilibrio térmico coa 
igualación de temperaturas e apícao a 
fenómenos cotians. 

 f 

 h 

 m 

 B5.9. Fontes de enerxía.  

 B5.10. Aspectos 
industriais da enerxía. 

 B5.5. Valorar o papel da enerxía nas 
nosas vidas, identificar as fontes, 
comparar o seu impacto ambiental e 
recoñecer a importancia do aforro 
enerxético para un 
desenvolvemento sustentable. 

 FQB5.5.1. Recoñece, describe e 
compara as fontes renovables e non 
renovables de enerxía, analizando con 
sentido crítico o seu impacto ambiental. 

 Recoñece e distingue as fontes 
renovables e non renovables de 
enerxía, analizando o seu impacto 
ambiental. 

 Mediante a realización de 
pequenos debates na clase 
previa búsqueda de 
inforrmación. 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 
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COMENTARIOS RESPECTO AOS ESTÁNDARES NON ADQUIRIDOS 

Dado que a Física e Química comenza a impartirse por primeira vez neste curso, a perda de 
docencia presencial que tivo lugar a finais do curso pasado non afecta de maneira directa a 
materia pero sí que é de supoñeer que o alumnado igual presenta una competencia 
matemática menor da que se podiía esperar de non terse producido o confinamento. 
 

CONTIDOS MÍNIMOS EXIXIBLES 

Considéranse contidos mínimos exixibles os seguintes: 

 Coñecer, identificar e secuenciar as distintas etapas do método científico. 

 Distingir entre magnitudes fundamentais e derivadas e coñecer as unidades do SI nas 
que se expresan as principais magnitudes. 

 Realizar cambios de unidades empregando factores de conversión e as equivalencias 
entre multiplos e submúltiplos coa unidade fundamental. 

 Expresar resultados de cálculos empregando notación científica e aplicando 
correctamente o redondeo. 

 Coñecer as propiedades xerais e específicas da materia.  

 Describir as características dos estados sólido, líquido e gasoso e os cambios de estado.  

 Coñecer e aplicar as leis cuantitativas dos gases. 

 Diferenciar entre substancias puras e mesturas. Entre mesturas homoxéneas e 
heteroxéneas  

 Describir as disolucións. Distinguir ao soluto e ao disolvente. Calcular a concentración. 
Coñecer métodos de separación dos compoñentes dunha mestura 

 Discernir entre cambio físico e químico.  

 Representar unha reacción química e recoñecer nela aos reactivos e aos productos. 

 Identificar as forzas que están presentes en fenómenos cotiás e coñecer as súas 
principais características como a forza elástica ou a forza gravitatoria por exemplo.  

 Realizar cáculos de magnitudes empregando a expresión da velocidade media. 
Identificar movementos uniformes ou acelerados a partir de gráficas v – t ou x - t 

 Identificar os tipos de enerxía que se poñen de manifesto en situacións cotiás, explicando 
as transformacións dunhas formas noutras. 

 Diferenciar entre temperatura, enerxía e calor. Escalas de temperatura. Enerxías 
renovables e non renovables 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 Parécenos máis axeitado propoñer a temporalización estimada para impartir cada un dos 
bloques que constitúen o currículo que propoñer a temporalización para cada estandar 
de aprendizaxe. Deste xeito, a temporalización proposta é a que indicamos en vertical na 
columna correspondente de cada bloque temático na táboa anterior.   É importante 
remarcar que se trata dunha temporalización estimada que pode sufrir cambios ou 
variacións en función da marcha do curso ou do grupo e das clases que se poidesen 
perder por diferentes motivos como actividades extraescolares e simlares. 

       No presente curso decídese alternar e comenzar pola parte de Física.  A data na que se 
debe facer o cambio para comenzar coa Química establécese na semana do 8 ao 12 de 
febreiro. Esa data manterase independentemente dos avatares que poidesen xurdir ata 
ese momento, incluidos confinamentos ou calquera outra incidencia.  

A proposta para este curso é como segue: 

       1º Trimestre: Bloque 1 e Bloque 4  

       2º Trimestre: Bloque 5 e parte Bloque 2 

            3º Trimestre: resto Bloque 2 e Bloque 3 
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 O libro de texto “Física y Química 2º ESO” smartbook da editorial MacGraw . 

 O propio libro de texto permite fixar actividades de reforzo ou ampliación de ser 
necesarias; ademais, o profesor/a poderá proporcionar nestes casos material adicional 
ao alumnado de consideralo oportuno. 

 Curso online creado na aula virtual do centro que complementa ao libro de texto. 

 Comenzarase a empregar tamén a calculadora, pero de xeito progresivo de maneira que 
non substitúa por completo ao calculo mental. 

 Utilizaranse tamén outros recursos, como poden ser simulacións dixitais de fenómenos 
físicos ou químicos, consultas de páxinas web, vídeos en youtube, vídeo proxector e 
pizarra dixital, emprego de modelos, táboa periódica, etc…, como instrumentos de apoio 
para certos contidos do programa, de consideralo necesario. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
 

 No caso daqueles alumnos ou alumnas nos que se detecten dificultades específicas para 
acadar determinados obxectivos mínimos da materia, estableceranse medidas de reforzo 
individualizadas.  

 De xeito análogo, no caso daqueles alumnos/as que demostren un dominio claro dos 
obxectivos fixados para a materia estableceranse medidas de ampliación naquelas 
partes nas que sexa axeitado facelo. 

 O propio libro de texto proporciona material de abondo para a atención a diversidade na 
versión dixital. 

 
 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

 Os instrumentos de avaliación serán fundamentalmente as probas escritas (exames)  e , 
moi especialmente neste curso que constitúe a 1ª toma de contacto do alumnado coa 
materia, o traballo e actitude na aula cara a asignatura e a realización das tarefas que en 
cada caso se poidan encomendar (deberes, traballos, etc) 

 Procurarase facer un seguimento do traballo do alumnado na aula mediante o emprego 
das fichas de seguimento e procurarase que as tarefas susceptibles de avaliación estean 
claramente conectadas co traballo na clase. 

 Velarase para que os criterios de avaliación e cualificación sexan coñecidos ao comenzo 
do curso. 

 
 

METODOLOXÍA E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
 

 En xeral a metodoloxía consistirá en partir do nivel de desenvolvemento do alumnado, 
nos seus distintos aspectos, para construír, a partir de aí, outras aprendizaxes que 
favorezan e melloren o devandito nivel de desenvolvemento. 

 De forma habitual, as clases diarias consistirán nunha primeira fase expositiva para logo 
pasar a unha fase práctica na que se desenvolveran estratexías e procedementos, 
competencias en definitiva. 

 Darase prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte á súa aprendizaxe 
mecánica ou memorística. 

 Realizaranse múltiples e variados exercicios tanto de índole inductiva como deductiva. 

 Desenvolveranse técnicas e estratexias de resolución de problemas e promoverase a 
utilización e aplicación das mesmas.  
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 Realizaranse tres avaliacións durante o curso; a última delas coincidirá coa avaliación 
final ordinaria do curso 

 Realizaranse como mínimo dúas probas escritas en cada avaliación nas que se valoran 
os conceptos, pero sobre todo razoamentos e procedementos. Para poder superar estas 
probas será preciso acadar unha nota media de 5 ou superior. Para a obtención da 
media de 5 ou superior será preciso acadar máis dun 3 na proba de menos nota. En 
caso de non acadar un 3 na proba de menos nota, a avaliación será calificada como 
suspensa aínda que a media resultante sexa de 5 ou superior. 

 A cualifiación final en cada avaliación obterase nun 80 % a partir da nota 
correspondente as probas escritas as que se refire o epígrafe anterior. O restante 20 % 
valorarse tendo en conta as actitudes (participación, intervencións, realización de 
preguntas, ..), traballo na aula,  caderno de traballo, realización dos deberes. O traballo 
en grupo ou no laboratorio e os traballos para a casa tales como prácticas caseiras, 
biografías de persoas científicas ou os que se estimen tamén se valorarán neste 
apartado de ser o caso. 

 Dado que na avaliación só se pode obter unha calificación representada por un nº 
enteiro, os criterios de redondeo serán os seguintes: Como norma xeral (pode haber 
excepcións debido ao mal comportamento e actitude do alumno/a) o redondeo será a 
“alza” a partir do “,5”. Deste xeito, unha nota de 6,5 converterase nun 7 na calificación 
obtida. Non significa que unha nota de 9,5 se convirta en un 10 de forma xeral. Para as 
notas que non acadan o 5 non se aplica redondeo. Po exemplo, unha nota final de 4,7 
nunha avaliación convértese, de xeito xeral, nun 4 na nota obtida. 

 Contémplase un exame de recuperación para o alumnado que non supere a avaliación. 
A proba de recuperación sempre se realizará con posterioridade a avaliación. Para o 
alumnado que teña a avaliación suspensa tendo aprobado algún dos exames a proba de 
recuperación só abranguerá a parte suspensa. Considérase recuperada a avaliación 
acadando unha nota de 5 ou superior 

 Ao remate do curso realizarase un exame final no que cada alumno/a se examinará das 
avaliacións non superadas.  

 Deberán realizar o examen final os alumnos/as cuxa media das tres avaliacións sexa 
inferior a 5, tendo en conta que esta se obtén a partir dun 4 en cada unha das 
avaliacións, polo que poderán compensar unhas con outras sempre que non obteñan 
menos dun 4 nas avaliacións suspensas. Exemplo: 4, 4 e 7 daría como media 5 e 
resultaría unha avaliación final positiva 

 Os alumnos/as que non superen o curso na convocatoria de xuño, examinaranse na 
convocatoria de setembro de toda a asignatura. Esta proba escrita estará deseñada para 
avaliar os contidos mínimos plantexados nesta programación.  
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ADAPTACIÓNS NECESARIAS (que a docencia non presencial 
puidese requirir) 
 

Podemos considerar tres escenarios distintos: 
 

1º - Cuarentena de un ou varios alumnos: Este alumnado seguirá as clases de xeito telemático a 
través da Aula Virtual. De forma xeral, o alumnado disporá na Aula Virtual dun recurso no que 
poderá consultar diariamente as tarefas desenvoltas en cada unha das sesións de clase. Deste 
xeito, o alumnado que non poida acudir ao centro por atoparse en situación de cuarentena, 
poderá empregar este recurso para seguir o desenvolvemento da materia. Asemade, na Aula 
Virtual estarán dispoñibles os documentos empregados na aula para o estudo (apuntamentos, 
boletíns de exercicios...) e adicionalmente, incorporaranse enlaces a vídeos ou outras 
ferramentas interactivas que axuden aos estudantes a comprender e adquirir os contidos 
traballados de xeito presencial na aula. Farase uso xeral do foro para comunicarse e solucionar 
ou aclarar dúbidas co alumnado en cuarentena. 
 
2º - Cuarentena do profesor ou profesora: Neste escenario, o profesorado que non poida acudir 
ao centro apoiarase no profesorado de garda e na Aula Virtual da materia para desenvolver a 
súa actividade docente. O profesor/a deixará na Aula Virtual indicacións das tarefas a realizar 
cada día, así como diverso material para que os estudantes poidan traballar os contidos 
propostos. Asemade, na Aula Virtual estará habilidado un foro no que o alumnado poderá 
comunicarse co profesorado para solucionar ou aclarar calquera dúbida relacionada coa materia.  
 
3º - Cuarentena de todo o curso ou de todo o centro. Regresaríase á situación de finais do curso 
pasado. Neste caso, o/a profesor/a da materia combinaría a organización de sesións de 
videoconferencia a través da plataforma Webex co uso da Aula Virtual, a través da cal se levaría 
a cabo a proposta de tarefas ao alumnado, e o envío das mesmas unha vez realizadas para a 
súa posterior revisión. 
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3º  CURSO DE ESO 

 

 
FÍSICA E QUÍMICA 

 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS 
 

E a súa relación cos obxectivos, competencias clave e estándares de apredizaxe avaliables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS RESPECTO AOS ESTÁNDARES NON ADQUIRIDOS 
CONTIDOS MÍNIMOS EXIXIBLES 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
METODOLOXÍA E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
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 Física e Química. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para superar 

a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

Bloque 1. A actividade científica 

 f 

 h 

 B1.1. Método 
científico: etapas. 

 B1.2. Utilización das 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 

 B1.1. Recoñecer e identificar as 
características e as etapas do 
método científico.  

 

 FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar 
fenómenos cotiáns utilizando teorías e 
modelos científicos. Coñece o 
procedemento de traballo no método 
científico. 

 Coñece e secuencia as distintas etapas 
do método científico. 

 Preguntas directas na aula 

 Resolución de actividades e 
problemas abertos, nos que 
deban aplicarse algunhas etapas 
do método científico. 

 D
e 7 a 8 sesió

n
s 

 CAA 

 CMCCT 

 

 FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e 
resultados de maneira organizada e 
rigorosa, e comunícaos oralmente e por 
escrito, utilizando esquemas, gráficos, 
táboas e expresións matemáticas.  

 Rexistra observacións, datos e 
resultados de maneira organizada e 
rigorosa. 

 Realización de exercicios na 
libreta ou respostas a preguntas 
directas na aula. 

 CCL 

 CMCCT 

 f 

 m 

 B1.3. Aplicacións da 
ciencia á vida cotiá e á 
sociedade. 

 B1.2. Valorar a investigación 
científica e o seu impacto na 
industria e no desenvolvemento 
da sociedade. 

 FQB1.2.1. Relaciona a investigación 
científica coas aplicacións tecnolóxicas na 
vida cotiá.  

 Coñece o fundamento científico das 
aplicacións tecnolóxicas 

 Preguntas directas na aula  CAA 

 CCEC 

 CMCCT 

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

 B1.5. Erros. 

 B1.6. Traballo no 
laboratorio. 

 B1.3. Usar correctamente as 
unidades do S I correspondentes 
ás magnitudes fundamentais e ás 
derivadas máis importantes e 
realizar os cambios de unidades 
empregando factores de 
conversión.  

 B1.4. Aplicar os procedementos 
científicos para determinar 
magnitudes e expresar os 
resultados co número axeitado de 
cifras significativas e o erro 
correspondente 

 FQB1.3.1. Establece relacións entre 
magnitudes e unidades, utilizando 
preferentemente o S I de Unidades, 
emprego de factores de conversión para 
cambiar de unidades e a notación 
científica para expresar os resultados 
correctamente. Diferencia entre 
magnitudes fundamentais e derivadas 

 Establece relacións entre magnitudes e 
unidades, utilizando preferentemente o  S 
I de Unidades, emprego de factores de 
conversión para cambiar de unidades e a 
notación científica para expresar os 
resultados correctamente. 

 Realización de exercicios na 
libreta teoricos e prácticos ou na 
pizarra. 

 CMCCT 

 FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de 
magnitudes físicas da vida cotiá 
empregando o material e instrumentos 
apropiados, e expresa os resultados 
correctamente no Sistema Internacional de 
Unidades. 

 Realiza medicións prácticas de 
magnitudes físicas da vida cotiá 
empregando o material e instrumentos 
apropiados, e expresa os resultados 
correctamente no Sistema Internacional 
de Unidades 

 Prácticas no laboratorio ou con 
material levado a aula 

 CAA 

 CMCCT 

 f  B1.6. Traballo no 
laboratorio. 

 B1.5. Recoñecer os materiais e 
instrumentos básicos presentes 
no laboratorio de F e Q, e 
describir e respectar as normas 
de seguridade e de eliminación de 
residuos para a protección 
ambiental.  

 FQB1.6.1. Identifica material e 
instrumentos básicos de laboratorio e 
coñece a súa forma de utilización para a 
realización de experiencias, respectando 
as normas de seguridade e identificando 
actitudes e medidas de actuación 
preventivas. 

 Coñece a instrumentación básica do 
laboratorio e os seus usos principais 

 Meiante a proxección de imaxes 
na pizara dixital ou no 
laboratorio. 

 Exercicios de identificación ou 
relación 

 CMCCT 
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 Física e Química. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para superar 

a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

 e 

 f 

 h 

 i 

 B1.7. Procura e 
tratamento de 
información. 

 B1.2. Utilización das 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 

 B1.6. Interpretar a información 
sobre temas científicos de carácter 
divulgativo que aparece en 
publicacións e medios de 
comunicación.  

 FQB1.5.1. Selecciona, comprende e 
interpreta información salientable nun texto 
de divulgación científica, e transmite as 
conclusións obtidas utilizando a linguaxe 
oral e escrita con propiedade. 

 Utiliza na linguaxe oral ou escrita un 
mínimo de termos científicos de maneira 
comprensible  

 Preguntas directas na aula  CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 FQB1.5.2. Identifica as principais 
características ligadas á fiabilidade e á 
obxectividade do fluxo de información 
existente en internet e noutros medios 
dixitais. 

 Identifica minimamente a fiabilidade e a 
obxectividade da información obtida en 
diversas fontes. 

 CD 

 CSC 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 i 

 B1.1. Método 
científico: etapas. 

 B1.2. Utilización das 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 

 B1.4. Medida de 
magnitudes. S. I. de 
Unidades. Notación 
científica. 

 B1.5. Erros. 

 B1.6. Traballo no 
laboratorio. 

 B1.8. Proxecto de 
investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B1.6. Desenvolver pequenos 
traballos de investigación en que 
se poña en práctica a aplicación 
do método científico e a utilización 
das TIC tales como elaboración de 
táboas e gráficos e realización de 
follas de cálculo. 

 FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de 
investigación sobre algún tema obxecto de 
estudo aplicando o método científico, e 
utilizando as TIC para o proceso da 
información (follas de cálculo) e 
presentación de conclusións.  

 Interpretación de táboas de datos ou 
gráficas. Construcción de graficas a partir 
de datos e extaer información. 

 Realiza un traballo proposto de 
xeito individual ou 
colectivamente e preséntao aos 
compañeiros 

 CAA 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e 
respecta o traballo individual e en equipo. 

 Respecta o traballo individual e en 
equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CSIEE 

 CSC 
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 Física e Química. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para superar 

a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

Bloque 2. A materia 

 f  B2.1. Estrutura 
atómica. Modelos 
atómicos. 

 B2.1. Recoñecer que os modelos 
atómicos son instrumentos 
interpretativos de diferentes teorías 
e a necesidade da súa utilización 
para a interpretación e a 
comprensión da estrutura interna 
da materia. 

 B2.2. Coñecer as partículas 
subatómicas, as súas propiedades 
e situación dentro do átomo así 
como o significado dos números 
atómico e másico. 

 FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do 
número atómico e o número másico, 
utilizando o modelo planetario. 

 Representa o átomo, a partir do número 
atómico e o número másico, utilizando o 
modelo planetario. 

 Realización de exercicios na 
libreta ou oralmente sobre 
constitución do átomo. 

D
e 14 a 16  sesió

n
s

 

 CCEC 

 CMCCT 

 FQB2.1.2. Describe as características das 
partículas subatómicas básicas e a súa 
localización no átomo. 

 Describe as características das 
partículas subatómicas e a súa 
localización no átomo. 

 Preguntas directas na aula e 
realización de execicios na 
libreta. 

 CMCCT 

 CCL 

 FQB2.1.3. Relaciona a notación XA

Z
co 

número atómico e o número másico, 
determinando o número de cada tipo de 
partículas subatómicas básicas. 

 Relaciona a notación XA

Z
co número 

atómico e o número másico, 
determinando o número de cada tipo de 
partículas subatómicas básicas. 

 Realización de exercicios na 
libreta 

 Preguntas directas na aula 

 Mostra de material multimedia, 
emprego de applets  java e 
simulacións flash que permiten 
a construcción dun átomo 

 Actividades que implquen 
manexo da táboa periódica 

 Exercicios con fórmulas 
químicas que impliquen cálculos 
de masas moleculares 

 Exercicios de clasificación de 
substancias en atómicas e 
moleculares. 

 Realización de exercicios que 
impliquen átoms cargados: ions 

 

 CMCCT 

 CSC 
 f 

 m 

 B2.2. Isótopos. 

 B2.3. Aplicacións dos 
isótopos. 

 B2.3. Analizar a utilidade científica 
e tecnolóxica dos isótopos 
radioactivos.  

 FQB2.2.1. Explica en que consiste un 
isótopo e identifícaos. Comenta aplicacións 
dos isótopos radioactivos, a problemática 
dos residuos orixinados e as solucións para 
a súa xestión.  

 Explica en que consiste un isótopo. 
Identifica isótopos dentro dun grupo de 
átomos 

 f 

 l 

 B2.4. Sistema 
periódico dos 
elementos.  

 B2.4. Interpretar a ordenación dos 
elementos na táboa periódica e 
recoñecer os máis relevantes a 
partir dos seus símbolos.  

 FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación 
dos elementos en grupos e períodos na 
táboa periódica. 

 Coñece a disposición en grupos e 
periodos dos elementos na táboa 
periódica. Coñece o nome dos grupos 
máis representativos 

 CMCCT 

 FQB2.3.2. Relaciona as principais 
propiedades de metais, non metais e gases 
nobres coa súa posición na táboa periódica 
e coa súa tendencia a formar ións, tomando 
como referencia o gas nobre máis próximo. 

 Distingue metal de non metal e coñece 
as principais propiedades de cada grupo 
de elementos 

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

 B2.6. Masas 
atómicas e 
moleculares. 

 B2.5. Describir como se unen os 
átomos para formar estruturas 
máis complexas e explicar as 
propiedades das agrupacións 
resultantes. 

 FQB2.4.1. Explica o proceso de formación 
dos ións (anións e catións) a partir do 
átomo correspondente, utilizando a 
notación axeitada para a súa 
representación.  

  Asocia a formación de un ión a gañanza 
ou perda de electróns e diferencia entre 
anións e catións 

 FQB2.4.2. Explica como algúns átomos 
tenden a agruparse para formar moléculas 
interpretando este feito en substancias de 
uso frecuente, e calcula as súas masas 
moleculares. 

 Calcula as  masas moleculares de 
substancias de uso frecuente a partir das 
masas atómicas. 
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 Física e Química. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para superar 

a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

 e 

 f 

 m 

 o 

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

 B2.6. Diferenciar entre átomos e 
moléculas, e entre elementos e 
compostos en substancias de uso 
frecuente e coñecido. 

 FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as 
moléculas que compoñen substancias de 
uso frecuente, e clasifícaas en elementos 
ou compostos, baseándose na súa fórmula 
química.  

 Distingue entre elementos e compostos e 
interpreta unha formula química. 

 CMCCT 

 FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as 
propiedades e aplicacións dalgún 
elemento ou composto químico de 
especial interese a partir dunha procura 
guiada de información bibliográfica e 
dixital. 

 Busca información en internet sobre u 
elemento ou composto de especial 
interese. 

 Realiza unha pequena 
presentación multimedia e 
preséntaa ao resto dos 
compañeiros/as. 

 CAA 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

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

 B2.7. Formular e nomear 
compostos binarios seguindo as 
normas IUPAC. 

 FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para 
nomear e formular compostos binarios 
seguindo as normas IUPAC. 

 Utiliza a linguaxe química para nomear e 
formular compostos binarios seguindo as 
normas IUPAC. 

 Exercicios de formulación e 
nomenclatura na libreta 

 Preguntas directas na aula 

 CCL 

 CMCCT 

Bloque 3. Os cambios 

 f  B3.1. Reacción 
química.  

 B3.1. Describir a nivel molecular o 
proceso polo que os reactivos se 
transforman en produtos, en 
termos da teoría de colisións.  

 FQB3.1.1. Representa e interpreta unha 
reacción química a partir da teoría 
atómico-molecular e a teoría de colisións. 

 Distingue un cambio físico de un cambio 
químico. 

 Representa  mediante unha reacción 
química un enuciado sinxelo.  

 Respostas a preguntas directas 
na aula e mediante exercicios 
na libreta. 

   D
e 10 a12 sesió

n
s

 

 CMCCT 

 b 

 f 

 B3.2. Cálculos 
estequiométricos 
sinxelos. 

 B3.3. Lei de 
conservación da 
masa.  

 B3.2. Deducir a lei de 
conservación da masa e 
recoñecer reactivos e produtos a 
través de experiencias sinxelas no 
laboratorio ou de simulacións 
dixitais. 

 FQB3.2.1. Recoñece os reactivos e os 
produtos a partir da representación de 
reaccións químicas sinxelas, e comproba 
experimentalmente ou mediante cálculos 
que se cumpre a lei de conservación da 
masa. 

 Recoñece os reactivos e os produtos a 
partir da representación de reaccións 
químicas sinxelas.. 

 Mediante exercicios na libreta e 
preguntas directas na aula 

 Mostra de páxinas web ou 
vídeos en youtube relacionados 
cos problemas ambientais. 

 FQB3.2.2. Realiza os cálculos 
estequiométricos necesarios (axuste) para 
a verificación da lei de conservación da 
masa en reaccións químicas sinxelas. 

 É capaz de axustar  ecuacións químicas 
sinxelas. 

 Realización de exercicios na 
libreta 

 f  B3.4. Velocidade de 
reacción. 

 B3.3. Comprobar mediante 
experiencias sinxelas de 
laboratorio a influencia de 
determinados factores na 
velocidade das reaccións  
químicas. 

 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 
xustifícao mediante a teoría de colisións.  

  Coñece como afectan os cambios de 
concentración a velocidade de reacción 

 Preguntas directas na aula 

 Realización de algunha reacción 
química na aula ou no 
laboratorio de ser posible. 
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 Física e Química. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para superar 

a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

 FQB3.3.2. Interpreta situacións cotiás en 
que a temperatura inflúa significativamente 
na velocidade da reacción. 

 Menciona exemplos que poñen de 
manifesto a influencia da temperatura na 
velocidade de reacción 

 Preguntas directas na aula 

 Emprego de material dixital 
(vídeos, animacións flash, etc) 

 CMCCT 

 e 

 f 

 h 

 m 

 B3.5. A química na 
sociedade e o 
ambiente. 

 B3.4. Valorar a importancia da 
industria química na sociedade e 
a súa influencia no ambiente. 

 FQB3.4.1. Describe o impacto ambiental do 
dióxido de carbono, os óxidos de xofre, os 
óxidos de nitróxeno e os CFC e outros 
gases de efecto invernadoiro, en relación 
cos problemas ambientais de ámbito 
global. 

 Coñece en que consiste o efecto 
invenadoiro, a chuvia ácida e a 
problemátcica da reducción da capa de 
ozono. 

 Realización de un traballo 
empregando búsquedas en 
internet e presentándoo ao 
resto dos compañeiros 
empregando as TIC 

 CMCCT 

 CSC 
 FQB3.4.2. Defende razoadamente a 

influencia que o desenvolvemento da 
industria química tivo no progreso da 
sociedade, a partir de fontes científicas de 
distinta procedencia. 

 Coñecen as vantaxes  que a industria 
química aporta ao desenvolvemento. 

 

Bloque 4. O movemento e as forzas 

 f  B4.1. Carga eléctrica. 

 

 B4.2. Forza 
eléctrica. 

 B4.1. Coñecer os tipos de cargas 
eléctricas, o seu papel na 
constitución da materia e as 
características das forzas que se 
manifestan entre elas. 

 FQB4.1.1. Explica a relación entre as 
cargas eléctricas e a constitución da 
materia, e asocia a carga eléctrica dos 
corpos cun exceso ou defecto de 
electróns.  

 Asocia a carga eléctrica dos corpos cun 
exceso ou defecto de electróns. 

 Preguntas directas na aula 

 Estudo de simulacións flash ou 
java e realización de actividades 
interactivas 

 Mediante realización de 
exercicios na libreta 

 

D
e 10  a 12 sesió

n
s

 

 CMCCT 

 FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a 
forza eléctrica que existe entre dous 
corpos coa súa carga e a distancia que os 
separa, e establece analoxías e diferenzas 
entre as forzas gravitatoria e eléctrica. 

  Distingue analoxías e diferencias entre a 
forza gravitatoria e a eléctrica e coñece 
e interpreta as súas fórmulas  

 CCEC 

 CMCCT 

 f  B4.1. Carga eléctrica.  B4.2. Interpretar fenómenos 
eléctricos mediante o modelo de 
carga eléctrica e valorar a 
importancia da electricidade na 
vida cotiá. 

 FQB4.2.1.  Xustifica razoadamente 
situacións cotiás nas que se poñan de 
manifesto fenómenos relacionados coa 
electricidade estática. 

  Coñece algúns fenómenos relacionados 
coa electricidade estática 

 CMCCT 
 b 

 f 

 g 

 B4.3. Imáns. Forza 
magnética. 

 B4.3. Xustificar cualitativamente 
fenómenos magnéticos e valorar a 
contribución do magnetismo no 
desenvolvemento tecnolóxico. 

 FQB4.3.1. Recoñece fenómenos 
magnéticos identificando o imán como 
fonte natural do magnetismo, e describe a 
súa acción sobre distintos tipos de 
substancias magnéticas. 

 Coñece as intereaccións magnéticas e 
as interacións entre imans. 

 Preguntas directas na aula e 
realización de exercicios na 
libreta.  
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 Física e Química. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para superar 

a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

 FQB4.3.2. Constrúe un compás elemental 
para localizar o norte empregando o 
campo magnético terrestre, e describe o 
procedemento seguido para facelo. 

 Coñece o funcionamento dun compás 
baseándose no magnetismo terrstre. 

 Realización de prácticas con un 
compás ou electroimán.. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 f  B4.4. Electroimán. 

 B4.5. Experimentos 
de Oersted e 
Faraday. 

 B4.4. Comparar os tipos de imáns, 
analizar o seu comportamento e 
deducir mediante experiencias as 
características das forzas 
magnéticas postas de manifesto, 
así como a súa relación coa 
corrente eléctrica. 

 FQB4.4.1. Comproba e establece a 
relación entre o paso de corrente eléctrica 
e o magnetismo, construíndo un 
electroimán.  

 Recoñece un electroiman e sabe como 
funciona 

 Actividades realizadas polo 
profesor na aula ou  

 mediante aplicacións 
interactivas tales como 
simulacións flash 

 CMCCT 

 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.  

  Coñece que a electricidade e o 
magnetismo son dous aspectos dun 
mesmo fenómeno  CD 

 CMCCT 

 b 

 e 

 f 

 g , h 

 B4.6. Forzas da 
natureza. 

 B4.5. Recoñecer as forzas que 
aparecen na natureza e os 
fenómenos asociados a elas. 

 FQB4.5.1. Realiza un informe, empregando 
as TIC, a partir de observacións ou busca 
guiada de información que relacione as 
forzas que aparecen na natureza e os 
fenómenos asociados a elas. 

   É capaz de facer u pequeno resumen 
buscando e empregando información 
de internet  

 Realización dunha presentación, 
porfolio ou similar sobre as 
forzas da natureza e as súas 
manifestacóns. 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

Bloque 5. Enerxía 

 e 

 f 

 g 

 h 

 m 

 B5.1. Fontes de 
enerxía.  

 B5.1. Identificar e comparar as 
fontes de enerxía empregadas na 
vida diaria nun contexto global 
que implique aspectos 
económicos e ambientais.  

 FQB5.1.1. Compara as principais fontes de 
enerxía de consumo humano a partir da 
distribución xeográfica dos seus recursos e 
os efectos ambientais. 

  É quen de extraer información básica 
dun gráfico ou dunha táboa 

 Analise e interpretación de 
gráficos e táboas e extracción 
de conclusións mediante 
preguntas directas na aula ou 
mediante exercicios escritos. 

 

 CMCCT 

 CSC 

 FQB5.1.2. Analiza o predominio das fontes 
de enerxía convencionais frontes ás 
alternativas, e argumenta os motivos polos 
que estas últimas aínda non están 
suficientemente explotadas. 

   Distingue entre fontes de enrxía 
convencionais e fontes de enerxía 
alternetiva. 

 Mediante preguntas directas na 
aula ou mediante exercios no 
caderno de clasificación ou 
relación. 

 CCL 

 CMCCT 

 f 

 m 

 B5.2. Uso racional da 
enerxía. 

 B5.2. Valorar a importancia de 
realizar un consumo responsable 
das fontes enerxéticas. 

 FQB5.2.1. Interpreta datos comparativos 
sobre a evolución do consumo de enerxía 
mundial, e propón medidas que poidan 
contribuír ao aforro individual e colectivo. 

   É quen de extraer información básica 
dun gráfico ou dunha táboa 

 Exercicios con gráficas e táboas 
con distinto grado de 
complexidade. 

 CMCCT 

 CSIEE 
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 Física e Química. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para superar 

a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

 f 

 h 

 B5.3. Electricidade e 
circuítos eléctricos. 
Lei de Ohm. 

 B5.3. Explicar o fenómeno físico 
da corrente eléctrica e interpretar 
o significado das magnitudes de 
intensidade de corrente, diferenza 
de potencial e resistencia, así 
como as relacións entre elas. 

 FQB5.3.1. Explica a corrente eléctrica 
como cargas en movemento a través dun 
condutor. 

  Explica a corrente eléctrica como cargas 
en movemento a través dun condutor. 

 Mostra de simulacións ou 
animacións na pizarra dixital. 

 

 CMCCT 

 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. 

  Coñece a lei de Ohm e identifica os 
seus termos. 

 Mediante preguntas directas na 
aula. 

 

 FQB5.3.3. Distingue entre condutores e 
illantes, e recoñece os principais materiais 
usados como tales.  

  Distingue entre condutores e illantes, e 
recoñece os principais materiais usados 
como tales. 

 Mediante exercicios no caderno 
sobre clasificación de distintos 
materiais en conductores e 
illantes ou mediante realización 
de preguntas directas na aula. 

D
e  10  a  12  sesió

n
s

 

 b 

 e 

 f 

 g 

 B5.4. 
Transformacións da 
enerxía. 

 B5.3. Electricidade e 
circuítos eléctricos. 
Lei de Ohm. 

 B5.4. Comprobar os efectos da 
electricidade e as relacións entre 
as magnitudes eléctricas 
mediante o deseño e a 
construción de circuítos eléctricos  
sinxelos, no laboratorio ou 
mediante aplicacións virtuais 
interactivas. 

 FQB5.4.1. Describe o fundamento dunha 
máquina eléctrica na que a electricidade 
se transforma en movemento, luz, son, 
calor, etc., mediante exemplos da vida 
cotiá, e identifica os seus elementos 
principais. 

   Identifica distintos tipos de máquinas 
eléctricas. 

 Mediante a resolución de 
exercicios ou mediante 
preguntas directas na aula. 

 FQB5.4.2. Constrúe circuítos eléctricos con 
diferentes tipos de conexións entre os 
seus elementos, deducindo de forma 
experimental as consecuencias da 
conexión de xeradores e receptores en 
serie ou en paralelo. 

  Identifica os distintos tipos de 
compoñentes nos circuitos eléctricos 

 Resolución de exercicios 
numéricos empregando a lei de 
Ohm.  

 Realización de actividades 
interectivas en páxinas web 
relacionadas. 

 Respostas a preguntas directas 
na aula 

 Actividades prácticas de uso du 
polímetro para medir distintas 
magnitudes eléctricas.  

 Manexo de aplicacións virtuais 
ou simulacións. 

 CAA 

 CMCCT 

 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. 

  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. 

 CMCCT 

 FQB5.4.4. Utiliza aplicacións virtuais 
interactivas para simular circuítos e medir 
as magnitudes eléctricas. 

  Mide algunhas magnitudes eléctricas en 
aplicacións virtuais interactivas 

 CD 

 CMCCT 
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 Física e Química. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para superar 

a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

 f  B5.3. Electricidade e 
circuítos eléctricos. 
Lei de Ohm. 

 B5.5. Dispositivos 
electrónicos de uso 
frecuente. 

 B5.5. Valorar a importancia dos 
circuítos eléctricos e electrónicos 
nas instalacións eléctricas e 
instrumentos de uso cotián, 
describir a súa función básica e 
identificar os seus compoñentes. 

 FQB5.5.1. Asocia os elementos principais 
que forman a instalación eléctrica típica 
dunha vivenda cos compoñentes básicos 
dun circuíto eléctrico. 

 Coñece algún dos elementos principais 
da instalación típca dunha vivenda 

 Actividades interactivas de 
asociación e identificación na 
pizarra, no caderno ou 
oralmente . 

 

 CMCCT 

 FQB5.5.2. Comprende o significado dos 
símbolos e das abreviaturas que aparecen 
nas etiquetas de dispositivos eléctricos. 

 Comprende o significado dos principais 
símbolos e abreviaturas que aparecen 
nas etiquetas de dispositivos eléctricos 

 Traballo con planos e símbolos 
de circuitos eléctricos sinxelos. 

 FQB5.5.3. Identifica e representa os 
compoñentes máis habituais nun circuíto 
eléctrico (condutores, xeradores, 
receptores e elementos de control) e 
describe a súa correspondente función. 

 Identifica os compoñentes máis habituais 
de calquera circuito eléctrico. 

 Mostra na aula de circuitos 
eléctricos reais e indentificación 
dos compoñentes. 

 FQB5.5.4. Recoñece os compoñentes 
electrónicos básicos e describe as súas 
aplicacións prácticas e a repercusión da 
miniaturización do microchip no tamaño e 
no prezo dos dispositivos. 

 Coñece as diferenzas entre dispositivos 
eléctricos e electrónicos. 

 Mostra de circuitos electrónicos 
na aula. Identificación de 
compoñentes. Búsqueda de 
información en internet. 

 f 

 h 

 B5.6. Tipos de 
enerxía. 

 B5.4. 
Transformacións da 
enerxía. 

 B5.7. Aspectos 
industriais da enerxía 

 B5.6. Describir a forma en que se 
xera a electricidade nos distintos 
tipos de centrais eléctricas, así 
como o seu transporte aos 
lugares de consumo. 

 FQB5.6.1. Describe o proceso polo que 
distintas fontes de enerxía se transforman 
en enerxía eléctrica nas centrais eléctricas, 
así como os métodos de transporte e 
almacenaxe desta. 

 Coñece as vantaxes de poder transportar 
a enerxía electrica con respecto a outros 
tipos de enerxía. 

 Realización de un traballo 
empregando búsquedas en 
internet e presentándoo ao 
resto dos compañeiros 
empregando as TIC 

 Realización de esquemas e 
gráficos que mostren os 
procesos de transformación de 
distintas formas de enerxía en 
enerxía eléctrica 
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COMENTARIOS RESPECTO AOS ESTÁNDARES NON ADQUIRIDOS 

Cando se deixaron de impartir as clases presenciais no curso pasado o alumnado que 
cursaba 2º de ESO estaba recibindo clases de Física, xa se desenvolvera a parte de 
Química. Dado que en 3º de ESO só se conta con dúas horas de docencia, soe ser normal 
que os contidos que se imparten sexan só de Química polo que os estándares non 
adquiridos ou os desenvolvidos mediante ensino telemático probablemente non haxa 
posibilidade de tratalos. Non obstante farase todo o posible por repasar algo.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

BLOQUE 1 

 Explican e coñecen as distintas etapas que compoñen o método científico. Aplican o 
método científico a observacións reais. 

 Catalogan magnitudes como fundamentais ou derivadas. 

 Coñecen e manexan o Sistema Internacional de unidades, os seus múltiplos e 
submúltiplos. 

 Realizan cambios de unidades empregando factores de conversión e notación 
científica. 

 Resolven cuestións teóricas e exercicios numéricos manexando expresións como 
por exemplo a da densidade e expresan os resultados coas cifras significativas 
correspondentes e aplicando correctamente o redondeo. 

 Representan gráficamente os datos recollidos nunha táboa. Analizan e interpretan 
gráficas. 

 

BLOQUE 2 

 Sinalan cales son as ideas fundamentais da teoría atómico-molecular de Dalton. 

 Clasifican as substancias cotiás da súa contorna. 

 Coñecen e describen os diferentes modelos atómicos explicados na unidade. 

 Indican as diferenzas principais entre protón, electrón e neutrón. 

 Dados o número atómico e o número másico, indican o número de protóns, electróns 
e neutróns dun elemento, e viceversa. 

 Calculan a masa atómica dun elemento coñecendo a masa dos isótopos que o 
forman e as súas abundancias. 

 Coñecen que é un isótopo. Identifican isótopos entre un grupo de átomos dado.  

 Distinguen un elemento químico dun composto. 

 Clasifican elementos en metais, non metais e gases nobres. 

 Formulan e nomean empregando as distintas nomenclaturas os compostos químicos 
binarios máis habituais. 

 Determinan cal é o criterio de clasificación dos elementos no sistema periódico. 

 Saben situar no sistema periódico os elementos máis representativos. 

 Identifican as diferentes clases de enlace químco. 

 Distinguen entre substancia atómica, molecular ou cristal.  

 Indican as propiedades das susbtancias químicas máis importantes. 

 Calculan as masas moleculares. 
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BLOQUE 3 

 Diferencian entre cambio físico e químico. 

 Comproban que a conservación da masa se cumpre en toda reacción química. 

 Recoñecen os reactivos e os produtos a partir da representación de reaccións 
químicas sinxelas, e comproban experimentalmente ou mediante cálculos que se 
cumpre a lei de conservación da masa. 

 Escriben e axustan correctamente sinxelas ecuacións químicas. 

 Interpretan unha reacción química en termos microscopicos empregando a teoría 
atómico-molecular e a teoría de colisións. 

 Resolven exercicios sinxelos de cálculos estequiométricos con reaccións químicas. 

 Coñecen o significado da velocidade de reacción e analizan como lle afecta a 
variación de certos factores  (temperatura, concentración, etc) 

 Coñecen e describen o impacto ambiental que producen os gases de invernadoiro e 
os CFCs, e as posibles solucións. Asemesmo, coñecen as vantaxes  que a industria 
química aporta ao desenvolvemento. 

 

BLOQUE 4 

 Explican cualitativamente o concepto de carga, mostrando o seu coñecemento da 
estrutura eléctrica da materia. 

 Describen os diferentes procesos de carga da materia. 

 Clasifican materiais como conductores ou illantes. 

 Realizan exercicios cualitativos empregando a lei de Coulomb e comparan a 
interacción eléctrica coa interacción gravitatoria. 

 Coñecen as interaccións magnéticas e os imans como fonte de magnetismo natural 

 Coñecen as experiencias de Oersted e Faraday  

 Calculan o consumo de calquera aparello eléctrico a partir da súa potencia e o tempo 
que estivo funcionando. 

 Analizan un recibo da compañía eléctrica, diferenciando os custos derivados do 
consumo de enerxía eléctrica dos que corresponden á potencia contratada, alugueiro 
de equipos de medida, etc. 

 

BLOQUE 5 

 Coñecen as distintas fontes de enerxía e razoan as súas vantaxes e inconvenientes. 

 Enumeran medidas que contribúen ao aforro colectivo ou individual de enerxía. 

 Explican por que a enerxía non pode utilizarse sen límites. 

 Identifican os elementos principais de un circuito eléctrico 

 Comprenden o significado das magnitudes eléctricas de intensidade de corrente, 
diferenza de potencial e resistencia, e relaciónanas entre sí empregando a lei de 
Ohm. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS EXIXIBLES 

 

Considéranse contidos mínimos exixibles para o presente curso os seguintes: 

 Coñecer e secuenciar as distintas etapas do método científico. 

 Distingir entre magnitudes fundamentais e derivadas e coñecer as unidades do SI nas 
que se expresan. 

 Realizar cambios de unidades empregando factores de conversión e as equivalencias 
entre multiplos e submúltiplos coa unidade fundamental. 
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 Expresar resultados de cálculos empregando notación científica e aplicando 
correctamente o redondeo. 

 Coñecer a instrumentación básica do laboratorio e os seus usos principais. 

 Coñecer principais características dos diferentes modelos atómicos..  

 Diferenciar entre átomos e moléculas. Indicar as características das partículas 
compoñentes dos átomos 

 Calcular as partículas compoñentes de átomos, ións e isótopos a partir do seu nº 
atómico Z e do nº másico A.  

 Distinguir os elementos e coñecer os principais elementos. 
 Formular e nomear empregando as distintas nomenclaturas as susbtancias químicas 

binarias máis importantes.  

 Calcular as masas moleculares.  

 Coñecer os principais tipos de enlace químico e os exemplos máis representativos. 

 Discernir entre procesos físicos e químicos.  

 Escribir e axustar correctamente sinxelas ecuacións químicas recoñecendo nelas aos 
reactivos e aos productos. Interpretalas microscópicamente. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 Parecenos máis axeitado propoñer a temporalización estimada para impartir cada un dos 
bloques que constitúen o currículo que propoñer a temporalización para cada estandar 
de aprendizaxe. Deste xeito, a temporalización proposta é a que indicamos en vertical na 
columna correspondente de cada bloque temático na táboa anterior.   É importante 
remarcar que se trata dunha temporalización estimada que pode sufrir cambios ou 
variacións en función da marcha do curso ou do grupo – clase. 

 De tódolos xeitos, considérase imposible desenvolver todos os bloques dado que só se 
conta con dúas horas semanais de docencia e unhas cantas destas horas van a 
perderse debido a actividades escolares,  extraescolares ou por calquera outro motivo. 
Tense en conta tamén que os contidos de electricidade tamén se desenvolven en 
tecnoloxía. O máis probable é que non se cheguen a desenvolver máis que os contidos 
dos bloques de química. 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 No presente curso continuarase empregando como material de apoio o libro de texto co 
currículo LOE fixado polo departamento: Física e química 3º de ESO. A casa do saber (Ed 
Santillana).  

 O libro de texto permitirá fixar actividades de reforzo ou ampliación de ser necesarias; 
ademais o profesor poderá proporcionar nestes casos material adicional ao alumnado de 
consideralo oportuno. 

 Utilizarase fundamentalmente o curso online creado na aula virtual do centro para o 
seguimento tanto nas clases presenciais como as que puideran ser a distancia. No curso 
online contarán con apuntamentos, exercicios e recursos adicionais (vídeos e 
presentacións). Preténdese deste xeito que o alumnado consiga as destrezas suficientes 
ante un posible confinamento tanto individual (alumnado ou profesorado) como colectivo. 
Combinarase este recurso con outras ferramentas informáticas para a entrega e 
recepción de traballos e cadernos.  

 O emprego da calculadora seguirá sendo progresivo de maneira que non substitúa por 
completo ao calculo mental, pero sí que se manexe como elemento imprescindible de 
axuda en cálculos e resolución de problemas máis complexos. 

 Utilizaranse outros recursos, como poden ser ordenador/material informático, vídeo 
proxector, pizarra dixital, modelos moleculares, etc…, como instrumentos de apoio para 
certos contidos do programa, de consideralo necesario. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
 

 No caso daqueles alumnos ou alumnas nos que se detecten dificultades específicas para 
acadar determinados obxectivos mínimos da materia, estableceranse medidas de reforzo 
individualizadas.  

 De xeito análogo, no caso daqueles alumnos/as que demostren un dominio claro dos 
obxectivos fixados para a materia estableceranse medidas de ampliación naquelas 
partes nas que sexa axeitado facelo. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

 Os instrumentos de avaliación serán fundamentalmente as probas escritas (exames), o 
traballo e actitude na aula e a realización das tarefas que en cada caso se poidan 
encomendar (deberes, traballos, etc) 

 Procurarase facer un seguimento do traballo do alumnado na clase empregando as 
fichas de seguimento e procurarase que as tarefas susceptibles de avaliación estean 
claramente conectadas co traballo na clase. 

 Informarase  dos criterios de avaliación e cualificación ao comenzo do curso. 

 

METODOLOXÍA E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

 
 En xeral a metodoloxía consistirá en partir do nivel de desenvolvemento do alumnado, 

nos seus distintos aspectos, para construír, a partir de aí, outras aprendizaxes que 
favorezan e melloren o devandito nivel de desenvolvemento. 

 De xeito xeral as clases diarias consistirán nunha primeira fase expositiva para logo 
pasar a unha fase práctica na que se desenvolverán estratexías e procedementos para 
acadar os estándares de aprendizaxe, para adquirir as competencias en definitiva. 

 Darase prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte á súa aprendizaxe 
mecánica ou memorística. Realizaranse múltiples exercicios variados tanto de índole 
inductiva como deductiva. 

 Desenvolveranse técnicas e estratexias de resolución de problemas e promoverase a 
utilización e aplicación das mesmas.  

 Realizaranse  tres avaliacións durante o curso; a última delas coincidirá coa avaliación 
final ordinaria do curso. A nota final obterase coa media destas tres avaliacións. 

 Como norma xeral (poderán realizarse máis en función da materia explicada) realizarase 
unha proba escrita en cada avaliación na que se avaliarán os estándares de aprendizaxe 
pertinetes. Para poder superar esta proba será preciso acadar unha nota de 5 ou 
superior (no caso de realizar dúas probas será preciso acadar unha nota media de 5. 
Para a obtención da media de 5 ou superior será preciso acadar máis dun 3 na proba de 
menos nota. En caso de non acadar un 3 na proba de menos nota, a avaliación será 
calificada como suspensa aínda que a media resultante sexa 5). Superar esta proba ou 
probas cunha nota de 5 ou superior non significa necesariamente ter a avaliación 
superada tal como se especifica no punto seguinte nen tampouco significa ter a 
avaliación suspensa acadar unha media maior ou igual que 4 e menor que 5 sempre 
que, unha vez aplicados os criterios do punto seguinte, a media resultante sexa de 5 ou 
superior.  

 A cualifiación final en cada avaliación obterase do seguinte modo: a nota 
correspondente á proba (ou probas) escrita á que se refire o epígrafe anterior terá un 
peso do 90 %. O restante 10 % valorarse tendo en conta as actitudes (participación, 
intervencións, realización de preguntas, ..), traballo na aula,  caderno de traballo, 
realización dos deberes. O traballo en grupo ou no laboratorio e os traballos para a casa 
tales como prácticas caseiras, biografías de persoas científicas ou os que se estimen 
tamén se valorarán neste apartado de ser o caso. Unha vez aplicados estos criterios, se 
a cualificación final é 5 ou superior considérase a avaliación aprobada. 
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 Dado que na avaliación só é posible obter unha calificación representada por un  nº 
enteiro, os criterios de redondeo serán os seguintes: Como norma xeral (pode haber 
excepcións debido ao mal comportamento e actitude do alumno/a) o redondeo será a 
“alza” a partir do “,5”. Deste xeito, unha nota de 6,5 converterase nun 7 na calificación 
obtida. Non significa que unha nota de 9,5 se convirta en un 10 de forma xeral. Para as 
notas que non acadan o 5 non se aplica redondeo. Por exemplo, unha nota final de 4,7 
nunha avaliación convértese, de xeito xeral, nun 4 na nota obtida. 

 Contémplase un exame de recuperación para os alumnos que non superen a avaliación 
(no caso de terse realizado dúas probas escritas durante a avaliación, no exame de 
recuperación só será preciso examinarse da materia correspondente a proba escrita 
suspensa). Se a nota acadada neste exame é superior a 4 e, unha vez aplicados os 
criterios do punto anterior, permite acadar unha media de  5 ou superior, cosiderarase a 
avaliación aprobada. Este exame de recuperación realizarase de xeito xeral despois da 
correspondente avaliación. 

 No remate do curso farase un exame final no que cada alumno se examinará das 
avaliacións non superadas.  

 Deberán realizar o examen final os alumnos/as cuxa media das tres avaliacións sexa 
inferior a 5, tendo en conta que esta só se pode obter  a partir dun 4 en cada unha das 
avaliacións, polo que poderán compensar unhas con outras. Exemplo: 4, 4 e 7 daría 
como media 5 e resultaría unha avaliación final positiva. 

 Os alumnos que non superen o curso na convocatoria de xuño, examinaranse na 
convocatoria de setembro de toda a asignatura. Esta proba escrita estará deseñada para 
avaliar os contidos mínimos plantexados nesta programación.  

 

 

ADAPTACIÓNS NECESARIAS (que a docencia non presencial 
puidese requirir) 
 

Podemos considerar tres escenarios distintos: 
 

       1º - Cuarentena de un ou varios alumnos: Este alumnado seguiría as clases de maneira 
telemática a través da aula virtual, tendo as mesmas sesión a semana que de xeito 
presencial.  Colgarianse na aula virtual os contidos e actividades que se realizarían en cada 
clase e solicitariaselle a realización e envio das tarefas propostas ao resto do alumnado de 
ser o caso. Farase uso xeral do foro para comunicarse e solucionar ou aclarar dúbidas. 

 
       2º - Cuarentena do profesor ou profesora: Neste escenario o profesorado que non poida 

asistir a clase apoiarase no profesorado de garda a na aula virtual para desenvolver a súa 
actividade.  O profesorado de garda mostrará na pantalla o curso online da aula virtual e o 
alumnado realizará as actividades que alí se propoñan. Farase uso xeral do foro para 
comunicarse e solucionar ou aclarar dúbidas. 

 
       3º - Cuarentena de todo o curso ou de todo o centro. Volveriamos a situación de finais de 

curso pasado. O medio principal para o desnvolvemento das clases sería a ula virtual 
contando con foros para aclaración de dúbidas e explicacións, material de apoio (vídeos, 
actividades interactivas, …) e con tarefas e actividades propostas como as vías principais 
para desenvolver a actividade docente, ademáis de outros que se poidesen considerar. 
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4º  CURSO DE ESO 

 
 

FÍSICA E QUÍMICA 

 
 
 

DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS 
 

E a súa relación cos obxectivos, competencias clave e estándares de apredizaxe avaliables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS RESPECTO AOS ESTÁNDARES NON ADQUIRIDOS 
CONTIDOS MÍNIMOS EXIXIBLES 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
METODOLOXÍA E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
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 Física e Química. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

Bloque 1. A actividade científica 

 a 

 f 

 h 

 l 

 ñ 

 B1.1. Investigación 
científica.  

 B1.1. Recoñecer que a 
investigación en ciencia é un labor 
colectivo e interdisciplinario en 
constante evolución e influído polo 
contexto económico e político.  

 FQB1.1.1. Describe feitos históricos 
relevantes nos que foi definitiva a 
colaboración de científicos/as de 
diferentes áreas de coñecemento.  

 Describe feitos históricos relevantes 
nos que foi definitiva a colaboración 
de científicos/as de diferentes áreas 
de coñecemento.  

 Realización de exercicios no 
caderno ou oralmente 
respondendo as preguntas do 
profesor 

 Traballo individual ou 
colaborativo en pequeno 
grupo analizando textos 
científicos 

 Realización de exercicios no 
caderno ou oralmente 
respondendo as preguntas do 
profesor 

 Realización de exercicios 
sobre ecuacións de 
dimensións 

 

 CMCCT 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

 FQB1.1.2. Argumenta con espírito 
crítico o grao de rigor científico dun 
artigo ou dunha noticia, analizando o 
método de traballo e identificando as 
características do traballo científico. 

 Argumenta con espírito crítico o grao 
de rigor científico dun artigo ou 
dunha noticia, analizando o método 
de traballo e identificando as 
características do traballo científico. 

 CMCCT 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 CSIEE 

 f  B1.1. Investigación 
científica. 

 B1.2. Analizar o proceso que debe 
seguir unha hipótese desde que 
se formula ata que é aprobada 
pola comunidade científica. 

 FQB1.2.1. Distingue entre hipóteses, 
leis e teorías, e explica os procesos 
que corroboran unha hipótese e a 
dotan de valor científico. 

 Distingue entre hipóteses, leis e 
teorías. 

 CMCCT 

 CAA 

 f  B1.2. Magnitudes 
escalares e vectoriais. 

 B1.3. Comprobar a necesidade de 
usar vectores para a definición de 
determinadas magnitudes. 

 FQB1.3.1. Identifica unha 
determinada magnitude como 
escalar ou vectorial e describe os 
elementos que definen esta última. 

 Identifica unha determinada 
magnitude como escalar ou vectorial 
e describe os elementos que 
definen esta última. 

 CMCCT 

 

 f  B1.3. Magnitudes 
fundamentais e 
derivadas. Ecuación de 
dimensións. 

 B1.4. Relacionar as magnitudes 
fundamentais coas derivadas a 
través de ecuacións de 
magnitudes. 

 FQB1.4.1. Comproba a 
homoxeneidade dunha fórmula 
aplicando a ecuación de dimensións 
aos dous membros. 

 Comproba a homoxeneidade dunha 
fórmula aplicando a ecuación de 
dimensións aos dous membros. 

 f  B1.4. Erros na medida.   B1.5. Xustificar que non é posible 
realizar medidas sen cometer 
erros, e distinguir entre erro 
absoluto e relativo. 

 FQB1.5.1. Calcula e interpreta o erro 
absoluto e o erro relativo dunha 
medida coñecido o valor  real. 

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

 Resolución de exercicios 
prácticos do libro de texto ou 
aportados polo profesor 

 f  B1.4. Erros na medida.  

 B1.5. Expresión de 
resultados. 

 B1.6. Expresar o valor dunha 
medida usando o redondeo e o 
número de cifras significativas 
correctas. 

 FQB1.6.1. Calcula e expresa 
correctamente o valor da medida, 
partindo dun conxunto de valores 
resultantes da medida dunha 
mesma magnitude, utilizando as 
cifras significativas axeitadas. 

 Calcula e expresa correctamente o 
valor da medida, partindo dun 
conxunto de valores resultantes da 
medida dunha mesma magnitude, 
utilizando as cifras significativas 
axeitadas. 
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 Física e Química. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

 f 

 

 B1.5. Expresión de 
resultados. 

 B1.6. Análise dos datos 
experimentais. 

  B1.7. Realizar e interpretar 
representacións gráficas de 
procesos físicos ou químicos, a 
partir de táboas de datos e das 
leis ou os principios involucrados. 

  FQB1.7.1. Representa graficamente 
os resultados obtidos da medida de 
dúas magnitudes relacionadas 
inferindo, de ser o caso, se se trata 
dunha relación lineal, cuadrática ou 
de proporcionalidade inversa, e 
deducindo a fórmula. 

  FQB1.7.1. Representa graficamente 
os resultados obtidos da medida de 
dúas magnitudes relacionadas 
inferindo, de ser o caso, se se trata 
dunha relación lineal, cuadrática ou 
de proporcionalidade inversa, e 
deducindo a fórmula. 

  Actividades prácticas 
consistentes en representar 
gráficas e en extraer a 
información máis salientable 
e os parámetros máis 
importantes a partir de 
gráficas propostas. 

 
 CMCCT 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 l 

 ñ 

 o 

  B1.7. Tecnoloxías da 
información e da 
comunicación no traballo 
científico. 

  B1.8. Proxecto de 
investigación. 

  B1.8. Elaborar e defender un 
proxecto de investigación, 
aplicando as TIC. 

  FQB1.8.1. Elabora e defende un 
proxecto de investigación sobre un 
tema de interese científico, 
empregando as TIC. 

  FQB1.8.1. Elabora e defende un 
proxecto de investigación sobre un 
tema de interese científico, 
empregando as TIC. 

  Realización de actividades de 
investigación propostas por 
eles mesmos ou polo profesor 
de xeito colaborativo ou 
individulal nas que sexa 
necesaria unha busqueda e 
selección  de información e 
presentación e exposición 
dos resultados empr egando 
os distintos  medios que nos 
ofrecen as TIC. 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 CD 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 f 

 g 

 B1.1. Investigación 
científica. 

  B1.9. Realizar en equipo tarefas 
propias da investigación científica. 

  FQB1.9.1. Realiza de xeito 
cooperativo ou colaborativo 
algunhas tarefas propias da 
investigación científica: procura de 
información, prácticas de laboratorio 
ou pequenos proxectos de 
investigación. 

  FQB1.9.1. Realiza de xeito 
cooperativo ou colaborativo 
algunhas tarefas propias da 
investigación científica: procura de 
información, prácticas de laboratorio 
ou pequenos proxectos de 
investigación. 

 

 

 

  

 CMCCT 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 

  FQB1.9.2. Realiza de xeito 
cooperativo ou colaborativo 
algunhas tarefas propias da 
investigación científica utilizando as 
TIC. 
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 Física e Química. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

Bloque 2. A materia 

 f 

 l 

 B2.1. Modelos atómicos.  B2.1. Recoñecer a necesidade de 
usar modelos para interpretar a 
estrutura da materia utilizando 
aplicacións virtuais interactivas. 

 FQB2.1.1. Compara os modelos 
atómicos propostos ao longo da 
historia para interpretar a natureza 
íntima da materia, interpretando as 
evidencias que fixeron necesaria a 
evolución destes. 

 Coñece as principais características 
dos distintos modelos atómicos 
propostos ao longo da historia. 

  Traballo con diferentes tipos 
de exercicios sobre modelos 
atómicos. Mostra de vídeos e 
simulacións sobre os 
diferentes modelos atómicos 

 

 CMCCT 

 CCEC 

 FQB2.1.2. Utiliza as TIC ou 
aplicacións interactivas para 
visualizar a representación da 
estrutura da materia nos diferentes 
modelos atómicos. 

  Utiliza aplicacións interactivas para 
visualizar a representación da 
estrutura da materia nos diferentes 
modelos atómicos. 

 CCMT 

 CD 

 

 f  B2.2. Sistema periódico e 
configuración electrónica. 

 B2.2. Relacionar as propiedades 
dun elemento coa súa posición na 
táboa periódica e a súa 
configuración electrónica. 

 FQB2.2.1. Establece a configuración 
electrónica dos elementos 
representativos a partir do seu 
número atómico,  deduce a súa 
posición na táboa periódica, os seus 
electróns de valencia e o seu 
comportamento químico. 

  Establece a configuración 
electrónica dos elementos 
representativos a partir do seu 
número atómico,  deduce a súa 
posición na táboa periódica, os seus 
electróns de valencia e o seu 
comportamento químico. 

  Mediante preguntas directas 
na aula ou realizando 
exercicios no caderno. 

  Manexando algunha 
aplicación interactiva 

 CMCCT 

 

 FQB2.2.2. Distingue entre metais, 
non metais, semimetais e gases 
nobres, e xustifica esta clasificación 
en función da súa configuración 
electrónica. 

  Distingue entre metais, non metais, 
semimetais e gases nobres. 

  Mediante preguntas directas 
na aula ou resolvéndoas no 
caderno 

 f  B2.2. Sistema periódico e 
configuración electrónica. 

 B2.3. Agrupar por familias os 
elementos representativos e os 
elementos de transición segundo 
as recomendacións da IUPAC. 

 FQB2.3.1. Escribe o nome e o 
símbolo dos elementos químicos, e 
sitúaos na táboa periódica. 

  Escribe o nome e o símbolo dos 
elementos químicos, e sitúaos na 
táboa periódica. 

 f  B2.2. Sistema periódico e 
configuración electrónica. 

 B2.3. Enlace químico: 
iónico, covalente e 
metálico. 

 B2.4. Interpretar os tipos de enlace 
químico a partir da configuración 
electrónica dos elementos 
implicados e a súa posición na 
táboa periódica. 

 FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e 
diagramas de Lewis para predicir a 
estrutura e a fórmula dos compostos 
iónicos e covalentes.  

 Utiliza a regra do octeto e diagramas 
de Lewis para predicir a estrutura e 
a fórmula dos compostos iónicos e 
covalentes.  

 Realización de actividades e 
exercicios no caderno. 
Mediante manexo de  
aplicacións interactivas 

 FQB2.4.2. Interpreta a información 
que ofrecen os subíndices da 
fórmula dun composto segundo se 
trate de moléculas ou cristais. 

 Interpreta a información que ofrecen 
os subíndices da fórmula dun 
composto segundo se trate de 
moléculas ou cristais. 

 Por medio de preguntas 
directas na aula 
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 Física e Química. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

 f  B2.3. Enlace químico: 
iónico, covalente e 
metálico. 

 B2.4. Forzas 
intermoleculares. 

 B2.5. Xustificar as propiedades 
dunha substancia a partir da 
natureza do seu enlace químico. 

 FQB2.5.1. Explica as propiedades 
de substancias covalentes, iónicas e 
metálicas en función das 
interaccións entre os seus átomos 
ou entre as moléculas. 

 Coñece as principais propiedades de 
substancias covalentes, iónicas e 
metálicas e coñece as interaccións 
entre os seus átomos ou entre as 
moléculas. 

 Mediante resposta a 
preguntas directas na aula 

 Visionado de vídeos 

 Manexo de aplicacións 
interacctivas 

 Mediante actividades 
prácticas na aula ou no 
laboratorio 

 

 CMCCT 

 CMCCT 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB2.5.2. Explica a natureza do 
enlace metálico utilizando a teoría 
dos electróns libres, e relaciónaa 
coas propiedades características 
dos metais. 

 Coñece a teoría dos electróns libres 
que explica a natureza do enlace 
metálico e as propiedades 
características dos metais. 

 FQB2.5.3. Deseña e realiza ensaios 
de laboratorio que permitan deducir 
o tipo de enlace presente nunha 
substancia descoñecida. 

 Coñece distintos ensaios de 
laboratorio que permiten deducir o 
tipo de enlace presente nunha 
substancia descoñecida. 

 f  B2.4. Formulación e 
nomenclatura de 
compostos inorgánicos 
segundo as normas da 
IUPAC. 

 B2.6. Nomear e formular 
compostos inorgánicos ternarios 
segundo as normas da IUPAC. 

 FQB2.6.1. Nomea e formula 
compostos inorgánicos ternarios, 
seguindo as normas da IUPAC. 

 Nomea e formula os compostos 
inorgánicos ternarios máis 
importantes, seguindo as normas da 
IUPAC. 

  Mediante exercicios orais ou 
escritos. Posibilidade de 
realizar un exame exclusivo 
de formulación 

 CCL 

 CMCCT 

 f  B2.5. Forzas 
intermoleculares. 

 B2.7. Recoñecer a influencia das 
forzas intermoleculares no estado 
de agregación e nas propiedades 
de substancias de interese.  

 FQB2.7.1. Xustifica a importancia 
das forzas intermoleculares en 
substancias de interese biolóxico. 

  Coñece exemplos de forzas 
intermoleculares en substancias de 
interese biolóxico.  Mediante análise de gráficos 

propostos  

 Mediante preguntas directas 
na aula. 

 Mediante realización de 
exercicios no caderno  

 CMCCT 

 

 FQB2.7.2. Relaciona a intensidade e 
o tipo das forzas intermoleculares co 
estado físico e os puntos de fusión e 
ebulición das substancias 
covalentes moleculares, 
interpretando gráficos ou táboas que 
conteñan os datos necesarios. 

  Interpreta gráficos ou táboas que 
conteñen datos sobre os puntos de 
fusión e ebulición das substancias 
covalentes moleculares. 

 f  B2.6. Introdución á 
química orgánica. 

 B2.8. Establecer as razóns da 
singularidade do carbono e 
valorar a súa importancia na 
constitución dun elevado número 
de compostos naturais e 
sintéticos. 

 FQB2.8.1. Explica os motivos polos 
que o carbono é o elemento que 
forma maior número de compostos. 

  Coñece que o carbono é o elemento 
que forma maior número de 
compostos. 

  Mediante respostas orales a 
preguntas ou no caderno. 

 FQB2.8.2. Analiza as formas 
alotrópicas do carbono, 
relacionando a estrutura coas 
propiedades. 

  Analiza as formas alotrópicas do 
carbono, relacionando a estrutura 
coas propiedades. 

  Mediante aplicacións 
interactivas ou manexo de 
modelos 
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 Física e Química. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

 f  B2.6. Introdución á 
química orgánica. 

 B2.9. Identificar e representar 
hidrocarburos sinxelos mediante 
distintas fórmulas, relacionalas 
con modelos moleculares físicos 
ou xerados por computador, e 
coñecer algunhas aplicacións de 
especial interese. 

 FQB2.9.1. Identifica e representa 
hidrocarburos sinxelos mediante a 
súa fórmula molecular, 
semidesenvolvida e desenvolvida. 

  Nomea e formula hidrocarburos 
sinxelos mediante a súa fórmula 
molecular, semidesenvolvida e 
desenvolvida. 

  Mediante exercicios de 
formulación e nomencatura 
variados 

  CMCCT 

 

 FQB2.9.2. Deduce, a partir de 
modelos moleculares, as fórmulas 
usadas na representación de 
hidrocarburos. 

  Deduce, a partir de modelos 
moleculares, as fórmulas usadas na 
representación de hidrocarburos. 

  Emprego na aula de modelos 
moleculares ou mediante 
aplicacións interactivas 3D 

 FQB2.9.3. Describe as aplicacións 
de hidrocarburos sinxelos de 
especial interese. 

 Coñece as aplicacións de 
hidrocarburos sinxelos de especial 
interese. 

 Visionado de vídeos ou 
consulta de páxinas web 

 f  B2.6. Introdución á 
química orgánica. 

 B2.10. Recoñecer os grupos 
funcionais presentes en moléculas 
de especial interese. 

 FQB2.10.1. Recoñece o grupo 
funcional e a familia orgánica a partir 
da fórmula de alcohois, aldehidos, 
cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres 
e aminas. 

 Recoñece alguns dos principais 
grupos funcionais.  

  Exercicios de identificación 
de grupos funcionais 

Bloque 3. Os cambios 

 f  B3.1. Reaccións e 
ecuacións químicas. 

 B3.2. Mecanismo, 
velocidade e enerxía das 
reaccións. 

 B3.1. Explicar o mecanismo dunha 
reacción química e deducir a lei 
de conservación da masa a partir 
do concepto da reorganización 
atómica que ten lugar. 

 FQB3.1.1. Interpreta reaccións 
químicas sinxelas utilizando a teoría 
de colisións, e deduce a lei de 
conservación da masa. 

  Interpreta reaccións químicas 
sinxelas en termos de 
reorganización atómica. Xustifica a 
lei de conservación da masa. 

 Mediante resposta a 
preguntas directas na aula 

 

 CMCCT 

  f  B3.2. Mecanismo, 
velocidade e enerxía das 
reaccións. 

 B3.2. Razoar como se altera a 
velocidade dunha reacción ao 
modificar algún dos factores que 
inflúen sobre ela, utilizando o 
modelo cinético-molecular e a 
teoría de colisións para xustificar 
esta predición.  

 FQB3.2.1. Predí o efecto que sobre 
a velocidade de reacción teñen a 
concentración dos reactivos, a 
temperatura, o grao de división dos 
reactivos sólidos e os catalizadores. 

  Coñece como afectan á velocidade 
de reacción os cambios na 
concentración dos reactivos, na 
temperatura e no grao de división 
dos reactivos sólidos e os 
catalizadores. 

 Mediante respostas a 
preguntas directas na aula ou 
resolvendo exercicios no 
caderno de xeito individual ou 
en pequeno grupo 

 FQB3.2.2. Analiza o efecto dos 
factores que afectan a velocidade 
dunha reacción química, mediante 
experiencias de laboratorio ou con 
aplicacións virtuais interactivas nas 
que a manipulación das variables 
permita extraer conclusións. 

  Manexa aplicacións virtuais 
interactivas que permiten 
experimentar cos factores que 
afectan a velocidade dunha reacción 

 Uso de aplicacións flash 
interactivas  sobre as 
reccións químicas  

 CMCCT 

 CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

 f  B3.2. Mecanismo, 
velocidade e enerxía das 
reaccións. 

 B3.3. Interpretar ecuacións 
termoquímicas e distinguir entre 
reaccións endotérmicas e 
exotérmicas.  

 FQB3.3.1. Determina o carácter 
endotérmico ou exotérmico dunha 
reacción química analizando o signo 
da calor de reacción asociada. 

 Determina o carácter endotérmico 
ou exotérmico dunha reacción 
química analizando o signo da calor 
de reacción asociada. 

  Exercicios prácticos sobre 
diferenciación entre reaccións 
exotérmicas e endotérmicas e 
a súa representación 

 

 CMCCT 

 

 f  B3.3. Cantidade de 
substancia: mol. 

 B3.4. Recoñecer a cantidade de 
substancia como magnitude 
fundamental e o mol como a súa 
unidade no Sistema Internacional 
de Unidades.  

 FQB3.4.1. Realiza cálculos que 
relacionen a cantidade de 
substancia, a masa atómica ou 
molecular e a constante do número 
de Avogadro. 

 Realiza cálculos que relacionen a 
cantidade de substancia, a masa 
atómica ou molecular e a constante 
do número de Avogadro. 

 

 Observación de reaccións 
químicas sinxelas na clase ou 
no laboratorio. 

 Resolución de actividades e 
exercicios de aplicación. 

 Resolución de problemas. 
Propostos pechados ou 
abertos con solución 
comentada. 

 f  B3.4. Concentración 
molar. 

 B3.5. Cálculos 
estequiométricos. 

 B3.5. Realizar cálculos 
estequiométricos con reactivos 
puros supondo un rendemento 
completo da reacción, partindo do 
axuste da ecuación química 
correspondente. 

 FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes 
dunha ecuación química en termos 
de partículas e moles e, no caso de 
reaccións entre gases, en termos de 
volumes. 

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

 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 ou 
gas como se están en disolución. 

  Resolve problemas, realizando 
cálculos estequiométricos, con 
reactivos puros e supondo un 
rendemento completo da reacción, 
estando os reactivos e os pruductos 
en estado sólido ou gas. 

 f  B3.6. Reaccións de 
especial interese. 

 B3.6. Identificar ácidos e bases, 
coñecer o seu comportamento 
químico e medir a súa fortaleza 
utilizando indicadores e o 
pHmetro dixital. 

 FQB3.6.1. Utiliza a teoría de 
Arrhenius para describir o 
comportamento químico de ácidos e 
bases. 

 Coñece as principais substancias 
ácidas e as principais substancias 
básicas. 

 Exercicios o rais ou no 
caderno sobre identificación 
de ácidos e bases corrientes. 

 FQB3.6.2. Establece o carácter 
ácido, básico ou neutro dunha 
disolución utilizando a escala de pH. 

 Determina o carácter ácido, básico 
ou neutro dunha disolución 
utilizando a escala de pH. 

 Exercicios de calculo de pH e 
clasificación unha vez 
determinado. 

 b 

 f 

 h 

 g 

 B3.6. Reaccións de 
especial interese. 

 B3.7. Realizar experiencias de 
laboratorio nas que teñan lugar 
reaccións de síntese, combustión 
e neutralización, interpretando os 
fenómenos observados. 

 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. 

  Coñece o fundamento das 
volumetrías ácido-base. 

 Exercicios de escritura de 
reaccións de neutralización 
sinxelas. 

 Visionado de algún vídeo 
sobre unha neutralización 

 CMCCT 

 CSIEE 
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 FQB3.7.2. Planifica unha experiencia 
e describe o procedemento a seguir 
no laboratorio, que demostre que 
nas reaccións de combustión se 
produce dióxido de carbono 
mediante a detección deste gas. 

  Coñece que nas reaccións de 
combustión ten lugar a formación de 
dióxido de carbono. 

 Exercicios de escritura de 
reaccións de combustión. 

 Visionado de vídeos 
relacionados 

 
 CMCCT 

 CSIEE 

 FQB3.7.3. Realiza algunhas 
experiencias de laboratorio nas que 
teñan lugar reaccións de síntese, 
combustión ou neutralización. 

  Distingue entre reaccións de 
síntese, combustión ou 
neutralización. 

  Exercicios escritos ou orais 
sobre clasificación dos tipos 
de reaccións químicas 

 CMCCT 

 CAA 

 

 f  B3.6. Reaccións de 
especial interese. 

 B3.8. Valorar a importancia das 
reaccións de síntese, combustión 
e neutralización en procesos 
biolóxicos, en aplicacións cotiás e 
na industria, así como a súa 
repercusión ambiental. 

 FQB3.8.1. Describe as reaccións de 
síntese industrial do amoníaco e do 
ácido sulfúrico, así como os usos 
destas substancias na industria 
química. 

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

 Visionado de vídeos ou 
presentacións. 

 Realización de traballos 
(presentacións) para expoñer 
de xeito individual ou en 
pequenos grupos.  

 CMCCT 

 FQB3.8.2. Valora a importancia das 
reaccións de combustión na 
xeración de electricidade en centrais 
térmicas, na automoción e na 
respiración celular. 

  Coñece a participación das 
reaccións de combustión na 
xeración de electricidade en centrais 
térmicas, na automoción e na 
respiración celular. 

 CMCCT 

 CSC 

 FQB3.8.3. Describe casos concretos 
de reaccións de neutralización de 
importancia biolóxica e industrial. 

  Coñece casos concretos de 
reaccións de neutralización de 
importancia biolóxica e industrial. 

 CMCCT 

Bloque 4. O movemento e as forzas 

 f  B4.1. Movemento. 
Movementos rectilíneo 
uniforme, rectilíneo 
uniformemente acelerado 
e circular uniforme. 

 B4.1. Xustificar o carácter relativo 
do movemento e a necesidade 
dun sistema de referencia e de 
vectores para describilo 
axeitadamente, aplicando o 
anterior á representación de 
distintos tipos de desprazamento.  

 FQB4.1.1. Representa a traxectoria 
e os vectores de posición, 
desprazamento e velocidade en 
distintos tipos de movemento, 
utilizando un sistema de referencia. 

 Representa a traxectoria e os 
vectores de posición, 
desprazamento e velocidade en 
distintos tipos de movemento, 
utilizando un sistema de referencia. 

 Mediante a realización de 
exercicios no caderno ou no 
encerado ou pizarra dixital. 

  CMCCT 

 

 f  B4.1. Movemento. 
Movementos rectilíneo 
uniforme, rectilíneo 
uniformemente acelerado 
e circular uniforme. 

 B4.2. Distinguir os conceptos de 
velocidade media e velocidade 
instantánea, e xustificar a súa 
necesidade segundo o tipo de 
movemento. 

 FQB4.2.1. Clasifica tipos de 
movementos en función da súa 
traxectoria e a súa velocidade.  

 Clasifica tipos de movementos en 
función da súa traxectoria e a súa 
velocidade.  

 Realización de pequenas 
experiencias na aula que 
poñan de manifesto os 
distintos tipos de movemento. 
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 FQB4.2.2. Xustifica a insuficiencia 
do valor da V media nun estudo 
cualitativo do movemento rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA), e 
razoa o concepto de V  instantánea. 

 Xustifica a insuficiencia do valor da 
V media nun estudo cualitativo do 
movemento rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA), 
e razoa o concepto de V  
instantánea. 

 Exercicios orais analizando as 
carácterísticas do MRUA, as 
semellanzas e diferenzas co 
MRU. Introducción do 
concepto de velocidade 
instantánea 

 

 CMCCT 

 

 f  B4.1. Movemento. 
Movementos rectilíneo 
uniforme, rectilíneo 
uniformemente acelerado 
e circular uniforme. 

 B4.3. Expresar correctamente as 
relacións matemáticas que existen 
entre as magnitudes que definen 
os movementos rectilíneos e 
circulares. 

 FQB4.3.1. Deduce as expresións 
matemáticas que relacionan as 
variables nos movementos rectilíneo 
uniforme (MRU), rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA) e 
circular uniforme (MCU), así como 
as relacións entre as magnitudes 
lineais e angulares.  

  Coñece as expresións matemáticas 
que relacionan as variables nos 
movementos rectilíneo uniforme 
(MRU), rectilíneo uniformemente 
acelerado (MRUA) e circular 
uniforme (MCU), así como as 
relacións entre as magnitudes 
lineais e angulares.  

 Traballo de actividades 
consistentes en afianzar as 
propiedades dunha 
magnitude vectorial fronte a 
unha escalar. 

 Actividades consistentes en 
afianzar as maneiras en que 
o vector velocidade pode 
sufrir cambios 

 Explicación do concepto de 
aceleración como cambio no 
vector  velocidade nun 
intervalo de tempo 

 Explicación do proceso de 
obtención das ec do MRUA 

 Resolución de exercicios e 
problemas variados de 
aplicación destas ecuacións. 

 f  B4.1. Movemento. 
Movementos rectilíneo 
uniforme, rectilíneo 
uniformemente acelerado 
e circular uniforme. 

 B4.4. Resolver problemas de 
movementos rectilíneos e 
circulares, utilizando unha 
representación esquemática coas 
magnitudes vectoriais implicadas, 
e expresar o resultado nas 
unidades do Sistema 
Internacional.  

 FQB4.4.1. Resolve problemas de 
movemento rectilíneo uniforme 
(MRU), rectilíneo uniformemente 
acelerado (MRUA) e circular 
uniforme (MCU), incluíndo 
movemento de graves, tendo en 
conta valores positivos e negativos 
das magnitudes, e expresar o 
resultado en unidades do Sistema 
Internacional.  

 Resolve problemas de movemento 
rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA) e 
circular uniforme (MCU), incluíndo 
movemento de graves, tendo en 
conta valores positivos e negativos 
das magnitudes, e expresar o 
resultado en unidades do Sistema 
Internacional.  

 FQB4.4.2. Determina tempos e 
distancias de freada de vehículos e 
xustifica, a partir dos resultados, a 
importancia de manter a distancia 
de seguridade na estrada. 

 Determina tempos e distancias de 
freada de vehículos e xustifica, a 
partir dos resultados, a importancia 
de manter a distancia de seguridade 
na estrada. 

 Realización de exercicios e 
problemas de aplicación das 
leis do MRUA a situacións da 
vida cotiá sobre todo a 
seguridade vial 

 CMCCT 

 CSC 

 FQB4.4.3. Argumenta a existencia 
do vector aceleración en calquera 
movemento curvilíneo e calcula o 
seu valor no caso do movemento 
circular uniforme. 

  Coñece a existencia do vector 
aceleración en calquera movemento 
curvilíneo e calcula o seu valor no 
caso do movemento circular 
uniforme. 

 Exercicios e cuestión orais ou 
escritas para poñer de 
manifesto o cambio no vector 
velocidade no MCU e a 
conseguinte aparición da 
aceleración 

 CMCCT 
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 f  B4.1. Movemento. 
Movementos rectilíneo 
uniforme, rectilíneo 
uniformemente acelerado 
e circular uniforme. 

 B4.5. Elaborar e interpretar 
gráficas que relacionen as 
variables do movemento partindo 
de experiencias de laboratorio ou 
de aplicacións virtuais interactivas 
e relacionar os resultados obtidos 
coas ecuacións matemáticas que 
vinculan estas variables. 

 FQB4.5.1. Determina o valor da 
velocidade e a aceleración a partir 
de gráficas posición-tempo e 
velocidade-tempo en movementos 
rectilíneos. 

 Determina o valor da velocidade e a 
aceleración a partir de gráficas 
posición-tempo e velocidade-tempo 
en movementos rectilíneos. 

 Exercicoos prácticos sobre 
construcción e análisis das  
distintas graficas que poden 
presentar os movenetos MRU 
e MRUA 

 
 CMCCT 

 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. 

 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. 

 Estudo dalgúns movementos 
mediante aplicacións virtuais  
ou reizando experiencias no 
laboratorio de ser o caso. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CD 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 f  B4.2. Natureza vectorial 
das forzas.  

 B4.3. Leis de Newton. 

 B4.4. Forzas de especial 
interese: peso, normal, 
rozamento e centrípeta. 

 B4.6. Recoñecer o papel das 
forzas como causa dos cambios 
na velocidade dos corpos e 
representalas vectorialmente. Leis 
de Newton 

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

 Usa as leis de Newton para explicar 
algún fenómeno cotián sinxelo.  Respostas a preguntas 

directas na aula. 

 Mediante exercicios no 
caderno individual ou en 
grupo 

 CMCCT 

 

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

  Coñece que a primeira lei de 
Newton non é máis que un caso 
particular da segunda lei. 

 f  B4.3. Leis de Newton. 

 B4.4. Forzas de especial 
interese: peso, normal, 
rozamento e centrípeta. 

 B4.7. Utilizar o principio 
fundamental da dinámica na 
resolución de problemas nos que 
interveñen varias forzas. 

 FQB4.6.1. Identifica as forzas 
implicadas en fenómenos cotiáns 
nos que hai cambios na velocidade 
dun corpo  

  Identifica as forzas implicadas en 
fenómenos cotiáns nos que hai 
cambios na velocidade dun corpo. 

 Visionado ou manexo de 
aplicacións interactivas 
relativas as forzas que actúan 
sobre un corpo. 

 Exercicios de identificación e 
debuxo dos distintos tipos de 
forzas que actúan sobre un 
corpo 

  Exercicios numéricos 
variados con identificación 
dos distintos tipos de forzas e 
cáculo de aceleración de  ser 
o caso aplicando a seguda lei 
de Newton 

 f  B4.3. Leis de Newton. 

 B4.4. Forzas de especial 
interese: peso, normal, 
rozamento e centrípeta. 

 B4.8. Aplicar as leis de Newton 
para a interpretación de 
fenómenos cotiáns. 

  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.. 

  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. 

 FQB4.6.2. Representa mediante 
vectores o peso, a forza normal, a 
forza de rozamento e a forza 
centrípeta en casos de movementos 
rectilíneos e circulares 

 Representa vectorialmente o peso, a 
forza normal, a forza de rozamento 
e a forza centrípeta en casos de 
movementos rectilíneos e circulares 
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 FQB4.8.3. Representa e interpreta 
as forzas de acción e reacción en 
situacións de interacción entre 
obxectos. 

 Representa e interpreta as forzas de 
acción e reacción en situacións de 
interacción entre obxectos. 

 Visionado de vídeos ou 
aplicacións interactivas 

 

 CMCCT 

 

 f  B4.4. Forzas de especial 
interese: peso, normal, 
rozamento e centrípeta. 

 B4.5. Lei da gravitación 
universal. 

 B4.9. Valorar a relevancia histórica 
e científica que a lei da gravitación 
universal supuxo para a 
unificación das mecánicas 
terrestre e celeste, e interpretar a 
súa expresión matemática. 

 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. 

  É consciente de que as forzas de 
atracción gravitatoria só se poñen 
de manifesto para obxectos moi 
masivos, comparando os resultados 
obtidos ao aplicar a lei da 
gravitación universal ao cálculo de 
forzas entre distintos pares de 
obxectos. 

 Resolución de exercicios e 
problemas empregando a lei 
de gravitación universal  e 
extraendo a correspondente  
información e conclusións dos 
resultados obtidos. 

 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. 

  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.  Realización de exercicios no 

caderno. 

 Realización dalgún traballo 
sobre satélites en pequenos 
grupos empregando as TIC e 
a posterior exposición ao 
resto de compañeiros/as 

 Visionado de vídeos ou 
aplicacións interactivas tipo 
flash ou java 

 f  B4.5. Lei da gravitación 
universal. 

 B4.10. Comprender que a caída 
libre dos corpos e o movemento 
orbital son dúas manifestacións 
da lei da gravitación universal.  

 FQB4.10.1. Razoa o motivo polo que 
as forzas gravitatorias producen 
nalgúns casos movementos de 
caída libre e noutros casos 
movementos orbitais. 

 Coñece o feito de que as forzas 
gravitatorias producen nalgúns 
casos movementos de caída libre e 
noutros casos movementos orbitais. 

 f  B4.5. Lei da gravitación 
universal. 

 B4.11. Identificar as aplicacións 
prácticas dos satélites artificiais e 
a problemática xurdida polo lixo 
espacial que xeran. 

 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. 

  Coñece as aplicacións dos satélites 
artificiais en telecomunicacións, 
predición meteorolóxica, GPS, etc 
así como os riscos derivados do lixo 
espacial que xeran. 

 CMCCT 

 CSC 

 

 f  B4.6. Presión.  B4.12. Recoñecer que o efecto 
dunha forza non só depende da 
súa intensidade, senón tamén da 
superficie sobre a que actúa. 

 FQB4.12.1. Interpreta fenómenos e 
aplicacións prácticas nas que se pon 
de manifesto a relación entre a 
superficie sobre a que se aplica 
unha forza e o efecto resultante. 

  Coñece fenómenos e aplicacións 
prácticas nas que se pon de 
manifesto a relación entre a 
superficie sobre a que se aplica 
unha forza e o efecto resultante. 

  Mediante respostas a 
preguntas directas na aula ou 
mediante realización de 
experiencias prácticas.  

 CMCCT 
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 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. 

  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. 

 Resolución de exercicios e 
problemas extraendo 
información e coclusións. 

 

 CMCCT 

 

 f  B4.7. Principios da 
hidrostática. 

 B4.8. Física da 
atmosfera. 

 B4.13. Interpretar fenómenos 
naturais e aplicacións 
tecnolóxicas en relación cos 
principios da hidrostática, e 
resolver problemas aplicando as 
expresións matemáticas destes. 

 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. 

  Xustifica razoadamente fenómenos 
en que se poña de manifesto a 
relación entre a presión e a 
profundidade no seo da hidrosfera e 
a atmosfera. 

 Actividades en grupo ou 
individuales con formulación 
de preguntas e búsqueda de 
respostas 

  Mostra de aplicacións e 
simulacións interactivas sobre 
aplicacións prácticas do 
principio fundamental da 
hidrostática. 

 Resolción de exercicios e 
problemas nos que haxa que 
empregar o principio 
fundamental da hidrostática. 

 FQB4.13.2. Explica o 
abastecemento de auga potable, 
deseño de presas e as aplicacións 
do sifón, utilizando o principio 
fundamental da hidrostática.  

  Explica o abastecemento de auga 
potable, deseño de presas 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. 

 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. 

 Coñece aplicacións prácticas 
baseadas no principio de Pascal, 
como a prensa hidráulica, o 
elevador, ou a dirección e os freos 
hidráulicos. Aplica a expresión 
matemática deste principio á 
resolución de problemas sinxelos. 

 Búsqueda a través de internet 
ou doutros medios de 
información sobre aplicacións 
do principio de Pascal. 

 Resolción de exercicios e 
problemas empregando o 
principio de Pascal. 

 FQB4.13.5. Predí a maior ou menor 
flotabilidade de obxectos utilizando a 
expresión matemática do principio 
de Arquímedes, e verifícaa 
experimentalmente nalgún caso.  

  Predí a maior ou menor flotabilidade 
de obxectos utilizando a expresión 
matemática do principio de 
Arquímedes, e verifícaa 
experimentalmente nalgún caso.  

 Resolción de exercicios e 
problemas empregando o 
principio de Arquímedes. 
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 b 

 f 

 g 

 B4.7. Principios da 
hidrostática. 

 B4.8. Física da 
atmosfera. 

 B4.14. Deseñar e presentar 
experiencias ou dispositivos que 
ilustren o comportamento dos 
fluídos e que poñan de manifesto 
os coñecementos adquiridos, así 
como a iniciativa e a imaxinación. 

 FQB4.14.1. Comproba de xeito 
experimental ou facendo uso de 
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.  

  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.  

 Realización de pequenas 
experiencias relacionadas 
coa presión hidrotática ou 
manipulación ou visionado de 
actividades interactivas. 

 
 CMCCT 

 CD 

 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. 

 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. 

 Resolución de exercicios 
relativos a presión 
atmosférica  

 Realización de divesas 
experiencias nas que se poña 
de manifesto a presión 
atmosférica 

 CCEC 

 CMCCT 

 FQB4.14.3. Describe o 
funcionamento básico de 
barómetros e manómetros, e 
xustifica a súa utilidade en diversas 
aplicacións prácticas. 

 Coñece o funcionamento básico de 
barómetros e manómetros, e 
xustifica a súa utilidade en diversas 
aplicacións prácticas. 

 Realización dun traballo con 
procura de información e 
posterior presentación en 
pequenos grupos e 
empregando as TIC  

 CMCCT 

 CD 

 

 f  B4.8. Física da 
atmosfera. 

 B4.15. Aplicar os coñecementos 
sobre a presión atmosférica á 
descrición de fenómenos 
meteorolóxicos e á interpretación 
de mapas do tempo, recoñecendo 
termos e símbolos específicos da 
meteoroloxía. 

 

 FQB4.15.1. Relaciona os fenómenos 
atmosféricos do vento e a formación 
de frontes coa diferenza de presións 
atmosféricas entre distintas zonas.  

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

 

 

 

 

 

  Coñece que son as isobaras e 
interpreta minimamente un mapa de 
predicción meteorolóxica. 
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 Física e Química. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

Bloque 5. A enerxía 

 f  B5.1. Enerxías cinética e 
potencial. Enerxía 
mecánica. Principio de 
conservación. 

 B5.2. Formas de 
intercambio de enerxía: 
traballo e calor.  

 B5.1. Analizar as transformacións 
entre enerxía cinética e enerxía 
potencial, aplicando o principio de 
conservación da enerxía 
mecánica cando se despreza a 
forza de rozamento, e o principio 
xeral de conservación da enerxía 
cando existe disipación desta por 
mor do rozamento.  

 FQB5.1.1. Resolve problemas de 
transformacións entre enerxía 
cinética e potencial gravitatoria, 
aplicando o principio de 
conservación da enerxía mecánica. 

 Aplica o principio de conservación 
da enerxía mecánica na resolución 
de problemas sinxelos. 

 Realización de exercicios do 
libro de texto xunto con outros 
que se poidesen propoñer 

 Plantexamento de cuestións 
para resolver no caderno ou 
oralmente, de xeito individual 
o enpequenos grupos. 

 Manexo ou visionado de 
actividades interactivas  

  CMCCT 

 

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

 Comprende que cando a enerxía 
mecánica non se conserva, 
principalmente se perde en forma de 
calor. 

 f  B5.2. Formas de 
intercambio de enerxía: 
traballo e calor.  

 B5.2. Recoñecer que a calor e o 
traballo son dúas formas de 
transferencia de enerxía, e 
identificar as situacións en que se 
producen. 

 FQB5.2.1. Identifica a calor e o 
traballo como formas de intercambio 
de enerxía, distinguindo entre as 
acepcións coloquiais destes termos 
e o seu significado científico. 

 Identifica a calor e o traballo como 
formas de intercambio de enerxía e 
identifica procesos nos cales teñen 
lugar estes tipos de intercambio. 

 Respostas a preguntas ou 
cuestións directamente na 
aula ou mediante exercicios 
no caderno de xeito individual 
ou en grupo. 

 FQB5.2.2. Recoñece en que 
condicións un sistema intercambia 
enerxía en forma de calor ou en 
forma de traballo. 

 Distingue os  intercambios de 
enerxía en forma de calor dos que 
se levan a cabo en forma de 
traballo. 

 f  B5.3. Traballo e potencia.  B5.3. Relacionar os conceptos de 
traballo e potencia na resolución 
de problemas, expresando os 
resultados en unidades do 
Sistema Internacional ou noutras 
de uso común. 

 FQB5.3.1. Acha o traballo e a 
potencia asociados a unha forza, 
incluíndo situacións en que a forza 
forma un determinado ángulo co 
desprazamento, e expresa o 
resultado nas unidades do Sistema 
Internacional ou noutras de uso 
común, como  caloría,  kWh e  CV. 

 Acha o traballo e a potencia 
asociados a unha forza, sen incluir 
situacións nas que a forza forma un 
determinado ángulo co 
desprazamento. A parte de expresar 
o resultado nas unidades S I, pode 
expresalo noutras de uso común, 
como  caloría,  kWh  e  CV. 

 Realización de exercicios e 
problemas do libro de texto 
xunto con outros que se 
poidesen propoñer. 

 Plantexamento de cuestións 
para resolver no caderno ou 
oralmente, de xeito individual 
o enpequenos grupos. 

 Interpretación de gráficos e 
táboas incluindo realización 
de diversos cáculos de 
diversas magnitude a partir 
deles. 

 f  B5.2. Formas de 
intercambio de enerxía: 
traballo e calor.  

 B5.4. Efectos da calor 
sobre os corpos. 

 B5.4. Relacionar cualitativa e 
cuantitativamente a calor cos 
efectos que produce nos corpos: 
variación de temperatura, cambios 
de estado e dilatación. 

 FQB5.4.1. Describe as 
transformacións que experimenta un 
corpo cando gaña ou perde enerxía, 
determina a calor intercambiada nas 
variacións de temperatura e nos 
cambios de estado, e representa 
graficamente estas transformacións. 

  Identifica as transformacións que 
experimenta un corpo cando gaña 
ou perde enerxía. Determina a calor 
intercambiada nas variacións de 
temperatura ou nos cambios de 
estado. Representa graficamente 
estas transformacións. 
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 Física e Química. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

 FQB5.4.2. Calcula a enerxía 
transferida entre corpos a distinta 
temperatura e o valor da 
temperatura final aplicando o 
concepto de equilibrio térmico. 

 Calcula a enerxía transferida entre 
corpos a distinta temperatura e o 
valor da temperatura final aplicando 
o concepto de equilibrio térmico. 

 Mediante resolución de 
exercicios e problemas 
individual ou en pequenos 
grupos. 

 

 CMCCT 
 FQB5.4.3. Relaciona a variación da 

lonxitude dun obxecto coa variación 
da súa temperatura utilizando o 
coeficiente de dilatación lineal 
correspondente. 

 Recoñece o efecto da temperatura 
sobre a dilatación dos corpos e as 
consecuencias que delo se derivan. 

 Visionado de videos 

 Exposición de exemplos 
relacinados coa dilatación. 

 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. 

 Coñece a maneira de determinar  
experimentalmente a calor 
específica e a calor latente de 
distintas substancias empregando 
un calorímetro. 

 Ralización de experiencias no 
laboratorio de ser o caso.  

 Manexo de simulacións 
virtuais 

 Visionado de vídeos 
didácticos 

 CMCCT 

 CAA 

 l 

 l 

 ñ 

 o 

 B5.3. Traballo e potencia. 

 B5.5. Máquinas térmicas. 

 B5.5. Valorar a relevancia histórica 
das máquinas térmicas como 
desencadeadores da Revolución 
Industrial, así como a súa 
importancia actual na industria e 
no transporte. 

 FQB5.5.1. Explica ou interpreta, 
mediante ilustracións ou a partir 
delas, o fundamento do 
funcionamento do motor de 
explosión. 

 Coñece o fundamento do 
funcionamento do motor de 
explosión. 

 CMCCT 

 FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre 
a importancia histórica do motor de 
explosión e preséntao empregando 
as TIC. 

 Realiza un traballo sobre a 
importancia histórica do motor de 
explosión e preséntao empregando 
as TIC. 

 Realización dunha 
presentación mediante  
procura de información na 
rede, individual ou compartida 
en google.  

 CAA, ▪ CCL 

 CMCCT 

 CD,  ▪CCEC 

 CSC 

 f  B5.5. Máquinas térmicas.  B5.6. Comprender a limitación que 
o fenómeno da degradación da 
enerxía supón para a optimización 
dos procesos de obtención de 
enerxía útil nas máquinas 
térmicas, e o reto tecnolóxico que 
supón a mellora do rendemento 
destas para a investigación, a 
innovación e a empresa. 

 FQB5.6.1. Utiliza o concepto da 
degradación da enerxía para 
relacionar a enerxía absorbida e o 
traballo realizado por unha máquina 
térmica. 

 Recoñece que o traballo realizado 
por unha máquina térmica sempre é 
menor que a enerxía absorbida.  

 Emprego de simulacións 
sobre máquinas térmicas 
acompañadas de preguntas 
para resolver e debater 

 CMCCT 

 CD 

 CCL  FQB5.6.2. Emprega simulacións 
virtuais interactivas para determinar 
a degradación da enerxía en 
diferentes máquinas, e expón os 
resultados empregando as TIC. 

  Emprega simulacións virtuais 
interactivas para determinar a 
degradación da enerxía. 
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COMENTARIOS RESPECTO AOS ESTÁNDARES NON ADQUIRIDOS 

Cando se deixaron de impartir as clases presenciais no curso pasado o alumnado que cursaba 3º de 
ESO estaba recibindo clases de Química, xusto se comenzaran adesenvolver os cambios químicos, 
Prevese que será necesario empezar a desnvolver a mayoría de eses estándares  desde o nivel de 
3º ESO. Respecto á Física, non se verá afectada especialmente no prersente curso, se acaso no 
seguinte (que será cando chegue o alumnado que estivo confinado en 2º de ESO).  

 
 
 

CONTIDOS MÍNIMOS EXIXIBLES 

Considéranse contidos mínimos os seguintes: 
 

 Coñecer as diferenzas fundamentais entre os distintos tipos de movementos. Aplicar 
correctamente as principais ecuacións dos movementos MRU, MRUA e MCU na resolución de 
exercicios e problemas. Distinguir claramente entre magnitudes lineais e angulares. Coñecer e 
identificar as gráficas dos distintos movementos e analizar a información que aportan.  

 Coñecer as principais forzas que se dan na natureza. Coñecer as leis de Newton. Determinar a 
importancia da forza de rozamento na vida cotiá. Debuxar as forzas que actúan sobre un corpo 
en repouso ou en movemento. Resolver problemas de aplicación das leis de Newton. 

 Coñecer a forza gravitatoria e o seu carácter universal.  

 Aplicar o pincipio de Pascal e calcular a presión hidrostática. Calcular o empuxe que 
experimenta un determinado corpo sumerxido (parcial ou totalmente) nun fluído empregando o 
teorema de Arquímedes. Explicar as diferentes situacións de flotación dos corpos sitúados en 
fluídos  

 Identificar o traballo e a calor  como maneiras de intercambio de enerxía ente corpos. Calcular o 
traballo desnvolto por unha forza. Identificar a potencia coa rapidez coa que se realiza un 
traballo.  

 Relacionar a variación de enerxía mecánica que tivo lugar nun proceso co traballo que se 
realizou en dito proceso. Aplicar de forma correcta o principio de conservación da enerxía.  

 Identificar a calor como unha enerxía en tránsito entre os corpos e describir casos reais nos que 
se pon de manifesto. Coñecer os efectos da calor sobre os corpos 

 Cálcular a calor intercambiada entre dous corpos. Coñecer o fundamento das máquinas térmicas 

 Formular e nomear corectamente substancias inorgánicas comúns binarias e ternarias.  
Diferenciar claramente o tipo de enlace químico que presentan as substancias comúns. Coñecer 
as principais propiedades dos diferentes tipos de substancias segundo o enlace que presenten.  
Realizar estructuras de Lewis das moléculas covalentes e identificar os tipos de enlaces 
presentes.     

 Escribir, axustar e interpretar correctamente reaccións químicas, tratando correctamente as 
relacións masa-masa, mol-mol, mol-volume e volume-volume e realizando cálculos 
estequiométricos sinxelos. Coñecer os principais tipos de reaccións químicas que interveñen en 
procesos comúns da vida cotiá.  

 Coñecer, nomear e formular empregando distintas fórmulas os principais compostos do carbono. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 

Procurarase desenvolver todo o temario. O 1º e  2º trimestre adicaranse a desenvolver os bloques da 
parte de Física e no 3º trimestre desenvolveranse os bloques correspondentes a parte de Química 
Comenzarase o curso desenvolvendo o Bloque 1 por consideralo común a toda a materia e tamén se 
seguirá traballando ao longo de todo o curso. 

1º Trimestre: (Bloque 1) Bloque 4  

2º Trimestre: Continuación Bloque 4 e Bloque 5 

     3º Trimestre: Bloque 2 e Bloque 3 

    * O Bloque 1 desenvolverase ao longo de todo o curso por ser este transversal 
 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Empregaranse de maneira habitual o libro de texto fixado polo departamento:  
      Física e química 4º de ESO. (Ed McGraw-Hill).  
 

 O propio libro de texto permitirá fixar actividades de reforzo ou ampliación de ser necesarias; 
ademais o profesor poderá proporcionar nestes casos material adicional ao alumnado de 
consideralo oportuno. 

 

 O libro de texto dispón de versión dixital que conta con abundante material de ampliación e 
reforzo. 

 

 Curso online creado na aula virtual do centro para o seguimento tanto nas clases presenciais 
como as que puideran ser a distancia. No curso online contarán con apuntamentos, exercicios e 
recursos adicionais (vídeos, presentacións, simulacións, ..). Combinarase este recurso con 
plataformas web de atividades interactivas tal como thatquiz. Preténdese deste xeito que o 
alumnado consiga as destrezas suficientes ante un posible confinamento tanto individual 
(alumnado ou profesorado) como colectivo. 

 

 Empregarase tamén calculadora; a súa utilización será progresiva de maneira que non substitúa 
por completo ao calculo mental, pero si que se manexe como elemento imprescindible de axuda 
en cálculos e resolución de problemas máis complexos. 

 

 Utilizaranse outros recursos, como poden ser ordenador/material informático, vídeo proxector,  
pizarra dixital, táboas periódicas, modelos moleculares, etc…, como elemento de apoio para 
certos contidos do programa, de consideralo necesario. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
 

 No caso daqueles alumnos ou alumnas nos que se detecten dificultades específicas para acadar 
determinados obxectivos mínimos da materia, estableceranse medidas de reforzo 
individualizadas.  

 De xeito análogo, no caso daqueles alumnos/as que demostren un dominio claro dos obxectivos 
fixados para a materia estableceranse medidas de ampliación naquelas partes nas que sexa 
axeitado facelo. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

 Os instrumentos de avaliación serán fundamentalmente as probas escritas (exames), o traballo e 
actitude na aula e a realización das tarefas que en cada caso se poidan encomendar (deberes, 
traballos, etc) 

 Procurarase facer un seguimento do traballo do alumnado na clase empregando as fichas de 
seguimento e procurarase que as tarefas susceptibles de avaliación estean claramente 
conectadas co raballo na clase. 

 Velarase porque os criterios de avaliación e cualificación sexan coñecidos ao comenzo do curso. 
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METODOLOXÍA E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

 En xeral a metodoloxía consistirá en partir do nivel de desenvolvemento do alumnado, nos seus 
distintos aspectos, para construír, a partir de aí, outras aprendizaxes que favorezan e melloren o 
devandito nivel de desenvolvemento. 

 De xeito xeral as clases diarias consistirán nunha primeira fase expositiva para logo pasar a 
unha fase práctica na que se desenvolveran estratexías e procedementos, competencias en 
definitiva. 

 Darase prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte á súa aprendizaxe 
mecánica ou memorística. 

 Realizaranse múltiples e variados exercicios tanto de índole inductiva como deductiva. 

 Desenvolveranse técnicas e estratexias de resolución de problemas numéricos ou teóricos e 
promoverase a utilización e aplicación das mesmas.  

 Realizaranse tres avaliacións durante o curso; a última delas coincidirá coa avaliación final 
ordinaria do curso 

 Realizaranse como mínimo dúas probas escritas en cada avaliación. Para poder superar estas 
probas será preciso acadar unha nota media de 5 ou superior  (superar estas probas non 
significa necesariamente aprobar a avalaición, véxase o punto seguinte).  Para a obtención 
dunha media de 5 ou superior no conxunto desas probas, será preciso acadar máis dun 3 na 
proba de menos nota. En caso de non acadar un 3 na proba de menos nota, a avaliación será 
calificada como suspensa aínda que a media resultante acade o 5 polo que xa non serán de 
aplicación os criterios do seguinte punto. 

 En cada sesión de avaliación, a nota final obterase nun 90 % a partir da media dos exames ou 
probas escritas aos que se refire o punto anterior e nos que se valoran os conceptos e 
procedementos, os estánadares de aprendizaxe en definitiva. O restante 10 % da nota valorará 
as actitudes, traballo diario na aula,  caderno de traballo, realización dos deberes, e os traballos 
para a casa como prácticas caseiras, biografías de persoas científicas, etc de ser o caso. 

 Dado que na avaliación só é posible obter unha calificación representada por un  nº enteiro, os 
criterios de redondeo serán os seguintes: Como norma xeral, para que o redondeo sexa á  
“alza” a partir do “,5” terase tamén en conta o resultado de avaliar o 10% do apartado anterior 
(polo que poderá haber excepcións debido ao mal comportamento, baixo rendemento, actitude 
do alumno/a, etc). Deste xeito, unha nota de 6,5 poderá converterse nun 7 na calificación 
obtida. Isto non significa que unha nota de 9,5 se convirta nun 10 de forma xeral. Para as notas 
que non acadan o 5 non se aplica redondeo. Por exemplo, unha nota final de 4,7 nunha 
avaliación (despois de aplicar 90% e 10%) convértese, de xeito xeral, nun 4 na nota obtida. 

 Contémplase un exame de recuperación para os/as alumnos/as que non superen a avaliación. 
Neste exame de recuperación só será preciso examinarse da materia correspondente a proba 
escrita suspensa no caso de ter unha superada. Se a nota acadada neste exame é superior a 3 
e da como resultado (coa parte aprobada) unha media (de 4 ou máis) que permite, unha vez 
aplicado o baremo do punto anterior, acadar unha nota de 5 ou superior considerarase a 
avaliación aprobada. No caso de non ter ningunha parte superada, a nota acadada nesta proba 
deberá de ser de 4 ou superior para poder obter unha nota de 5 ou superior unha vez aplicados 
os criterios do punto anterior. 

 A calificación final na avaliación ordinaria de xuño obterase por medio da media aritmética das 
notas das tres avaliacións, sendo necesario ter as tres avaliacións aprobadas para poder superar 
o curso na convocatoria de xuño.  

 Ao final de curso farase un exame final no que cada alumno se examinará das avaliacións non 
superadas. Neste exame final inclúese a recuperación da 3ª avaliación para o alumnado que non 
a superase.  

 Os alumnos que non superen o curso na convocatoria de xuño, examinaranse na convocatoria 
de setembro de toda a asignatura. Esta proba escrita estará deseñada para avaliar os contidos 
mínimos plantexados nesta programación. 
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ADAPTACIÓNS NECESARIAS (que a docencia non presencial puidese 
requirir) 
 

Podemos considerar tres escenarios distintos: 
 
       1º - Cuarentena de un ou varios alumnos: Este alumnado seguiría as clases de maneira telemática 

a través da aula virtual, tendo as mesmas sesión a semana que de xeito presencial.  Colgarianse 
na aula virtual os contidos e actividades que se realizarían en cada clase e solicitariaselle a 
realización e envio das tarefas propostas ao resto do alumnado de ser o caso. Farase uso xeral do 
foro para comunicarse e solucionar ou aclarar dúbidas. 

 
       2º - Cuarentena do profesor ou profesora: Neste escenario o profesorado que non poida asistir a 

clase apoiarase no profesorado de garda a na aula virtual para desenvolver a súa actividade.  O 
profesorado de garda mostrará na pantalla o curso online da aula virtual e o alumnado realizará as 
actividades que alí se propoñan. Farase uso xeral do foro para comunicarse e solucionar ou aclarar 
dúbidas. 

 
       3º - Cuarentena de todo o curso ou de todo o centro. Volveriamos a situación de finais de curso 

pasado. O medio principal para o desnvolvemento das clases sería a ula virtual. Nela contaríase co 
enlace a plataforma Thatquiz correspondente a cada sesión. Na plataforma Thatquiz 
desenvolverianse as expliaccións da clase e realizarianse actividades de preguntas respostas 
autoavaliables correspondentes aos  contidos e procedimantos explicados. Logo empregariase o 
foros para resolver e aclarar os resultados acadados e as dúbidas que poidesen xurdir. Tamén se 
colgarían na aula virtual aplicacións interactivas e simuladores flash (que en Thatquiz non se poden 
integrar, os vídeos sí) de ser o caso. Tamén se poderia solicitar o envío por medio de tarefas na 
aula virtual de fotos de exercios manuscritos en formato pdf. 
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8. PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 
NA ESO 

 

 
Ao comezo de cada curso da ESO o profesorado precisa dispor de información sobre o alumnado de 
cada un dos grupos nos que imparte clase e, en particular, sobre os coñecementos previos e o grao 
de desenvolvemento das competencias básicas de cada alumno e alumna. Para iso terá en conta: 

  O expediente académico e os informes individualizados do curso anterior de cada alumno e alumna, 
nos que constará a competencia curricular na materia, as dificultades de aprendizaxe presentadas e as 
medidas de atención á diversidade aplicadas, se fose o caso. 

   A información dos profesores do Departamento que impartiron docencia a cada alumno e alumna o 
curso académico anterior. 

  Os resultados dunha avaliación inicial que ten como fin obter información sobre os coñecementos  
previos na materia e o grao de desenvolvemento das competencias básicas do alumnado.  

   A información facilitada polo profesor titor ou profesora titora na xunta de avaliación inicial e as 
decisións que nesa reunión adopte o profesorado do grupo. 

Esta diagnose inicial terá por obxecto adecuar as novas aprendizaxes aos coñecementos previos do 
alumnado, para así facilitar unha progresión axeitada no seu proceso de aprendizaxe. Isto vai 
permitir tomar decisións ante as dificultades atopadas, como poden ser reforzos específicos para 
algúns alumnos e alumnas en determinados conceptos e procedementos, ou mesmo medidas que 
afecten a todo un grupo ou curso como a realización de axustes na secuenciación dos contidos que 
figura na Programación Didáctica, modificacións na temporalización, etc., que deberán ser recollidas 
no libro de actas do departamento. 

Así, a importancia da sesión de avaliación inicial reside non só na comunicación de información, 
senón tamén na toma de decisións relativas ao desenvolvemento do currículo (medidas de apoio, de 
reforzo ou de recuperación), naqueles casos que se consideren oportunos, e na coordinación de todo 
o profesorado do grupo para aplicar as medidas correctoras que se precisen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

IES de Melide                                                                              Programación didáctica Física e Química  Páxina 64  de 161 

 

 

OBXECTIVOS DE ETAPA NO BACHARELATO  
 

 

 
a)  Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía 
de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción 
dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais. 

c)  Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 
valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia 
contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera 
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e)  Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f )  Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g)  Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h)  Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no 
desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i)   Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida. 

l)   Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio 
das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e 
a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m)  Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

o) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 
impulsar condutas e hábitos saudables. 

p)  Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

q) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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1º  CURSO DE BACHARELATO 

 
 

FÍSICA E QUÍMICA 

 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS 
 

E a súa relación cos obxectivos, competencias clave e estándares de apredizaxe avaliables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    COMENTARIOS RESPECTO AOS ESTÁNDARES NON ADQUIRIDOS 
CONTIDOS MÍNIMOS EXIXIBLES 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
METODOLOXÍA E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
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 Física e Química. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

Bloque 1. A actividade científica 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l  

 m 

 

 B1.1. Estratexias 
necesarias na 
actividade científica.  

 

 B1.1. Recoñecer e utilizar as 
estratexias básicas da actividade 
científica: formular problemas e emitir 
hipóteses, propor modelos, elaborar 
estratexias de resolución de 
problemas e deseños experimentais, 
analizar os resultados e realizar 
experiencias  

 

 FQB1.1.1. Aplica habilidades necesarias 
para a investigación científica: fai 
preguntas, identifica problemas, recolle 
datos, realiza experiencias, deseña e 
argumenta estratexias de resolución de 
problemas, utiliza modelos e leis, revisa 
o proceso e obtén conclusións. 

 Coñece secuencialmente as etapas do 
método científico e é capaz de recoller 
datos cos instrumentos de medida 
axeitados 

 Mediante exercicios prácticos de 
construcción de táboas e gráficas, 
ou traballando con gráfica e datos 
xa dados.  

 Resolución de actividades nas que 
deban aplicarse algunhas etapas 
do método científico. 

A
o

 lo
n

g
o

 d
e to

d
o

 o
 cu

rso
 

 CAA 

 CCL  

 CMCCT  

 CSIEE 

 FQB1.1.2. Resolve exercicios numéricos 
e expresa o valor das magnitudes 
empregando a notación científica, estima 
os erros absoluto e relativo asociados e 
contextualiza os resultados.  

 Resolve exercicios numéricos sobre 
cambios de unidades e de erros e 
expresa o valor das magnitudes 
empregando a notación científica. 

 Mediante a realización de 
exercicios prácticos sobre 
magnitudes, cambios de unidades 
e respondendo a preguntas 
directas na aula. 

 CAA  

 CMCCT  

 CSIEE 

 FQB1.1.3. Efectúa a análise dimensional 
das ecuacións que relacionan as 
magnitudes nun proceso físico ou 
químico.  

 Coñece que é a ec de dimensións e 
pode expresala. 

 Realización de exercicios 
prácticos 

 CMCCT 

 FQB1.1.4. Distingue magnitudes 
escalares e vectoriais, e opera 
adecuadamente con elas. 

 Distingue magnitudes escalares e 
vectoriais, e opera axeitadamente con 
elas. 

 Mediante exercicios tomados do 
libro de texto ou outras fontes, ou 
mediante preguntas directas. 

 FQB1.1.5. Elabora e interpreta 
representacións gráficas de procesos 
físicos e químicos a partir dos datos 
obtidos en experiencias de laboratorio 
ou virtuais, e relaciona os resultados 
obtidos coas ecuacións que representan 
as leis e os principios subxacentes. 

 Elabora e interpreta representacións 
gráficas de procesos físicos e 
químicos a partir dos datos obtidos en 
experiencias de laboratorio 

 Mediante a realización de 
exercicios practicos de 
representación gráfica a partir de 
datos e posterior extracción da ley 
matemática ou a partir dunha 
gráfica xa dada extraer a lei 
matemática. 

 CAA 

 CCL  

 CD  

 CMCCT 

 FQB1.1.6. A partir dun texto científico, 
extrae e interpreta a información, e 
argumenta con rigor e precisión, 
utilizando a terminoloxía adecuada.  

 Expresa ou escribe razoamnetos 
científicos cun mínimo de rigor e 
calidade empregando termos e 
expresións axeitados 

 Mediante preguntas directas na 
aula ou escribindo no caderno o 
texto razoado e comentado. 

 CAA  

 CCL  

 CMCCT 
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 Física e Química. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

 d 

 e 

 g 

 i 

 l  

 m 

 B1.2. Tecnoloxías da 
información e da 
comunicación no 
traballo científico.  

 

 B1.3. Proxecto de 
investigación. 

 B1.2. Utilizar e aplicar as tecnoloxías 
da información e da comunicación no 
estudo dos fenómenos físicos e 
químicos. 

 FQB1.2.1. Emprega aplicacións virtuais 
interactivas para simular experimentos 
físicos de difícil realización no 
laboratorio. 

  Manipula aplicación virtuais sinxelas 

 Mediante traballo directo coas 
aplicacións no ordenador ou 
mostrándoas na pizarra dixital. 

 CD  

 CMCCT 

 FQB1.2.2. Establece os elementos 
esenciais para o deseño, a elaboración e 
a defensa dun proxecto de investigación, 
sobre un tema de actualidade científica, 
vinculado coa física ou a química, 
utilizando preferentemente as TIC. 

 Realiza un traballo con búsqueda 
guiada de información en intenet 
sobre un tema proposto 
empregando algún tipo de 
ferramenta ofimática 

 

    CAA 

 CCL  

 CD 

 CMCCT  

 CSIEE 

 b 

 d 

 e 

 g, i 

 i 

 l , m 

 B1.1. Estratexias 
necesarias na 
actividade científica.  

 B1.3. Realizar en equipo tarefas 
propias da investigación científica. 

 FQB1.3.1. Realiza de xeito cooperativo 
ou colaborativo algunhas tarefas propias 
da investigación científica: procura de 
información, prácticas de laboratorio ou 
pequenos proxectos de investigación. 

  Non se contempla a realización 
de prácticas no laboratorio debido 
a inexistencia de desdobres. 

 Visionado mediante unha 
aplicación interactiva de un 
proceso de investigación 
científica. 

 CAA 

 CCL 

 CD 

 CMCCT  

 CSC  

 CSIEE 

Bloque 2. Aspectos cuantitativos da química 

 i  B2.1. Revisión da teoría 
atómica de Dalton. 

 

 B2.1. Explicar a teoría atómica de 
Dalton e as leis básicas asociadas ao 
seu establecemento. 

 

 FQB2.1.1. Xustifica a teoría atómica de 
Dalton e a descontinuidade da materia a 
partir das leis fundamentais da química, 
e exemplifícao con reaccións. 

 Coñece as leis fundamentais da 
química e é capaz de aplicalas. 

 Mediante resolución de exercicios 
e cuestións tomados do libro de 
texto ou proporcionados polo 
profesor. 

 Mediante preguntas directas na 
aula. 

13 - 14 sesió
n

s 

 CMCCT 

 i  B2.2. Leis dos gases. 
Ecuación de estado 
dos gases ideais. 

 B2.2. Utilizar a ecuación de estado dos 
gases ideais para establecer relacións 
entre a presión, o volume e a 
temperatura. 

 FQB2.2.1. Determina as magnitudes que 
definen o estado dun gas aplicando a 
ecuación de estado dos gases ideais. 

 Determina as magnitudes que definen 
o estado dun gas aplicando a 
ecuación de estado dos gases ideais. 

 FQB2.2.2. Explica razoadamente a 
utilidade e as limitacións da hipótese do 
gas ideal. 

 Coñece que os gases reais só se 
comportan como ideais baixo certas 
condicións. 

 i  B2.3. Determinación de 
fórmulas empíricas e 
moleculares. 

 B2.3. Aplicar a ecuación dos gases 
ideais para calcular masas 
moleculares e determinar fórmulas 
moleculares. 

 FQB2.3.1. Determina presións totais e 
parciais dos gases dunha mestura, 
relacionando a presión total dun sistema 
coa fracción molar e a ecuación de 
estado dos gases ideais. 

 Determina presións totais e parciais 
dos gases dunha mestura, 
relacionando a presión total dun 
sistema coa fracción molar e a 
ecuación de estado dos gases ideais. 
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 Física e Química. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

 FQB2.3.2. Relaciona a fórmula empírica 
e molecular dun composto coa súa 
composición centesimal, aplicando a 
ecuación de estado dos gases ideais. 

 Relaciona a fórmula empírica e 
molecular dun composto coa súa 
composición centesimal, aplicando a 
ecuación de estado dos gases ideais. 

 CMCCT 

 i  B2.4. Disolucións: 
formas de expresar a 
concentración, 
preparación e 
propiedades coligativas. 

 B2.4. Realizar os cálculos necesarios 
para a preparación de disolucións 
dunha concentración dada, expresala 
en calquera das formas establecidas, 
e levar a cabo a súa preparación. 

 

 FQB2.4.1.Expresa a concentración 
dunha disolución en g/L, mol/L, 
porcentaxe en peso e en volume; leva a 
cabo e describe o procedemento de 
preparación no laboratorio de 
disolucións dunha concentración 
determinada e realiza os cálculos 
necesarios, tanto para o caso de solutos 
en estado sólido como a partir doutra de 
concentración coñecida. 

 Expresa a concentración dunha 
disolución en g/L, mol/L, porcentaxe 
en peso e en volume; leva a cabo e 
describe o procedemento de 
preparación no laboratorio de 
disolucións dunha concentración 
determinada e realiza os cálculos 
necesarios, tanto para o caso de 
solutos en estado sólido como a partir 
doutra de concentración coñecida. 

 Mediante resolución de exercicios 
e cuestións tomados do libro de 
texto ou proporcionados polo 
profesor. 

 Mediante preguntas directas na 
aula. 

 i 

 

 B2.4. Disolucións: 
formas de expresar a 
concentración, 
preparación e 
propiedades coligativas 

 B2.5. Explicar a variación das 
propiedades coligativas entre unha 
disolución e o disolvente puro, e 
comprobalo experimentalmente. 

 FQB2.5.1. Experimenta e interpreta a 
variación das temperaturas de fusión e 
ebulición dun líquido ao que se lle 
engade un soluto, relacionándoo con 
algún proceso de interese no contorno. 

  Coñece os usos e vantaxes que as 
propiedades coligativas teñen no 
desenvolvemento da vida cotiá. 

 

 Mediante resolución de exercicios 
e cuestións tomados do libro de 
texto e preguntas directas na aula. 
Mostraranse exemplos como 
anticonxelantes ou o verter o sal 
na neve 

 FQB2.5.2. Utiliza o concepto de presión 
osmótica para describir o paso de ións a 
través dunha membrana semipermeable. 

 Mediante resolución de exercicios 
e cuestións tomadas do libro de 
texto ou de xeito oral 

 i  B2.6. Métodos actuais 
para a análise de 
substancias: 
espectroscopía e 
espectrometría. 

 B2.6. Utilizar os datos obtidos 
mediante técnicas espectrométricas 
para calcular masas atómicas.  

 FQB2.6.1. Calcula a masa atómica dun 
elemento a partir dos datos 
espectrométricos obtidos para os 
diferentes isótopos deste. 

  Calcula a masa atómica media dun 
elemento a partir das masa atómica 
dos  isótopos contituintes e da súa 
abundancia 

 Mediante a resolución de 
exercicios propostos. 

 i  B2.6. Métodos actuais 
para a análise de 
substancias: 
espectroscopía e 
espectrometría. 

 B2.7. Recoñecer a importancia das 
técnicas espectroscópicas que 
permiten a análise de substancias e 
as súas aplicacións para a detección 
destas en cantidades moi pequenas 
de mostras. 

 

 FQB2.7.1. Describe as aplicacións da 
espectroscopía na identificación de 
elementos e compostos. 

    Coñece as aplicacións dos distintos 
tipos de espectroscopía na 
actividade cient´fica 

 Mediante exercicios escritos ou 
orais 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

Bloque 3. Reaccións químicas 

 i 

 

 B3.1. Estequiometría 
das reaccións. 
Reactivo limitante e 
rendemento dunha 
reacción. 

 

 B3.1. Formular e nomear 
correctamente as substancias que 
interveñen nunha reacción química 
dada, e levar a cabo no laboratorio 
reaccións químicas sinxelas. 

 FQB3.1.1. Escribe e axusta e realiza 
ecuacións químicas sinxelas de distinto 
tipo (neutralización, oxidación, síntese) e 
de interese bioquímico ou industrial. 

  Escribe  axusta e interpreta ecuacións 
químicas sinxelas de distinto tipo 
(neutralización, oxidación, síntese) e 
de interese bioquímico ou industrial. 

 Realización de exercicios 
numéricos e teóricos na aula 

 Preguntas directas (orais) na aula 

 

13 - 14 sesió
n

s 

 CMCCT  

 CSIEE 

 i 

 

 B3.1. Estequiometría 
das reaccións. 
Reactivo limitante e 
rendemento dunha 
reacción. 

 B3.2. Interpretar as reaccións químicas 
e resolver problemas nos que 
interveñan reactivos limitantes e 
reactivos impuros, e cuxo rendemento 
non sexa completo. 

 FQB3.2.1. Interpreta unha ecuación 
química en termos de cantidade de 
materia, masa, número de partículas ou 
volume, para realizar cálculos 
estequiométricos nela. 

  Interpreta unha ecuación química en 
termos de cantidade de materia, 
masa, número de partículas ou 
volume, para realizar cálculos 
estequiométricos nela. 

 CMCCT 

 FQB3.2.2. Realiza os cálculos 
estequiométricos aplicando a lei de 
conservación da masa a distintas 
reaccións. 

 Realiza os cálculos estequiométricos 
aplicando a lei de conservación da 
masa a distintas reaccións. 

 FQB3.2.3. Efectúa cálculos 
estequiométricos nos que interveñan 
compostos en estado sólido, líquido ou 
gasoso, ou en disolución en presenza 
dun reactivo limitante ou un reactivo 
impuro. 

  Efectúa cálculos estequiométricos nos 
que interveñan compostos en estado 
sólido, líquido ou gas, ou en disolución 
en presenza dun reactivo limitante ou 
con impurezas. 

 FQB3.2.4. Aplica o rendemento dunha 
reacción na realización de cálculos 
estequiométricos. 

 Aplica o rendemento dunha reacción 
na realización de cálculos 
estequiométricos. 

 i 

 

 B3.3. Química e 
industria. 

 B3.3. Identificar as reaccións químicas 
implicadas na obtención de compostos 
inorgánicos relacionados con 
procesos industriais. 

 FQB3.3.1. Describe o proceso de 
obtención de produtos inorgánicos de 
alto valor engadido, analizando o seu 
interese industrial. 

   Coñece os principais produtos 
inorgánicos de interese industrial tales 
como ácido sulfúrico, nítrico, 
amoniaco, etc. 

   Coñece para que serve un alto forno 

 Búsqueda de informacíón en 
internet sobre produtos 
inorgánicos e a industria do aceiro. 
Realización dun traballo ou 
exposición empregando as TIC  

 

 

 

 i  B3.3. Química e 
industria. 

 B3.4. Identificar os procesos básicos 
da siderurxia e as aplicacións dos 
produtos resultantes. 

 FQB3.4.1. Explica os procesos que teñen 
lugar nun alto forno, e escribe e xustifica 
as reaccións químicas que se producen 
nel. 
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Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
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 FQB3.4.2. Argumenta a necesidade de 
transformar o ferro de fundición en 
aceiro, distinguindo entre ambos os 
produtos segundo a porcentaxe de 
carbono que conteñan.  

  Diferencia o aceiro do ferro e coñece 
as vantaxes deste repecto do ferro e 
como dependen as propiedades do 
contido de carbono e resto de metais 
que contén. 

 Visionado de vídeos ou 
aplicacións interactivas sobre a 
industria do aceiro. 

 CMCCT 

 FQB3.4.3. Relaciona a composición dos 
tipos de aceiro coas súas aplicacións. 

 a 

 e 

 i 

 p 

 B3.3. Química e 
industria. 

 B3.5. Valorar a importancia da 
investigación científica no 
desenvolvemento de novos materiais 
con aplicacións que melloren a 
calidade de vida. 

 FQB3.5.1. Analiza a importancia e a 
necesidade da investigación científica 
aplicada ao desenvolvemento de novos 
materiais, e a súa repercusión na 
calidade de vida, a partir de fontes de 
información científica. 

  Coñece algúns novos materiais e a 
súa importancia como por exemplo 
superconductores, etc . 

 Búsqueda de información en 
internet sobre os novos materiais 
e as súas principais 
características. 

 CCEC 

 CMCCT  

 CSC 

Bloque 4. Transformacións enerxéticas e espontaneidade das reaccións químicas 

 i  B4.1.Sistemas                                                
termodinámicos. 

 B4.1. Interpretar o primeiro principio da 
termodinámica como o principio de 
conservación da enerxía en sistemas 
nos que se producen intercambios de 
calor e traballo.  

 FQB4.1.1. Relaciona a variación da 
enerxía interna nun proceso 
termodinámico coa calor absorbida ou 
desprendida e o traballo realizado no 
proceso. Coñece os signos nos 
intercambios de calor e traballo. Realiza 
calculos empregando o 1º principio da 
termodinámica. 

 Realiza calculos de distintas 
magnitudes empregando o primeiro 
principio da termodinámica. Utiliza 
correctamente o criterio de signos. 

 Resolución de exercicios teóricos 
e prácticos nos que é preciso 
facer uso do 1º principio. 

15 - 16 sesió
n

s 

 CMCCT 

 i  B4.2. Primeiro principio 
da termodinámica. 
Enerxía interna. 

 

 B4.2. Recoñecer a unidade da calor no 
Sistema Internacional e o seu 
equivalente mecánico. 

 FQB4.2.1. Explica razoadamente o 
procedemento para determinar o 
equivalente mecánico da calor tomando 
como referente aplicacións virtuais 
interactivas asociadas ao experimento 
de Joule. 

 Coñece a grandes rasgos o 
experimento de Joule e que 
demostrou.  

 Visionado de vídeos ou 
aplicacións interactivas (java ou 
flash) nas que se pon de 
manifesto a experiencia d Joule. 

 i  B4.3. Entalpía. 
Ecuacións 
termoquímicas. 

 

 B4.3. Interpretar ecuacións 
termoquímicas e distinguir entre 
reaccións endotérmicas e 
exotérmicas. 

 FQB4.3.1. Expresa as reaccións 
mediante ecuacións termoquímicas 
debuxando e interpretando os diagramas 
entálpicos asociados. 

 Expresa as reaccións mediante 
ecuacións termoquímicas debuxando 
e interpretando os diagramas 
entálpicos asociados. 

 

 

 Resolución de exercicios teoricos 
no caderno. 

 Resposta oral a preguntas directas 
na aula. 
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 i  B4.4. Lei de Hess.  B4.4. Describir as posibles formas de 
calcular a entalpía dunha reacción 
química. 

 FQB4.4.1. Calcula a variación de 
entalpía dunha reacción aplicando a lei 
de Hess, coñecendo as entalpías de 
formación ou as enerxías de ligazón 
asociadas a unha transformación 
química dada, e interpreta o seu signo. 

 Calcula a variación de Entalpía dunha 
reacción aplicando a lei de Hess, 
coñecendo as entalpías de formación 
ou as enerxías de ligazón asociadas a 
unha transformación química dada, e 
interpreta o seu signo. 

 Resolución de exercicios teoricos 
e prácticos no caderno. 

 

 Resposta oral a preguntas directas 
na aula. 

 CMCCT 

 i  B4.5. Segundo principio 
da termodinámica. 
Entropía.  

 B4.5. Dar resposta a cuestións 
conceptuais sinxelas sobre o segundo 
principio da termodinámica en relación 
aos procesos espontáneos. 

 FQB4.5.1. Predí a variación de entropía 
nunha reacción química dependendo da 
molecularidade e do estado dos 
compostos que interveñen. 

  Pode predecir cualitativamente a 
variación de entropía en casos 
sinxelos 

 i  B4.6. Factores que 
interveñen na 
espontaneidade dunha 
reacción química. 
Enerxía de Gibbs. 

 B4.6. Predicir, de forma cualitativa e 
cuantitativa, a espontaneidade dun 
proceso químico en determinadas 
condicións a partir da enerxía de 
Gibbs. 

 FQB4.6.1. Identifica a enerxía de Gibbs 
coa magnitude que informa sobre a 
espontaneidade dunha reacción 
química. 

  Indentifica a enerxía libre coa 
espontaneidade ou non dun proceso e 
coñece a relación desta coa entalpía e 
a entropía. 

 
 Resolución de exercicios teóricos 

no caderno 

 Resposta oral a preguntas directas 
na aula. 

 Análise de gráficos e táboas. 

 FQB4.6.2. Xustifica a espontaneidade 
dunha reacción química en función dos 
factores entálpicos, entrópicos e da 
temperatura. 

 i  B4.6. Factores que 
interveñen na 
espontaneidade dunha 
reacción química. 
Enerxía de Gibbs. 

 B4.7. Distinguir os procesos 
reversibles e irreversibles, e a súa 
relación coa entropía e o segundo 
principio da termodinámica. 

 FQB4.7.1. Expón situacións reais ou 
figuradas en que se poña de manifesto o 
segundo principio da termodinámica, 
asociando o concepto de entropía coa 
irreversibilidade dun proceso. 

 Coñece o enunciado e formulación do 
2º principio da termodinámica. 

 FQB4.7.2. Relaciona o concepto de 
entropía coa espontaneidade dos 
procesos irreversibles. 

 a 

 e 

 g 

 h 

 i 

 l 

 B4.7. Consecuencias 
sociais e ambientais 
das reaccións químicas 
de combustión. 

 B4.8. Analizar a influencia das 
reaccións de combustión a nivel 
social, industrial e ambiental, e as 
súas aplicacións. 

 FQB4.8.1. Analiza as consecuencias do 
uso de combustibles fósiles, 
relacionando as emisións de CO2 co seu 
efecto na calidade de vida, o efecto 
invernadoiro, o quecemento global, a 
redución dos recursos naturais e outros, 
a partir de distintas fontes de 
información, e propón actitudes 
sustentables para reducir estes efectos. 

 Coñece as consecuencias do uso de 
combustibles fósiles e as alternativas 
existentes ao seu emprego. 

 

 

 

 

 Realización de un traballo ou 
presentación empregando as TIC 
sobre o efecto dos combustibles 
fósiles sobre o medio ambiente. 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC  

 CSIEE 



  

IES de Melide                                                                                                                                                                     Programación didáctica Física e Química  Páxina 73  de 161 

 Física e Química. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

Bloque 5. Química do carbono 

 i 

 

 B5.1. Enlaces do átomo 
de carbono. 

 B5.2. Compostos de 
carbono: hidrocarburos. 

 B5.3. Formulación e 
nomenclatura IUPAC 
dos compostos do C. 

 B5.1. Recoñecer hidrocarburos 
saturados e insaturados e aromáticos, 
relacionándoos con compostos de 
interese biolóxico e industrial. 

 FQB5.1.1. Formula e nomea segundo as 
normas da IUPAC hidrocarburos de 
cadea aberta e pechada, e derivados 
aromáticos.  

 FQB5.1.1. Formula e nomea segundo 
as normas da IUPAC hidrocarburos de 
cadea aberta e pechada, e derivados 
aromáticos. 

 Realización de exercicios de 
formulación e nomenclatura  de 
hidrocarburos (alifáticos, cíclicos e 
aromáticos) e de derivados 
haloxenados, osixenados ou 
nitroxenados. 

 Realización de exercicios e 
resposta oral a preguntas directas 
relacionadas cos tipos de 
isomería estructural. 

 Emprego e manipulación de 
modelos moleculares na aula. 11 - 13 sesió

n
s

 

 CMCCT  i  B5.3. Formulación e 
nomenclatura IUPAC 
dos compostos do C. 

 B5.4. Compostos de 
carbono nitroxenados e 
osixenados.  

 B5.2. Identificar compostos orgánicos 
que conteñan funcións osixenadas e 
nitroxenadas.  

 FQB5.2.1. Formula e nomea segundo as 
normas da IUPAC compostos orgánicos 
sinxelos cunha función haloxenada, 
osixenada ou nitroxenada. 

 FQB5.2.1. Formula e nomea segundo 
as normas da IUPAC compostos 
orgánicos sinxelos cunha función 
haloxenada, osixenada ou 
nitroxenada. 

 i  B5.5. Isomería 
estrutural. 

 B5.3. Representar os tipos de 
isomería. 

 FQB5.3.1. Representa, clasifica e nomea 
tódolos isómeros dun composto 
orgánico. 

  Coñece os distintos tipos de isómeros 
e distíngueos. 

 i  B5.6. Petróleo e novos 
materiais. 

 B5.4. Explicar os fundamentos 
químicos relacionados coa industria 
do petróleo e do gas natural. 

 FQB5.4.1. Describe o proceso de 
obtención do gas natural e dos 
derivados do petróleo a nivel industrial, e 
a súa repercusión ambiental. 

 Coñece os principais derivados do 
petroleo. 

 Visionado de vídeos, animacións e 
presentacións e sobre a industria 
do petróleo. 

 CMCCT  

 CSC 

 FQB5.4.2. Explica a utilidade das 
fraccións do petróleo. 

 CMCCT 

 i 

 e 

 B5.7. Aplicacións e 
propiedades dos 
compostos do carbono. 

 

 B5.5. Diferenciar as estruturas que 
presenta o C no grafito, no diamante, 
no grafeno, no fulereno e  nanotubos, 
e relacionalo coas súas aplicacións. 

 FQB5.5.1. Identifica as formas 
alotrópicas do carbono relacionándoas 
coas propiedades fisicoquímicas e as 
súas posibles aplicacións. 

  Diferencia as estructuras que 
presentan o grafito e o diamante e as 
diferencias nas propiedades que delas 
se derivan. 

 Visionado de modelos  en 3D das 
estructuras das variedades 
alotrópicas do carbono. 

 CMCCT 

 a 

 d 

 e 

 h 

 i 

 l 

 B5.7. Aplicacións e 
propiedades dos 
compostos do carbono. 

 

 B5.6. Valorar o papel da química do 
carbono nas nosas vidas e recoñecer 
a necesidade de adoptar actitudes e 
medidas que sexan ambientalmente 
sustentables. 

 FQB5.6.1. A partir dunha fonte de 
información, elabora un informe no que 
se analice e xustifique a importancia da 
química do carbono e a súa incidencia 
na calidade de vida . 

 Comprende a importancia do estudo 
da química do carbono tanto a nivel 
industrial como biolóxico 

 Realización de traballo ou 
presentación individual ou 
colectivamente con presentación 
posterior na aula. 

 CCL  

 CMCCT  

 CSC 

 FQB5.6.2. Relaciona as reaccións de 
condensación e combustión con 
procesos que ocorren a nivel biolóxico. 

 CMCCT 
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Bloque 6. Cinemática 

 i 

 h 

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

 

 B6.1. Distinguir entre sistemas de 
referencia inerciais e non inerciais. 

 

 FQB6.1.1. Analiza o movemento dun 
corpo en situacións cotiás razoando se o 
sistema de referencia elixido é inercial 
ou non inercial. 

  Analiza o movemento dun corpo en 
situacións cotiás razoando se o 
sistema de referencia elixido é inercial 
ou non inercial. 

 Mediante a resposta a preguntas 
directas na aula. 

20 - 22 sesió
n

s
 

 CMCCT 

 FQB6.1.2. Xustifica a inviabilidade dun 
experimento que distinga se un sistema 
de referencia se acha en repouso ou se 
move con velocidade constante. 

 Comprende que ningún experimento 
físico permite distinguir entre o 
movemento rectilíneo uniforme e o 
repouso. 

 Mediante a resposta a preguntas 
directas na aula. 

 i 

 

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

 B6.2. Representar graficamente as 
magnitudes vectoriais que describen o 
movemento nun sistema de referencia 
axeitado.  

 FQB6.2.1. Describe o movemento dun 
corpo a partir dos seus vectores de 
posición, velocidade e aceleración nun 
sistema de referencia dado ou 
coñecendo a súa gráfica posición-tempo.  

  Describe o movemento dun corpo a 
partir dos seus vectores de posición, 
velocidade e aceleración nun sistema 
de referencia dado ou coñecendo a 
súa gráfica posición-tempo. 

 Mediante a resposta a preguntas 
directas na aula. 

 Mediante a resolución de 
exercicios propostos. 

 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.  

   Determina velocidades e aceleracións 
instantáneas así como os seus 
módulos a partir da expresión do 
vector posición. 

 Mediante a resolución de 
exercicios propostos. 

 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). 

 

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

  Propón ou cita exemplos dos 
diferentes tipos de movementos 
estudados. 

 Mediante a resposta a preguntas 
directas na aula ou resolvéndoas 
por escrito no caderno. 

 i  B6.2.Movementos 
rectilíneo e circular. 

 B6.4. Interpretar representacións 
gráficas dos movementos rectilíneo e 
circular. 

 FQB6.4.1. Interpreta as gráficas que 
relacionan as variables implicadas nos 
movementos MRU, MRUA e circular 
uniforme (MCU) aplicando as ecuacións 
adecuadas para obter os valores do 
espazo percorrido, a V e a aceleración. 

 Interpreta e identifica as gráficas 
correspondentes aos distintos 
movementos e é capaz de realizar 
cálculos de magnitudes cinemáticas a 
partir dos datos extraidos delas. 

  Mediante a resolución de 
exercicios propostos. 



  

IES de Melide                                                                                                                                                                     Programación didáctica Física e Química  Páxina 75  de 161 

 Física e Química. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

 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. Identifica o tipo ou os tipos de 
movementos implicados nun suposto, e 
aplica as ec da cinemática para realizar 
predicións acerca da posición e a 
velocidade do móbil. Representa 
graficamente o movemento ou 
movementos implicados. 

 Identifica o tipo ou os tipos de 
movementos implicados en un 
suposto dado, e aplica as ecuacións 
da cinemática para realizar cálculos 
acerca da posición, a velocidade e a 
aceleración do móbil..  Mediante a resolución de 

exercicios propostos. 

 CMCCT 

 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 os seus valores. 

 Representa as compoñentes 
intrínsecas da aceleración e é quen de 
calculalas 

 i  B6.3. Movemento 
circular uniformemente 
acelerado.  

 B6.7. Relacionar nun movemento 
circular as magnitudes angulares coas 
lineais.  

 FQB6.7.1. Relaciona as magnitudes 
lineais e angulares para un móbil que 
describe unha traxectoria circular, 
establecendo as ec correspondentes. 

 Realiza cálculos básicos de 
magnitudes angulares e liniais no 
movemento circular uniforme. 

 Emprego de simulacións flash e 
applets interactivos. 

 Resolución de exercicios e 
problemas propostos na aula. 

 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 ec que os 
describen, e calcula o valor de 
magnitudes tales como alcance e altura 
máxima, así como valores instantáneos 
de posición, velocidade e aceleración. 

  Identifica movementos compostos e 
deduce cales son os tipos de 
movementos compoñentes. Establece 
as ecuacións para cada movemento. 

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

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

 FQB6.8.3. Emprega simulacións virtuais 
interactivas para resolver supostos 
prácticos reais, determinando condicións 
iniciais, traxectorias e puntos de 
encontro dos corpos implicados. 

 Coñece exemplos de composición s de 
movementos que se dan na vida cotiá. 

 Emprego e manexo de 
simulacións java ou flash sobre 
tiro parabólico ou elíptico. 

 CD  

 CMCCT 

 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. 

  Describe o MHS e cita exemplos 
deste movemento. 

 Mostra na aula de distintintos 
exemplos de movemeno 
harmónico simple: resorte, 
péndulo, ... 

 CCL  

 CMCCT  

 CSIEE 

 FQB6.9.2. Interpreta o significado físico 
dos parámetros que aparecen na 
ecuación do M.H.S 

 Interpreta o significado físico dos 
parámetros que aparecen na ecuación 
do M.H.S. 

 Resolución de exercios teóricos ou 
resposta a preguntas directas na 
aula.  Traballo con simulacións 

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

 Realiza cálculos básicos de 
parámetros característicos do MHS: 
posición, velocidade, periodo 
frecuencia, .. 

 Mediante a resolución de 
exercicios e problemas propostos. 

 CMCCT 

 FQB6.9.4. Obtén a posición, velocidade 
e aceleración dun MHS 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. 

 Predi o sentido ou  signo e o valor das 
distintas magnitudes que caracterizan o 
M.H.S (posición, velocidade, 
aceleración, forza,..) en calquer 
instante e pode representalas 
graficamente. 

 

 Mediante o visionado ou manexo 
de applets de física interactivos ou 
simulacións de tipo flash. 

 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. 

  Representación grafica a partir de 
datos de posición, velocidade e 
aceleración fronte ao tempo. 
Posibilidade de empregar follas de 
cálculo ou outro tipo de aplicacións. 

Bloque 7. Dinámica 

 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.  Representa todas as forzas que actúan 

sobre un corpo, obtendo a resultante e 
extraendo consecuencias sobre o seu 
estado de movemento. 

 Mediante resolución de exercicios 
do libro de texto ou propostos polo 
profesor. 

 Visionado de simulacións java 
inetractivas ou flash 

25 - 26 sesió
n

s                                                    

 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. 

 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. 

 Coñece o significado do vector  
momento e do par de forzas 

 Resolve exercicios de cálculo e 
teoricos na libreta que abarquen 
tódalas posibles situacións.  

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

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

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

 Resolve exercicios sinxelos de dous 
corpos suxeitos por cordas e polea 
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sobre cada corpo. 

 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 cte 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. 

 Determina a cte elástica dun resorte 
aplicando a lei de Hooke.  Realización de exercicios nos que 

sexa preciso o emprego da lei de 
Hooke. 

 Realización de experiencias na 
aula con material proporcionado 
polo profesor. 

 Manexo ou visionado de 
aplicacións interactivas e vídeos 
sobre o MHS 

 Realización de experiencias e 
cálculos co péndulo. Medida 
indiracta da gravidade. 

 CMCCT 

 CD 

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

  

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

 Coñece a expresión que relaciona o 
periodo dun péndulo co valor da 
gravidade 

 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. 

 Coñece a relación entre impulso 
mecánico e momento lineal. 

 Resolución de exercicios 
relacionados ou resposta oral a 
preguntas directas 

 CMCCT 

 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. 

 Formula e aplica o principio de 
consrvación do momento lineal na 
resolución de exercicios e problemas. 

 Resolución e estudo de diversos 
exercicios teóricos e prácticos. 

 i  B7.7. Dinámica do 
movemento circular 
uniforme. 

 B7.5. Xustificar a necesidade de que 
existan forzas para que se produza un 
movemento circular. 

 FQB7.5.1. Aplica o concepto de forza 
centrípeta para resolver e interpretar 
casos de móbiles en curvas e en 
traxectorias circulares.  

 Sabe empregar o concepto de forza 
centrípeta para razoamentos sinxelos 
relativos ao movemento circular 

 Resolución de exercicios e 
problemas relacionados. 

 i  B7.8. Leis de Kepler. 

 

 B7.6. Contextualizar as leis de Kepler 
no estudo do movemento planetario. 

 FQB7.6.1. Comproba as leis de Kepler a 
partir de táboas de datos astronómicos 
correspondentes ao movemento dalgúns 
planetas.   Resolución de exercicios e problemas 

de aplicación das leis de Kepler. 

 

 Resolución de exercicios teóricos 
e interpretación de táboas e 
graficos de órbitas. 

 Cáculos con órbitas elípticas 

 Visionado de simulacións flash ou 
applets java na pizarra dixital. 

 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. 

 

 CCEC  

 CMCCT 
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 Física e Química. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

 i  B7.9. Forzas centrais. 
Momento dunha forza e 
momento angular. 
Conservación do 
momento angular. 

 

 B7.7. Asociar o movemento orbital coa 
actuación de forzas centrais e a 
conservación do momento angular. 

 FQB7.7.1. Aplica a lei de conservación 
do momento angular ao movemento 
elíptico dos planetas, relacionando 
valores do radio orbital e da velocidade 
en diferentes puntos da órbita. 

 Coñece a magnitude momento 
angular. 

 CMCCT 

 FQB7.7.2. Utiliza a lei fundamental da 
dinámica para explicar o movemento 
orbital de corpos como satélites, e 
planetas, relacionando o raio e a v 

orbital coa masa do corpo central. 

 É capaz de explicar o movemento 
orbital e as forzas que interveñen nel 
así como calcular a velocidade orbital 
ou outros parámetros empregando o 
movemento circular uniforme. 

 Realiza esquemas e debuxos de 
órbitas e sinala nelas as forzas 
que interveñen sobre o corpo que 
orbita e debuxa corectamente a 
velocidade orbital. 

 Deduce a expresión da velocidade 
orbital para unha órbita circular 
aplicando a segunda lei de 
Newton. 

 Contesta a cuestións relacionadas 
coa expresión obtida 
anteiormente. 

 i  B7.10. Lei de 
gravitación universal. 

 B7.8. Determinar e aplicar a lei de 
gravitación universal á estimación do 
peso dos corpos e á interacción entre 
corpos celestes, tendo en conta o seu 
carácter vectorial. 

 FQB7.8.1. Expresa a forza da atracción 
gravitatoria entre dous corpos calquera, 
coñecidas as variables das que 
depende, establecendo como inciden os 
cambios nestas sobre aquela. 

 Coñece como afectan os cambios dos 
parámetros dos que depende ao valor 
da forza gravitatoria. 

25 -  26 sesió
n

s 

 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. 

 Coñece a superioridade da forza 
gravitatoria da Terra fronte a dos 
corpos que están na súa superficie  
entre sí. 

 i  B7.11. Interacción 
electrostática: lei de 
Coulomb. 

 B7.9. Enunciar a lei de Coulomb e 
caracterizar a interacción entre dúas 
cargas eléctricas puntuais. 

 FQB7.9.1. Compara a lei de Newton da 
gravitación universal e a de Coulomb, e 
establece diferenzas e semellanzas 
entre elas. 

 Establece diferenzas e semellanzas 
entre a lei de Newton e a lei de 
Coulomb. 

 Realización de exercicios teóricos 
e prácticos nos que se analizen as 
expresións da forza gravitatoria e 
a eléctrica. 

 CCEC  

 CMCCT 

 FQB7.9.2. Acha a F neta que un 
conxunto de cargas exerce sobre unha 
carga problema utilizando a lei de 
Coulomb. 

 Acha a forza neta que un conxunto de 
cargas exerce sobre outra carga 
utilizando a lei de Coulomb. 

 Realización de exercicios 
prácticos e problemas propostos. 

 CMCCT 

 i  B7.10. Lei de 
gravitación universal. 

 B7.11.Interacción 
electrostática: lei de 
Coulomb. 

 B7.10. Valorar as diferenzas e as 
semellanzas entre a interacción 
eléctrica e a gravitatoria. 

 

 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. 

 

 

 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. 

 Realización de exercicios e 
problemas abertos nos que é 
preciso extraer conclusións e 
razonar os resultados e as súas 
consecuencias. 
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 Física e Química. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

Bloque 8. Enerxía 

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

 Relaciona o traballo que realiza unha 
forza sobre un corpo coa variación da 
súa Ec, e determina algunha das 
magnitudes implicadas.  

 Resolución de exercios teóricos e 
prácticos nos que sexa necesario 
aplicar o principio de 
conservación da enerxía e a 
relación entre o traballo 
mecánico e a variación de 
enerxía cinética. 

  Análise de situacións nas se 
conserva enerxía e exemplos nos 
que non se conserva. 

20 - 21 sesió
n

s
 

 CMCCT 

 FQB8.1.2. Aplica o principio de 
conservación da enerxía para resolver 
problemas mecánicos, determinando 
valores de velocidade e posición, así 
como de enerxía cinética e potencial. 

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

 i  B8.3. Sistemas 
conservativos. 

 

 

 B8.2.       Recoñecer sistemas 
conservativos como aqueles para os 
que é posible asociar unha enerxía 
potencial e representar a relación 
entre traballo e enerxía. 

 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. 

 Clasifica en conservativas e non 
conservativas, as forzas que interveñen 
nun suposto teórico. 

 Realización de exercicios teóricos 
nos que sexa preciso identificar 
forzas non conservativas. 

 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.  

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

 Realización de exercicios teóricos 
e prácticos sobre a enerxía 
almacenada por un resorte. 

 Aplica o pricipio de conservación 
da enerxía mecánica a un corpo 
suxeito ao resorte introducindo a 
enerxá potencial 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. 

 Calcula as Ec, Ep e mecánica dun 
oscilador harmónico aplicando o 
principio de conservación da enerxía e 
realiza a correspondente 
representación gráfica. 

 i  B8.5. Diferenza de 
potencial eléctrico. 

 B8.4. Vincular a diferenza de potencial 
eléctrico co traballo necesario para 
transportar unha carga entre dous 
puntos dun campo eléctrico e coñecer 
a súa unidade no S I. 

 FQB8.4.1. Asocia o traballo necesario 
para trasladar unha carga entre 2 puntos 
dun campo eléctrico coa diferenza de 
potencial existente entre eles permitindo 
o cálculo da E implicada no proceso. 

 Calcula o traballo eléctrico a partir da 
diferenza de potencial entre dous 
puntos. 

 Realización de exercicios 
relacionados coa expresión do 
traballo eléctrico. 
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COMENTARIOS RESPECTO AOS ESTÁNDARES NON ADQUIRIDOS 

A avaliación inicial xunto co informe de da memoria do curso pasado determinará o grado no que é 
preciso retomar ou repasar os estándares impartidos durante o confinamento no curso pasado e 
aqueles que non se impartirón. Dado que a Física e Química é una asignatura progresiva na 
aprendizaxe, resulta imposible avanzar con estándares de 1º de BAC se non se teñen adquiridos os 

estánadres de 4º ESO. Tendo en conta o anterior, comezarase abordando a materia polos contidos de 
Química axustando o nivel dos mesmos ao nivel de adquisición dos contidos mínimos imprescindibles do curso 
2019-2020. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 Aplican as tres leis ponderais a procesos químicos sinxelos; e a inversa, dada unha serie de 
experimentos químicos, averiguan qué lei ponderal se cumpre. Recoñecen o reactivo limitante. 
Entenden o significado das leis volumétricas no comportamento físico dos gases. 

 Realizan correctamente equivalencias entre moles, gramos, moléculas e átomos existentes 
nunha determinada cantidade de substancia. 

 Calculan a composición centesimal de cada un dos elementos que integran un composto e 
saben determinar a fórmula empírica e molecular dun composto a partir da súa composición. 

 Son capaces de aplicar correctamente as ecuacións dos gases para determinar volumes, 
presións, temperaturas, cantidade de substancia, masas molares e densidades de distintos 
gases. 

 Coñecen con precisión o concepto de volumen molar en condicións normais e en calquera outra 
condición. 

 Saben explicar, cos postulados da teoría cinético-molecular, o comportamento dos gases, 
líquidos e sólidos. 

 Entenden o concepto de presión de vapor nos líquidos e o de temperatura de ebullición. 

 Calculan fórmulas empíricas e moleculares empregando a ecuación de estado dos gases ideais 
para determinar a masa molecular da substancia. 

 Recoñecen unha disolución, calquera que sexa o estado en que se presente tanto o soluto como 
o disolvente, precisando as diferenzas existentes entre unha disolución verdadeira e unha 
disolución coloidal: efecto Tyndall, movemento browniano, carga eléctrica e adsorción. 

 Saben explicar o proceso de disolución; entenden o concepto de solubilidade e os factores que 
inflúen na solubilidade dunha substancia e distinguen entre disolución saturada e sobresaturada. 

 Calculan concentracións en porcentaxe en masa, porcentaxe en volume, molaridade, molalidade 
e fracción molar; tanto de solutos sólidos como líquidos (neste caso, sabendo aplicar os datos de 
densidade e pureza), así como determinan a cantidade de substancia (en gramos e moles) 
contida nun volume determinado dunha disolución. 

 Calculan a concentración dunha disolución determinada partindo de soluto sólido ou de outra 
máis concentrada cuxa molaridade é coñecida, ou que deba previamente determinarse a partir 
dos datos contidos na etiqueta. Sanben explicar o procedemento de preparación. 

 Describen, á luz da teoría cinética, as variacións nas propiedades do disolvente como 
consecuencia da adición dun soluto non iónico e, dados uns valores numéricos, calculan estas 
variacións (propiedades coligativas). 

 Coñecen os nomes nas distintas nomenclaturas e e saben formular os compostos binarios, 
ternarios e cuaternarios máis usuais. 

 Axustan as ecuacións químicas facendo figurar nelas, de forma correcta, as fórmulas das 
substancias xunto co estado no que se atopan. 
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 Deducen, a partir do estado físico das substancias e das súas relacións estequiométricas, as 
cantidades de reactivos e productos que interveñen nunha reacción química tendo en conta 
purezas e rendimento se fose o caso. 

 Clasifican as reaccións químicas en función da transformación producida e da partícula 
transferida. 

 Aplican correctamente o 1º principio da termodinámica tendo en conta o criterio de signos. 
Distinguen entre e calor a volume cte e calor a presión cte. 

 Resolven problemas relacionados con variacións de entalpía en ecuacións termoquímicas 
aplicando a lei de Hess ou mediante entalpías de formación. 

 Coñecen e interpretan o 2º principio da termodinámica e o significado da entropía en relación 
coa orde ou desorde.  

 Recoñecen unha reacción espontánea ou no espontánea a partir da variación de enerxía libre. 
Coñecen e empregan a relación entre variación de enerxía libre e a variación de entalpía e 
entropía para determinar a espontaneidade ou non espontaneidade dunha reacción e como 
pode afectar a temperatura. 

 Saben recoñecer un composto orgánico polo seu grupo funcional. 

 Nomean e formulan os compostos orgánicos mais importantes das series: hidrocarburos, 
haloxenuros de alquilo, funcións osixenadas e nitroxenadas. 

 Distinguen as diversas clases de isomería que poden presentar os compostos orgánicos, e 
calculan os isómeros dun determinado composto. 

 Describen a orixe e localización do petróleo, así como os tratamentos posteriores ata obter, a 
partir del, as materias primas orgánicas mais fundamentais. 

 Describen correctamente a posición dun corpo (en módulo, dirección e sentido) a partir do vector 
de posición en función das súas compoñentes e viceversa. 

 Calculan velocidades e aceleracións medias a partir das ecuacións vectoriais de posición en 
función do tempo. 

 Representan graficamente en función do tempo as magnitudes cinemáticas, coñecidas as súas 
expresións. 

 Determinan velocidades e aceleracións instantáneas, a partir da ecuación de posición. 

 Resolven cuestións que requiran a comprensión dos conceptos de posición, velocidade e 
aceleración en toda a súa extensión. 

 Calculan as compoñentes intrínsecas da aceleración en casos sinxelos. 

 Deducen e calculan parámetros de interese en movementos acelerados naturais. 

 Representan graficamente as magnitudes cinemáticas fronte ao tempo, para distintos 
movementos. 

 Resolven situacións e problemas relativos á composición de movementos e entenden o 
significado último e as consecuencias que se derivan de dita composición. 

 Realizan cálculos relativos a movementos circulares, tanto uniformes como acelerados, 
relacionando as magnitudes angulares coas lineais. 

 Identifican correctamente as forzas que actúan sobre un corpo, así como os pares acción e 
reacción. 

 Resolver correctamente problemas nos que actúan unha ou máis forzas sobre un corpo por 
aplicación das leis do movemento. 

 Aplican o concepto de momento lineal e o seu principio de conservación na resolución de 
cuestións e exercicios nunha e dúas dimensións 

 Resolven correctamente cuestións conceptuais relativas as leis do movemento. 

 Aplican a lei de gravitación universal a situacións sobre a superficie terrestre ou fóra dela. 
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 Identifican correctamente tódalas forzas que actúan sobre un corpo ou sistema de corpos, 
aplicando o diagrama do corpo libre. 

 Resolven problemas nos que exista rozamento estático e dinámico. 

 Resolven problemas nos que participan outras forzas (elásticas, centrípetas, tensións, etc). 

 Coñecen e aplican as definicións de traballo, potencia, enerxía cinética e enerxía potencial. 

 Aplican a relación entre traballo e enerxía na resolución de problemas. 

 Establecen a lei conservación da enerxía mecánica e emprégana na na resolución de 
problemas. 

 Distinguen entre forzas conservativas e non conservativas e aplican o principio de conservación 
da enerxía en presenza de forzas conservativas e non conservativas. 

 Resolven aplicacións da lei de Coulomb que requiran dominio de vectores. 

 Coñecen as magnitudes que cuantifican o campo eléctrico e resolven aplicacións nas que 
interveñan. 

 Solucionan problemas que involucren outras forzas ademais da electrostática. 
 

TEMPORALIZACIÓN 
  

 Parecenos máis axeitado propoñer a temporalización estimada para impartir cada un dos 
bloques que constitúen o currículo que propoñer a temporalización para cada estandar de 
aprendizaxe. Deste xeito a temporalización proposta e a que indicamos en vertical na columna 
correspondente de cada bloque temático na táboa anterior. No presente curso o departamento 
acordou comenzar o curso desenvolvendo os bloques de Química dado que en 4º de ESO a 
parte de química se impartiu durante o confinamento. Para o seguinte curso alternarase e 
comenzarase pola Física. Fíxase a semana do 8 ao 12 de febreiro como a semana na que terá 
lugar o comenzo da docencia da Física. O cambio producirase independientemente dos avatares 
que poidesen xurdir durante o desenvolvemento da parte de Química.  

  1º Trimestre: Bloque 2, Bloque 3 e Bloque 4  

  2º Trimestre: Bloque 5, Bloque 2 (espectroscopia/espectrometría) e Bloque 6 

       3º Trimestre: Bloque 7 e Bloque 8  

       * O Bloque 1 desenvolverase ao longo de todo o curso por ser este transversal 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Empregaranse de maneira habitual o libro de texto fixado polo departamento como libro de apoio 
(non oficial) :  “Física y Qímica 1º de Bacharelato”  Editorial Oxford 

 O propio libro de texto permitirá fixar actividades de reforzo ou ampliación de ser necesarias; 
ademais o profesor poderá proporcionar nestes casos material adicional ao alumnado de 
consideralo oportuno. 

 Curso virtual na plataforma Moodle con diverso material de apoio e complementario. 

 Empregarase a calculadora de xeito habitual 

 Utilizaranse outros recursos, como poden ser ordenador/material informático, vídeo proxector, 
pizarra dixital, táboas periódicas, modelos moleculares, etc…, como elemento de apoio para 
certos contidos do programa, de consideralo necesario. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
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 No caso daqueles alumnos ou alumnas nos que se detecten dificultades específicas para acadar 
determinados obxectivos mínimos da materia, estableceranse medidas de reforzo 
individualizadas.  

 De xeito análogo, no caso daqueles alumnos/as que demostren un dominio claro dos obxectivos 
fixados para a materia estableceranse medidas de ampliación naquelas partes nas que sexa 
axeitado facelo. 

 

 

 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

 Os instrumentos de avaliación serán fundamentalmente as probas escritas (exames), o traballo e 
actitude na aula e a realización das tarefas que en cada caso se poidan encomendar (deberes, 
traballos, etc) 

 Procurarase facer un seguimento do traballo do alumnado na clase empregando as fichas de 
seguimento e procurarase que as tarefas susceptibles de avaliación estean claramente 
conectadas co raballo na clase. 

 Velarase para que os criterios de avaliación e cualificación sexan coñecidos polo alumnado ao 
comenzo do curso. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS EXIXIBLES 
 

Considéranse contidos mínimos para poder superar a asignatura os seguintes: 
 

 Coñecer e empregaar as unidades nas que se miden as magnitudes estudadas ao longo do curso 
e saber realizar cambios cando sexa preciso. 

 Coñecer as regras de nomenclatura e formulación e sabelas aplicar aos compostos formados 
polos elementos mais correntes, de forma que sempre que citemos unha substancia, teremos que 
expresala en linguaxe química. 

 Aplicar correctamente as leis ponderais e volumétricas a distintos procesos químicos. 

 Realizar correctamente equivalencias entre moles, gramos, moléculas e átomos que existen 
nunha determinada cantidade de substancia. 

 Saber  determinar as fórmulas empírica e molecular dun composto, a partir da súa composición 
centesimal. 

 Utilizar as ecuacións dos gases para calcular volumes, presións, temperaturas, cantidade de 
substancia, masas molares e densidades de distintos gases. 

 Calcular fórmulas moleculares utilizando a ecuación de estado dos gases ideais para determinar a 
masa molecular dunha substancia. 

 Coñecer a concentración dunha disolución expresada en porcentaxe en masa, porcentaxe en 
volume, molaridade, molalidade e fracción molar, tanto de solutos sólidos como líquidos (sabendo 
aplicar os datos de densidade e pureza), así como determinar a cantidade de substancia  (en 
gramos e moles) contida nun volume determinado de disolución. 

 Preparar correctamente  disolucións de concentración determinada partindo de solutos sólidos ou 
de outras máis concentradas cuxa molaridade é coñecida, ou que deba calcularse previamente a 
partir dos datos contidos na etiqueta do producto. 

 Entender o proceso de solubilidade e os factores que inflúen na solubilidade dunha substancia. 

 Resolución de exercicios e problemas, utilizando toda a información que proporciona a correcta 
lectura dunha ecuación química: estado físico das substancias, relacións ponderais e 
volumétricas, enerxía de reacción, etc. 
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 Aplicar un método correcto baseado no concepto de mol para resolver problemas de cálculos 
ponderais e volumétricos. 

 Clasificar as reaccións químicas en función da transformación producida e da partícula 
transferida. 

 Saber explicar por qué o átomo de carbono da lugar a un número tan elevado de compostos. 

 Recoñecer os grupos funcionais dos compostos orgánicos mais representativos, así como os seus 
nomes e fórmulas. 

 Coñecer o concepto de isomería e recoñecela nos compostos que a posúan. Recoñecer e nomear 
os isómeros do composto. 

 Formulación e nomenclatura dos principais compostos orgánicos. 

 Describir correctamente a posición dun corpo, en módulo, dirección e sentido, a partir do vector de 
posición en función das súas compoñentes, e viceversa. 

 Utilizar correctamente a notación vectorial nas magnitudes cinemáticas. 

 Recoñecer as compoñentes intrínsecas da aceleración en casos sinxelos. 

 Resolver situacións e problemas referidos á composición de movementos e entender o significado 
e as consecuencias que se derívan de dita composición. 

 Aplicar as leis de Newton en problemas nos que interveñen unha ou máis forzas. 

 Comprender a importancia da lei de gravitación universal e aplicala a situacións sobre a superficie 
da Terra ou fora dela. 

 Identificar tódalas forzas que actúan sobre un corpo. Aplicar correctamente  as leis do movemento 
a corpos nos que interveñen distintos tipos de forzas, incluídas as de rozamento, tanto estático 
como dinámico. 

 Resolución de problemas nos que interveñen forzas elásticas e resolución de problemas nos que 
interveñen forzas centrípetas. 

 Comprender a diferenza entre  o  esforzo e o concepto de traballo físico. 

 Coñecer as definicións de traballo, potencia, enerxía cinética e a enerxía potencial. 

 Aplicar a relación entre traballo e enerxía, na resolución de problemas. 

 Resolución de problemas nos que interveñen as enerxías potenciais gravitatoria e elástica. 

 Manexo dos conceptos de traballo e conservación da enerxía mecánica como método alternativo, 
para a resolución de problemas de dinámica e cinemática. 

 Cálculo do campo creado por varias cargas nun punto. 

 Cálculo do potencial nun punto e diferencias de potencial entre dous puntos. Calcular o traballo 
para desprazar unha carga eléctrica empregando a diferncia de potencial. 

 Solucionar problemas nos que interveñan outras forzas, ademais da electrostática. 

 

METODOLOXÍA E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

 En xeral a metodoloxía consistirá en partir do nivel de desenvolvemento do alumnado, nos seus 
distintos aspectos, para construír, a partir de aí, outras aprendizaxes que favorezan e melloren o 
devandito nivel de desenvolvemento. 

 De xeito xeral as clases diarias consistirán nunha primeira fase expositiva para logo pasar a 
unha fase práctica na que se desenvolveran estratexías e procedementos para acadar os 
estándares de aprendizaxe, as competencias en definitiva. 

 Darase prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte á súa aprendizaxe 
mecánica ou memorística. 

 Realizaranse múltiples exercicios variados tanto de índole inductiva como deductiva. 
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 Desenvolveranse técnicas e estratexias de resolución de problemas e de razonamento de 
cuestións teóricas e promoverase a utilización e aplicación das mesmas. 

 Realizaranse tres avaliacións durante o curso; a última delas coincidirá coa avaliación final 
ordinaria do curso. 

 Para superar a asignatura en Xuño é preciso ter as tres avaliacións aprobadas. 

    CALIFICACIÓN TRIMESTRAL: 

 A nota en cada avaliación será a resultante da nota media dos exames do trimestre (90% da 
calificación) e da nota media do traballo e participación na materia durante o mesmo (10% da 
calificación). 

 En cada avaliación haberá polo xeral 2 exames escritos consistentes nun mínimo de 5 preguntas 
de distinto tipo: teoría, test, verdadeiro/falso e problemas. Para poder superar estas probas é 
necesario acadar unha nota media de 5 ou superior e máis de un 3 na proba de menor nota. En 
caso de no acadar un 3 na proba de menor nota a avaliación calificarase como suspensa aínda 
que a media resultante sexa  de 5 ou superior. 

 A participación na materia será avaliada a partir do traballo na aula –5% da calificación– (tarefas, 
interés e esforzo no transcurso diario da materia); e fora de ela –5% restante–  (tarefas, 
pequenos traballos, informes de laboratorio...).  

 As tarefas que o alumnado deba realizar fora da aula deben entregarse na data estipulada e en 
caso de non poder asistir a clase nesa data por causa xustificada, entregaranse á profesora o 
primeiro día que o alumn@ se incorpore á aula, sendo éste/a o/a responsable de comunicar á 
profesora o motivo da súa ausencia e entregar o material correspondente. 

 Só se obterá o 5% da calificación relativa ao traballo de aula se o alumn@ asiste a clase, e 
cando en caso de ausentarse entregue a XUSTIFICACIÓN pertinente, non entendéndose como 
xustificación motivos persoais. 

 Ao finalizar o trimestre farase unha proba de recuperación na que o alumnado se examinará das 
partes que non superara. A nota da proba de recuperación será ponderada sempre que o 
resultado da ponderación sexa igual ou superior a 5. 

    CALIFICACIÓN FINAL XUÑO: 

 A nota final da materia na avaliación final ordinaria de xuño será a resultante da media aritmética 
das notas obtidas en cada un dos trimestres. 

 O criterio para o redondeo será o que o docente estime, e para elo terase en conta o 
rendimento, interese e actitude do alumn@ pola materia. En ningún caso o redondeo será á alza 
se o alumn@ ten faltas de asistencia NON XUSTIFICADAS. 

 A finais de Xuño realizarase un examen final que servirá de recuperación para o alumnado que 
non aprobase a 3ª avaliación así como para aqueles alumn@s que tiveran algunha das dúas 
avaliacións anteriores (ou as dúas) suspensas. 

 A calificación final de xuño será a resultante da nota media dos tres trimestres, tendo en conta 
que as calificacións das probas de recuperación serán ponderadas (sempre que o resultado da 
ponderación sexa igual ou superior a 5). 

    CALIFICACIÓN FINAL SETEMBRO: 

 Realizarase unha proba escrita de recuperación no mes de septembro para aquel alumnado que 
non tivese superada a materia no mes de xuño, que versará sobre calquera dos contidos da 
materia e cuxo formato será o habitual da materia. 

 

 
 
 
 



  

IES de Melide                                                                              Programación didáctica Física e Química  Páxina 86  de 161 

 
ADAPTACIÓNS NECESARIAS ( que a docencia non presencial puidese 
requirir) 
 

Podemos considerar tres escenarios distintos: 
 
       1º - Cuarentena de un ou varios alumnos: Este alumnado seguiría as clases de maneira telemática 

a través da aula virtual, tendo as mesmas sesión a semana que de xeito presencial.  Colgarianse 
na aula virtual os contidos e actividades que se realizarían en cada clase e solicitariaselle a 
realización e envio das tarefas propostas ao resto do alumnado de ser o caso. Farase uso xeral do 
foro para comunicarse e solucionar ou aclarar dúbidas. 

 
       2º - Cuarentena do profesor ou profesora: Neste escenario o profesorado que non poida asistir a 

clase apoiarase no profesorado de garda a na aula virtual para desenvolver a súa actividade.  O 
profesorado de garda mostrará na pantalla o curso online da aula virtual e o alumnado realizará as 
actividades que alí se propoñan. Farase uso xeral do foro para comunicarse e solucionar ou aclarar 
dúbidas. 

 
       3º - Cuarentena de todo o curso ou de todo o centro. Volveriamos a situación de finais de curso 

pasado. O medio principal para o desnvolvemento das clases sería a ula virtual contando con foros 
e tarefas e actividades propostas como as vías principais para desenvolver a actividade docente. O 
primeiro día lectivo de cada semana, subirase á aula virtual un documento no que se pauten as 
actividades docentes para a mesma, que incluirán: 

- Sesións de videoconferencia a través de Webex (unha ou dúas á semana) 

- Visionado de videotutoriais coa correspondente resolución de cuestionarios relacionados (un 
ou dous á semana) 

- Resolución de actividades empregando aplicacións interactivas (periocidade semanal ou 
quincenal) 

- Problemas e exercicios (número variable en función dos contidos tratados na semana en 
cuestión)  

- Traballos individuais sobre algunha temática relacionada cos contidos da materia (en función 
do momento da cuarentena e os contidos tratados nese momento). 
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1º  CURSO DE  BACHARELATO 

 
 
 

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA 
COMUNICACIÓN I 

 
 

DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS 
 

E a súa relación cos obxectivos, competencias clave e estándares de apredizaxe avaliables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTIDOS MÍNIMOS EXIXIBLES 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
METODOLOXÍA E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
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 Tecnoloxías da Información e da Comunicación I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos mínimos Actividades de aprendizaxe Temporalización 
Competencias 

clave 

Bloque 3. Traballo con Software para sistemas informáticos e ferramentas web 

 

 

 

 

 

 a 

 b 

 d 

 e 

 f 

 g 

 h 

 i 

 l 

 m 

 n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B3.1. Deseño e utilización 
de bases de datos sinxelas. 

 B3.2. Elaboración de 
documentos mediante 
procesadores de texto. 

 B3.3. Elaboración de 
presentacións. 

 B3.4. Presentación ao 
público: conexión a un 
proxector e configuración.  

 B3.5. Resolución de 
problemas mediante follas 
de cálculo. 

 B3.6. Deseño e edición de 
Imaxes en 2D e 3D. 

 B3.7. Creación de contidos 
audiovisuais. Elaboración 
de guións, captura de son e 
de imaxes, edición e 
montaxe.  

 B3.8. Ferramentas de 
xestión de contidos da web 
2.0. 

 B3.10 Creación e traballo 
con documentos 
compartidos na web. 

 B3.1. Utilizar aplicacións informáticas 
de escritorio ou web, como 
instrumentos de resolución de 
problemas específicos. 

 

 TIC B3.1.1. Elabora traballos co 
procesador de texto que integren 
imaxes, táboas, cadros de texto e 
elementos de debuxo tendo en 
conta os diferentes destinatarios. 

 Elabora traballos co procesador de 
texto que integren imaxes, táboas, 
cadros de texto e elementos de 
debuxo cunha calidade aceptable 

 Realización co procesador de texto 
Libre Office dunha maquetación da 
portada dun xornal tomando como 
modelo ou doutro documento 
calquera que integre imaxes, 
táboas, obxectos de debuxo, 
graficos e distintos formatos de 
texto. 

 
 

 CD 

 CMCCT. 

 CAA 

 CSIEE 

 CCEC 

 TICB 3.1.3. Resolve problemas que 
requiran a utilización de follas de 
cálculo, xerando resultados textuais, 
numéricos e gráficos. 

 Deseña unha folla de cálculo para 
resolver un problema sinxelo e 
presenta os resultados de forma 
textual e gráfica. 

 Realización de un formulario en 
google drive con distintos tipos de 
preguntas sobre algún tema 
determinado que logo envían ao 
resto de compañeiros para que o 
cubran. 

 Analizar as respostas obtidas 
empregando a folla de cálculo e 
presentar os resultados en forma 
gráfica. 

 Realización de unha folla de cálculo 
en Libre office calc ou en Drive 

 Realización de unha base de datos 
sinxela sobre películas de cine ou 
similar 

 

 CD  

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 TIC B3.1.2. Deseña bases de datos 
sinxelas e/ou extrae información, 
realizando consultas, formularios e 
informes.   

 Iniciación na elaboración de bases 
de datos 

 B3.2. Utilizar aplicacións informáticas 
de escritorio ou web, como 
instrumentos de creación de diversos 
tipos de contido. 

 

 TIC B3.2.1. Elabora presentacións 
que integren texto, imaxes e 
elementos multimedia, adecuando a 
mensaxe ao público obxectivo ao 
que se destina. 

 Elabora presentacións que integren 
texto, imaxes e elementos 
multimedia, procurando que a 
expresión da mensaxe e o contido 
cumpran uns requisitos mínimos 
(expresión, redacción,léxico, non 
empregar traductor,etc)  

 Realización dunha presentacion 
interactiva e navegable mediante 
enlaces internos con Libre Office 
Impress ou Drive, con temática libre 
pero preferiblemente relacionada co 
seu currículo e na que se incluan 
distintos elementos como imaxes, 
cadros de texto, animacións flash, 
etc. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 
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 Tecnoloxías da Información e da Comunicación I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos mínimos Actividades de aprendizaxe Temporalización 
Competencias 

clave 

 

 

 

 

 

 

 

 a 

 b 

 d 

 e 

 f 

 g 

 h 

 i 

 l 

 m 

 n 

 

 Crear contido con aplicacións web 
como liñas do tempo, nubes de 
palabras,  actividades eductivas, 
creación de comics, goglemaps 

 Crear contido con aplicacións web 
como liñas do tempo, nubes de 
palabras,  actividades eductivas, 
creación de comics 

 Crear liñas do tempo, nubes de 
palabras con wordart,  actividades 
eductivas, creación de comics. 

 Crear mapas informativos con 
google maps  e facelos públicos. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 TICB3.2.2. Deseña elementos 
gráficos en 2D e 3D para comunicar 
ideas. 

 Deseña, crea e edita elementos 
gráficos en 2D 

 Traballo con  Gimp ou similar 
seguindo tutoriais para o tratamento 
e edición de imaxes, realización de 
composicións, realización de carteis, 
folletos publicitarios, restauración. 

 Creación de gifs animados para usar 
como banners  anunciando distintos 
eventos que se celebran no instituto 
durante o curso. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 B3.3. Elaborar e publicar contidos na 
web que integren información textual, 
gráfica e multimedia, tendo en conta a 
quen van dirixidos e os obxectivos. 
Creación de sitios web e blogs. 
Aloxamento 

 

 TICB3.2.3. Realiza pequenas 
películas integrando son, vídeo e 
imaxes, utilizando programas de 
edición de ficheiros multimedia. 

 Realiza pequenas películas 
integrando son, vídeo e imaxes, 
utilizando programas de edición de 
ficheiros multimedia. 

 Realización de un ou varios vídeos 
con son, imaxes, texto e con trozos 
de outros vídeos empregando 
programas libres como Open Shot ou 
similar. 

 Edición e creación de archivos 
sonoros con Audácity. 

 CD 

 CMCCT. 

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 
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 Tecnoloxías da Información e da Comunicación I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos mínimos Actividades de aprendizaxe Temporalización 
Competencias 

clave 

      TICB3.3.1. Crea un sitio web ou blog 
e emprégao para crear contido 
textual con contido crítico e 
divulgador apoiado con contido 
multimedia. 

 Crea un sitio web o blog e crea nel 
contido propio de maneira sinxela 

 Ceación de un sitio web gatuito en 
weebly co formato 
nomedositio.weebly.com 

 Elaboración como mínimo de un post 
ou entrada no blog de weebly por 
trimestre relacionado  con un tema 
de actualidade ou referente ao 
curriculo de bacharelato e apoidado 
por material multimedia e gáfico. 

 Creación de contido  neste sitio web 
mediante o aloxamento ou 
compartición de todo o material 
creado ao longo do curso.  

 Deseño e personalización do sitio 
creado. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 

Dado que a materia só conta con dúas horas de docencia parécenos máis realista desnvolver 

unicamente o Bloque 3 ao longo de todo o curso. A distribución dos contidos dependerá do resultado 

da avaliación inicial do alumnado. De tódolos xeitos, moitos dos traballos son son pluridisciplinares 
polo que se traballan ao mesmo tempo varios contidos.  

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

Os instrumentos de avaliación consistiran básicamente en calficar os traballos enviados a aula virtual 
como tarefas obrigatorias. Asegurarémonos de que os traballos enviados estexan realizados polos 
alumnos polo que faremos un seguimento da tarefa que se vai desenvolvendo na aula día a día. 
Moitos dos traballos enviados poderán expoñelos ao resto de compañeiros na pizarra dixital.  
Tamén se terá en conta a apariencia e calidade do contido do sitio web creado durante o curso co 
xestor de páxinas web weebly.com. 

 
METODOLOXÍA E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

 Crease un curso na aula virtual do instituto no que o alumnado debe subir os traballos e tarefas 
encomendadas para que sexan calificadas polo profesor. Ao mesmo tempo este curso virtual serve 
para que o profesor propoña novas tarefas, estableza as condicións destas e proporcione o material 
necesario. 

 A cualificación realizarase tendo en conta a calidade dos traballos e o comportamento na aula e 
tamén, tendo en conta os traballos realizados en aplicacións online de web 2.0 e na páxina web 
personal creada en weebly.com. 

 Non se contempla a realización de exames pero, puntualmente poderá realizarse algún tipoo de 
proba de consideralo pertinente ou necesario. 

 Procurarase traballar na medida do posible sempre con software libre e co sistema operativo 
Ubuntu. 

 Para conseguir unha cualificación positiva na convocatoria de xuño, deberanse ter superadas a 
maioría das tarefas satisfactoriamente e ter mostrado un comportamento axeitado na aula co 
profesor e resto de compañeiros/as así como un uso responsable e coidadoso do equipamento 
informático da aula. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 
 

     Considéranse contidos mínimos para poder superar a asignatura os seguintes: 
 

 Realizar traballos avanzados tipo maquetación (con táboas, imaxes, cadros de texto, elementos de 
debuxo e gráficos, etc) co procesador de textos Libre Office. 

 Realizar presentacións interactivas e navegables con Libre Office Impress ou Drive e compartilas na 
web. 

 Traballar con outras ferramentas de googledrive individual ou colaborativamente tales como follas 
de cáculo, formularios google ou maps. 

 Crear e editar vídeo e son e compartilo na rede. Desenvolver un canal en Youtube 

 Creación e edición avanzada de imaxes de mapa de bits mediante editores como Gimp ou similar. 

 Realizar buscas avanzadas en internet. Crear diversos tipos de contido con ferramentas da web 2.0 

 Crear e desenvolver mediante a creación de contido un sitio web tipo páxina persoal usando un 
xestor de páxinas como weebly.com 
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2º  CURSO DE BACHARELATO 

 
 
 

FÍSICA 

 
 

DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS 
 

E a súa relación cos obxectivos, competencias clave e estándares de apredizaxe avaliables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    COMENTARIOS RESPECTO AOS ESTÁNDARES NON ADQUIRIDOS 
CONTIDOS MÍNIMOS EXIXIBLES 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
METODOLOXÍA E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
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 Física. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencias 
clave 

Bloque 1. A actividade científica 

 b 

 d 

 g 

 i 

 l 

 B1.1. Estratexias propias 
da actividade científica.  

 B1.1. Recoñecer e utilizar as 
estratexias básicas da actividade 
científica.  

 FSB1.1.1. Aplica habilidades 
necesarias para a investigación 
científica, propondo preguntas, 
identificando e analizando problemas, 
emitindo hipóteses fundamentadas, 
recollendo datos, analizando 
tendencias a partir de modelos, e 
deseñando e propondo estratexias de 
actuación. 

 Aplica habilidades necesarias para a 
investigación científica, propondo 
preguntas, identificando e analizando 
problemas, emitindo hipóteses 
fundamentadas, recollendo datos, 
analizando tendencias a partir de 
modelos, e deseñando e propondo 
estratexias de actuación. 

 Todos estes contidos se 
traballarán nas sesións de traballo 
práctico no laboratorio 

 

 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

 FSB1.1.2. Efectúa a análise 
dimensional das ecuacións que 
relacionan as magnitudes nun proceso 
físico. 

 Efectúa a análise dimensional das 
ecuacións que relacionan as 
magnitudes nun proceso físico. 

 CAA 

 CMCCT 

 FSB1.1.3. Resolve exercicios nos que 
a información debe deducirse a partir 
dos datos proporcionados e das 
ecuacións que rexen o fenómeno, e 
contextualiza os resultados.  

 Resolve exercicios nos que a 
información debe deducirse a partir 
dos datos proporcionados e das 
ecuacións que rexen o fenómeno, e 
contextualiza os resultados.  

 FSB1.1.4. Elabora e interpreta 
representacións gráficas de dúas e 
tres variables a partir de datos 
experimentais, e relaciónaas coas 
ecuacións matemáticas que 
representan as leis e os principios 
físicos subxacentes. 

 Elabora e interpreta representacións 
gráficas de dúas e tres variables a 
partir de datos experimentais, e 
relaciónaas coas ecuacións 
matemáticas que representan as leis e 
os principios físicos subxacentes. 

 g 

 i 

 l 

 B1.2. Tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 

 B1.2. Coñecer, utilizar e aplicar 
as tecnoloxías da información e 
da comunicación no estudo dos 
fenómenos físicos. 

 FSB1.2.1. Utiliza aplicacións virtuais 
interactivas para simular experimentos 
físicos de difícil implantación no 
laboratorio. 

 Utiliza aplicacións virtuais interactivas 
para simular experimentos físicos de 
difícil implantación no laboratorio.  Traballo con applets Java 

interactivos  que reproducen 
diversos fenómenos e 
experimentos físicos  

 Para traballar ao longo de todo o 
curso 

 CD 

 CMCCT 

 FSB1.2.2. Analiza a validez dos 
resultados obtidos e elabora un 
informe final facendo uso das TIC, 
analizando tanto o proceso como as 
conclusións obtidas. 

  Analiza a validez dos resultados 
obtidos e elabora un informe final 
facendo uso das TIC, no que se 
comunique tanto o proceso como as 
conclusións obtidas. 

 CD 

 CCL 

 CMCCT 

 CSIEE 
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 FSB1.2.3. Identifica as principais 
características ligadas á fiabilidade e á 
obxectividade do fluxo de información 
científica existente en internet e 
noutros medios dixitais.  

 Identifica as principais características 
ligadas á fiabilidade e á obxectividade 
do fluxo de información científica 
existente en internet e noutros medios 
dixitais.  

 Para traballar ao longo de todo 
ocurso 

 
 CD 

 CMCCT 

 FSB1.2.4. Selecciona, comprende e 
interpreta información relevante nun 
texto de divulgación científica, e 
transmite as conclusións obtidas 
utilizando a linguaxe oral e escrita con 
propiedade. 

 Selecciona, comprende e interpreta 
información relevante nun texto de 
divulgación científica, e transmite as 
conclusións obtidas utilizando a 
linguaxe oral e escrita con propiedade. 

 CAA  

 CCL 

 CD  

 CMCCT 

 d 

 g 

 i 

 l, ▪ m 

 B1.1. Estratexias 
necesarias na actividade 
científica.  

 B1.3. Realizar de xeito 
cooperativo tarefas propias da 
investigación científica. 

 FQB1.3.1. Realiza de xeito cooperativo 
algunhas tarefas propias da 
investigación científica: procura de 
información, prácticas de laboratorio 
ou pequenos proxectos de 
investigación. 

  

 Realiza de xeito cooperativo algunhas 
tarefas propias da investigación 
científica: procura de información, 
prácticas de laboratorio ou pequenos 
proxectos de investigación. 

 

 CAA, CCL 

 CSC,  ▪ CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

Bloque 2. Interacción gravitatoria 

 i 

 l 

 B2.1. Campo 
gravitatorio. 

 B2.2. Campos de forza 
conservativos.  

 B2.3. Intensidade do 
campo gravitatorio. 

 B2.4. Potencial 
gravitatorio. 

 B2.1. Asociar o campo 
gravitatorio á existencia de masa, 
e caracterizalo pola intensidade 
do campo e o potencial. 

 FSB2.1.1. Diferencia os conceptos de 
forza e campo, establecendo unha 
relación entre a intensidade do campo 
gravitatorio e a aceleración da 
gravidade.  

  Diferencia os conceptos de forza e 
campo, establecendo unha relación 
entre a intensidade do campo 
gravitatorio e a aceleración da 
gravidade.  

 Realización de diversos exercicios 
e resolución de problemas 
relacionados con análise de 
resultados de ser o caso. 

 

 CMCCT 

 FSB2.1.2. Representa o campo 
gravitatorio mediante as liñas de 
campo e as superficies de enerxía 
equipotencial. 

  Representa o campo gravitatorio 
mediante as liñas de campo e as 
superficies de enerxía equipotencial. 

 Visionado de gráficos con liñas de 
campo e superficies 
equipotenciais e formulación de 
preguntas oralmente 

 CCEC  

 CMCCT 

 i 

 l 

 B2.4. Potencial 
gravitatorio. 

 B2.2. Recoñecer o carácter 
conservativo do campo 
gravitatorio e a súa relación 
cunha forza central e coñecer o 
potencial gravitatorio asociado.. 

 FSB2.2.1. Xustifica o carácter 
conservativo do campo gravitatorio e 
determina o traballo realizado polo 
campo a partir das variacións de 
enerxía potencial.  

  Xustifica o carácter  conservativo do 
campo gravitatorio e determina o 
traballo realizado polo campo a partir 
das variacións de enerxía potencial.  

 Resposta a preguntas directas na 
aula ou no caderno sobre 
aspectos concretos dos campos 
conservativos 

 Resolución de problemas 
aplicando a expresión do taballo 
conservativo. 

 CMCCT 
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 i 

 l 

 B2.5. Enerxía potencial 
gravitatoria. 

 B2.6. Lei de 
conservación da enerxía. 

 B2.3. Interpretar as variacións de 
enerxía potencial e o signo desta 
en función da orixe de 
coordenadas enerxéticas elixida.  

 FSB2.3.1. Calcula a velocidade de 
escape dun corpo aplicando o 
principio de conservación da enerxía 
mecánica.  

  Calcula a velocidade de escape dun 
corpo aplicando o principio de 
conservación da enerxía mecánica.   Realización de exercios e 

problemas variados de resposta 
pechada ao aberta con análise de 
resultados sobre de terminación 
de distintos parámetros  ( enerxía, 
velocidade, radio orbital, 
velocidade de escape, etc) de 
corpos en órbita así como de 
distintos calculos enerxéticos para 
poñelos en órbita ou para 
modificar esta.   

 CMCCT 

 i 

 l 

 B2.6. Lei de 
conservación da 
enerxía. 

 B2.4. Xustificar as variacións 
enerxéticas dun corpo en 
movemento no seo de campos 
gravitatorios. 

 FSB2.4.1. Aplica a lei de conservación 
da enerxía ao movemento orbital de 
corpos tales como satélites, planetas e 
galaxias. 

  Aplica a lei de conservación da 
enerxía ao movemento orbital de 
corpos tales como satélites e planetas. 

 g 

 i 

 l 

 B2.7. Relación entre 
enerxía e movemento 
orbital. 

 B2.5. Relacionar o movemento 
orbital dun corpo co raio da 
órbita e a masa xeradora do 
campo. 

 FSB2.5.1. Deduce a velocidade orbital 
dun corpo, a partir da lei fundamental 
da dinámica, e relaciónaa co raio da 
órbita e a masa do corpo. 

 Deduce a velocidade orbital dun corpo, 
a partir da lei fundamental da 
dinámica, e relaciónaa co radio da 
órbita e a masa do corpo. 

 FSB2.5.2. Identifica a hipótese da 
existencia de materia escura a partir 
dos datos de rotación de galaxias e a 
masa do burato negro central. 

  Coñece que é a materia obscura.  Proxección de vídeos ou 
presentacións sobre buratos 
negros e demais evidencias da 
existencia de materia obscura con 
preguntas posteriores. 

 i 

 l 

 B2.8. Satélites: tipos.  B2.6. Coñecer a importancia dos 
satélites artificiais de 
comunicacións, GPS e 
meteorolóxicos, e as 
características das súas órbitas. 

 FSB2.6.1. Utiliza aplicacións virtuais 
interactivas para o estudo de satélites 
de órbita media (MEO), órbita baixa 
(LEO) e de órbita xeoestacionaria 
(GEO), e extrae conclusións. 

 Utiliza aplicacións virtuais interactivas 
para o estudo de de órbitas e 
traxectorias de satélites.  

 Emprego e manipulación de 
applets java e simulacións flash 
para estudar as posibles órbitas 
dun corpo arredor doutro central 
en función da velocidade que 
posúe a da súa posición, ousexa 
en función da súa enerxía. 

 CD  

 CMCCT 

 i 

 l 

 B2.9. Caos determinista.  B2.7. Interpretar o caos 
determinista no contexto da 
interacción gravitatoria. 

 FSB2.7.1. Describe a dificultade de 
resolver o movemento de tres corpos 
sometidos á interacción gravitatoria 
mutua utilizando o concepto de caos. 

 Coñece o concepto de caos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vídeo ou gráficos que mostren a 
complexidade de estudar as 
situacións cando ha máis de dous 
corpos interaccionando. 

 CMCCT 
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Bloque 3. Interacción electromagnética 

 i 

 l 

 B3.1. Campo eléctrico. 

 B3.2. Intensidade do 
campo. 

 B3.1.Asociar o campo eléctrico á 
existencia de carga e 
caracterizalo pola intensidade de 
campo e o potencial. 

 FSB3.1.1. Relaciona os conceptos de 
forza e campo, establecendo a relación 
entre intensidade do campo eléctrico e 
forza eléctrica. 

  Relaciona os conceptos de forza e 
campo, establecendo a relación entre 
intensidade do campo eléctrico e forza 
eléctrica. 

 Resolución de exercicios e 
problemas baseados  en calcular o 
campo eléctrico e  potencial nun 
pto determinado debido a unha 
serie de cargas puntuais e cálculo 
da foza que se exerce sobre uha 
3ª carga colocada no pto. 

 Resolución de problemas nos que 
interveñen outro tipo de forzas 
ademais das eléctricas. 

 

 CMCCT  FSB3.1.2. Utiliza o principio de 
superposición para o cálculo de 
campos e potenciais eléctricos creados 
por unha distribución de cargas 
puntuais. 

 Utiliza o principio de superposición 
para o cálculo de campos e potenciais 
eléctricos creados por unha 
distribución de cargas puntuais. 

 i 

 l 

 B3.3. Potencial eléctrico.  B3.2. Recoñecer o carácter 
conservativo do campo eléctrico 
pola súa relación cunha forza 
central, e asociarlle, en 
consecuencia, un potencial 
eléctrico. 

 FSB3.2.1. Representa graficamente o 
campo creado por unha carga puntual, 
incluíndo as liñas de campo e as 
superficies de enerxía equipotencial. 

 Representa graficamente o campo 
creado por unha carga puntual, 
incluíndo as liñas de campo e as 
superficies de enerxía equipotencial. 

 Análise e mostra de gráficos con 
liñas de campo e superficies 
equipotenciais en diferentes 
situacións. 

 Preguntas directas na aula sobre 
as analoxías e diferenzas entre os 
campos graviatorio e eléctrico. 

 CCEC  

 CMCCT 

  FSB3.2.2. Compara os campos 
eléctrico e gravitatorio, e establece 
analoxías e diferenzas entre eles. 

 Compara os campos eléctrico e 
gravitatorio, e establece analoxías e 
diferenzas entre eles. 

 CMCCT 

 i 
 l 

  B3.4. Diferenza de 
potencial.  

  B3.3. Caracterizar o potencial 
eléctrico en diferentes puntos 
dun campo xerado por unha 
distribución de cargas puntuais, 
e describir o movemento dunha 
carga cando se deixa libre no 
campo. 

  FSB3.3.1. Analiza cualitativamente a 
traxectoria dunha carga situada no seo 
dun campo xerado por unha 
distribución de cargas ou por unha 
distribución contina de carga tal como 
dúas placas paralelas a partir da forza 
neta que se exerce sobre ela. 

 Analiza cualitativamente a traxectoria 
dunha carga situada no seo dun campo 
xerado por unha distribución de cargas 
ou por unha distribución contina de 
carga tal como dúas placas paralelas a 
partir da forza neta que se exerce 
sobre ela. 

 Preguntas directas na aula ou 
realización de exercios no 
caderno. 

 Visionado de gráficos ou 
animacións sobre movemento de 
partículas cargadas no se de 
campos eléctricos. 

 i 
 l 
 m 

 B3.5. Enerxía potencial 
eléctrica. 

 B3.4. Interpretar as variacións de 
enerxía potencial dunha carga en 
movemento no seo de campos 
electrostáticos en función da 
orixe de coordenadas 
enerxéticas elixida.  

 FSB3.4.1. Calcula o traballo necesario 
para transportar unha carga entre dous 
puntos dun campo eléctrico creado por 
unha ou máis cargas puntuais a partir 
da diferenza de potencial. 

 Calcula o traballo necesario para 
transportar unha carga entre dous 
puntos dun campo eléctrico creado por 
unha ou máis cargas puntuais a partir 
da diferenza de potencial. 

 Exercicios e problemas 
consistentes e cáculo de traballo 
eléctrico en diferentes situacións a 
partir das diferenzas de potencial 
ou enerxía potecial. 

 Exercicios e cuestións para 
traballar a relación entre campo 
eléctrico e variación de potencial. 

 FSB3.4.2. Predí o traballo que se 
realizará sobre unha carga que se 
move nunha superficie de enerxía 
equipotencial e discúteo no contexto 
de campos conservativos. 

  Predí o traballo que se realizará sobre 
unha carga que se move nunha 
superficie de enerxía equipotencial e 
discúteo no contexto de campos 
conservativos. 
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 i 

 l 

 

 B3.6. Fluxo eléctrico e lei 
de Gauss. 

 B3.5. Asociar as liñas de campo 
eléctrico co fluxo a través dunha 
superficie pechada e establecer o 
teorema de Gauss para 
determinar o campo eléctrico 
creado por unha esfera cargada. 

 FSB3.5.1. Calcula o fluxo do campo 
eléctrico a partir da carga que o crea e 
a superficie que atravesan as liñas do 
campo. 

  Coñece a expresión e significado da 
magnitude fluxo eléctrico e a súa 
relación co teorema de Gauss 

 Respostas a exercicios ou 
preguntas na aula 

 

 CMCCT 

 i 

 l 

 B3.7. Aplicacións do 
teorema de Gauss. 

 B3.6. Valorar o teorema de 
Gauss como método de cálculo 
de campos electrostáticos.  

 FSB3.6.1. Determina o campo 
eléctricoe o potencial creado por unha 
esfera cargada aplicando o teorema de 
Gauss.  

  Determina o campo eléctrico e o 
potencial creado por unha esfera 
cargada aplicando o teorema de 
Gauss.  

 Respostas a exercicios ou 
preguntas na aula 

 i 

 l 

 B3.8. Equilibrio 
electrostático. 

 B3.9. Gaiola de Faraday. 

 B3.7. Aplicar o principio de 
equilibrio electrostático para 
explicar a ausencia de campo 
eléctrico no interior dos 
condutores e asóciao a casos 
concretos da vida cotiá. 

 FSB3.7.1. Explica o efecto da gaiola 
de Faraday utilizando o principio de 
equilibrio electrostático e recoñéceo en 
situacións cotiás, como o mal 
funcionamento dos móbiles en certos 
edificios ou o efecto dos raios 
eléctricos nos avións. 

  Coñece algunha das cosecuencias do 
equilibrio electrostático como a gaiola 
de Faraday. 

 Visionado de vídeos relacionados 
co tema 

 i 

 l 

 B3.10. Campo 
magnético.  

 B3.11. Efecto dos 
campos magnéticos 
sobre cargas en 
movemento. 

 B3.8. Predicir o movemento 
dunha partícula cargada no seo 
dun campo magnético. 

 FSB3.8.1. Describe o movemento que 
realiza unha carga cando penetra 
nunha rexión onde existe un campo 
magnético e analiza casos prácticos 
concretos, como os espectrómetros de 
masas e os aceleradores de partículas.  

  Describe o movemento que realiza 
unha carga cando penetra nunha 
rexión onde existe un campo 
magnético e analiza casos prácticos 
concretos, como os espectrómetros de 
masas e os aceleradores de 
partículas.  

 Mediante exercicios no caderno ou 
mediante respostas a preguntas 
directas na aula.  

 Manexo de algunha aplicación 
interactiva. 

 Prácticas de producto vectorial 
para deducir a forza magnética 

 i 

 l 

 B3.12. Campo creado 
por distintos elementos 
de corrente. 

 B3.9. Comprender e comprobar 
que as correntes eléctricas xeran 
campos magnéticos. 

 FSB3.9.1. Relaciona as cargas en 
movemento coa creación de campos 
magnéticos e describe as liñas do 
campo magnético que crea unha 
corrente eléctrica rectilínea. 

 Relaciona as cargas en movemento 
coa creación de campos magnéticos e 
describe as liñas do campo magnético 
que crea unha corrente eléctrica 
rectilínea. 

 Mediante realización de 
experiencias na aula. 

 Mediante actividades interactivas 
ou simulacións 

 g 

 i 

 l 

 B3.10. Campo 
magnético.  

 B3.11. Efecto dos 
campos magnéticos 
sobre cargas en 
movemento.  

 B3.10. Recoñecer a forza de 
Lorentz como a forza que se 
exerce sobre unha partícula 
cargada que se move nunha 
rexión do espazo onde actúan un 
campo eléctrico e un campo 

 FSB3.10.1. Calcula o raio da órbita 
que describe unha partícula cargada 
cando penetra cunha velocidade 
determinada nun campo magnético 
coñecido aplicando a forza de Lorentz.  

 Calcula o radio da órbita que describe 
unha partícula cargada cando penetra 
cunha velocidade determinada nun 
campo magnético coñecido aplicando a 
forza de Lorentz.  

 

 Realización de exercicios e 
problemas variados no caderno 
sobre a forza de  Lorentz e as súas 
aplicacións. 
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magnético.  FSB3.10.2. Utiliza aplicacións virtuais 
interactivas para comprender o 
funcionamento dun ciclotrón e calcula a 
frecuencia propia da carga cando se 
move no seu interior.  

  Coñece e comprende basicamente  o 
funcionamento dun espectrómetro de 
masas e dun ciclotrón e os usos a que 
son destinados.  

 Mediante visionado ou manexo de 
aplicacións interactivas tipo flash 
ou java ou mediante vídeos 
relacionados. 

 CD  

 CMCCT 

 FSB3.10.3. Establece a relación que 
debe existir entre o campo magnético e 
o campo eléctrico para que unha 
partícula cargada se mova con 
movemento rectilíneo uniforme 
aplicando a lei fundamental da 
dinámica e a lei de Lorentz. 

  Establece a relación que debe existir 
entre o campo magnético e o campo 
eléctrico para que unha partícula 
cargada se mova con movemento 
rectilíneo uniforme aplicando a lei 
fundamental da dinámica e a lei de 
Lorentz. 

 Mediante exercicios na aula 
consistentes en determinar 
correctamente os vectores forza 
eléctrica e forza magnética e e 
unha vez determinados estes, ver 
se existen posibilidades de non 
desviación ou non aplicando a lei 
de Lorentz xeneralizada 

 CMCCT 

 i 

 l 

 B3.13. O campo 
magnético como campo 
non conservativo. 

 B3.11. Interpretar o campo 
magnético como campo non 
conservativo e a imposibilidade 
de asociarlle unha enerxía 
potencial. 

 FSB3.11.1. Analiza o campo eléctrico 
e o campo magnético desde o punto de 
vista enerxético, tendo en conta os 
conceptos de forza central e campo 
conservativo.  

 Analiza o campo eléctrico e o campo 
magnético desde o punto de vista 
enerxético, tendo en conta os 
conceptos de forza central e campo 
conservativo.  

 Exercicios consistentes en analizar 
as semellanxzas e diferenzas entre 
o campo eléctrico e o magnético 
tendo en conta que o 1º é 
conservativo e o 2º non.  

 i 

 l 

 B3.14. Indución 
electromagnética. 

 B3.12. Describir o campo 
magnético orixinado por unha 
corrente rectilínea, por unha 
espira de corrente ou por un 
solenoide nun punto determinado. 

 FSB3.12.1. Debuxa e calcula, nun 
punto dado do espazo, o campo 
magnético resultante debido a dous ou 
máis condutores rectilíneos polos que 
circulan correntes eléctricas.  

 Debuxa e calcula, nun punto dado do 
espazo, o campo magnético resultante 
debido a dous ou máis condutores 
rectilíneos polos que circulan correntes 
eléctricas.  

 Exercicios variados orais e no 
caderno consistenetes en 
determinar (debuxar) o vector 
campo magnético creado por un 
conductor ou por varios en 
diversas situacións usando as 
regras do productovectorial ou a 
regra da man dereita 

 Problemas con cálculos numéricos 
correspondentes a situacións  
iguais que as anteriores 

 Execicios para deteminar as forzas 
entre conductores dependendo do 
sentido da intensidade que os 
recorre 

 FSB3.12.2. Caracteriza o campo 
magnético creado por unha espira e 
por un conxunto de espiras. 

 Calcula as propiedades (intensidade, 
dirección e sentido) do campo 
magnético creado por unha espira e 
por un conxunto de espiras. 

 i 

 l 

 B3.15. Forza magnética 
entre condutores 
paralelos. 

 B3.13. Identificar e xustificar a 
forza de interacción entre dous 
condutores rectilíneos e 
paralelos. 

 FSB3.13.1. Analiza e calcula a forza 
que se establece entre dous 
condutores paralelos, segundo o 
sentido da corrente que os percorra, 
realizando o diagrama correspondente.  

  Analiza e calcula a forza que se 
establece entre dous condutores 
paralelos, segundo o sentido da 
corrente que os percorra, realizando o 
diagrama correspondente.  

 i 

 l 

 B3.16. Lei de Ampère.  B3.14. Coñecer que o ampere é 
unha unidade fundamental do 
Sistema Internacional.  

 FSB3.14.1. Lei de Ampère, 
aplicacións. Xustifica a definición de 
Amperio a partir da forza que se 
establece entre dous condutores 
rectilíneos e paralelos.  

 Coñece a lei de Ampere e emprégaa 
para defenir o Amperio a partir da forza 
que se establece entre dous 
condutores rectilíneos e paralelos.  
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 i 

 l 

 B3.16. Lei de Ampère.  B3.15. Valorar a lei de Ampère 
como método de cálculo de 
campos magnéticos. 

 FSB3.15.1. Determina o campo que 
crea unha corrente rectilínea de carga 
aplicando a lei de Ampère e exprésao 
en unidades do Sistema Internacional. 

 Coñece e formula a lei de Ampère, 
coñece o seu significado e sabe para 
que se utiliza. 

 Respostas a preguntas directas na 
aula sobre a lei de Ampere e o seu 
significado facendo unha analoxía 
coa lei de Gauss. 

 

 CMCCT 

 i 

 l 

 B3.17. Fluxo magnético.  B3.16. Relacionar as variacións 
do fluxo magnético coa creación 
de correntes eléctricas e 
determinar o sentido destas. 

 FSB3.16.1. Establece o fluxo 
magnético que atravesa unha espira 
que se atopa no seo dun campo 
magnético e exprésao en unidades do 
Sistema Internacional.  

 Establece o fluxo magnético que 
atravesa unha espira que se atopa no 
seo dun campo magnético e exprésao 
en unidades do Sistema Internacional.  

 Exercicios de determinación do 
fluxo magnético que atravesa unha 
espira ouconxunto de espiras 
grafica e numéricamente. 

 Exercicios e problemas de 
aplicación da Ley de Faraday  para 
de terminar a f.e.m cando se 

coñecen variacións medias de 
fluxo nun intervalo de tempo 
determinado e cando se coñece 
como varía o fluxo co tempo. 

 Exercicios de aplicación da lei de 
Henry 

 Exercicios de aplicación da lei de 
Lenz para determinar o sentido da 
intensidade inducida. 

 Manexo ou visionado de 
aplicacións interactivas que 
mostran todos estes fenómenos. 

 g 

 i 

 l 

 B3.18. Leis de Faraday-
Henry e Lenz.  

 B3.19. Forza 
electromotriz. 

 B3.17. Explicar as experiencias 
de Faraday e de Henry que 
levaron a establecer as leis de 
Faraday e Lenz. 

 FSB3.17.1. Calcula a forza 
electromotriz inducida nun circuíto e 
estima a dirección da corrente eléctrica 
aplicando as leis de Faraday e Lenz. 

 Calcula a forza electromotriz inducida 
nun circuíto e estima a dirección da 
corrente eléctrica aplicando as leis de 
Faraday e Lenz. 

 FSB3.17.2. Emprega aplicacións 
virtuais interactivas ou instrumentos de 
laboratorio para reproducir as 
experiencias de Faraday e Henry e 
deduce experimentalmente as leis de 
Faraday e Lenz. 

 Emprega aplicacións virtuais 
interactivas nas que se reproducen as 
experiencias de Faraday e Henry. 

 CD  

 CMCCT 

 i 

 l 

 B3.20. Xerador de 
corrente alterna: 
elementos. 

 B3.21. Corrente alterna: 
magnitudes que a 
caracterizan. 

 B3.18. Identificar os elementos 
fundamentais de que consta un 
xerador de corrente alterna e a 
súa función. 

 FSB3.18.1. Demostra o carácter 
periódico da corrente alterna nun 
alternador a partir da representación 
gráfica da forza electromotriz inducida 
en función do tempo. 

  Realiza a representación gráfica da 
forza electromotriz inducida en función 
do tempo e comproba que é unha 
función periódica. 

 Exercicios de representación de 
forza electromotriz e fluxo 
magnético frente ao  tempo. 

 Visionado e análise  de gráficas 

 Visionado de simulacións 
interactivas sobre modelos de 
alternadores 

 CMCCT 
 FSB3.18.2. Infire a produción de 

corrente alterna nun alternador, tendo 
en conta as leis da indución. 

  Coñece como se produce a corrente 
alterna nun alternador, tendo en conta 
as leis da indución. 
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Bloque 4. Ondas 

 i 

 l 

 B4.1. Ecuación das 
ondas harmónicas. 

 B4.1. Asociar o movemento 
ondulatorio co movemento 
harmónico simple. 

 FSB4.1.1. Determina a velocidade de 
propagación dunha onda e a de 
vibración das partículas que a forman, 
interpretando ambos os resultados. 

  Determina a velocidade de 
propagación dunha onda e a de 
vibración das partículas que a forman, 
interpretando ambos os resultados. 

 Realización de exercicios e 
problemas relacionados 
comparando velcidade de 
propagación e de vibración. 

 

 CMCCT 

 CSIEE 

 h 

 I 

 l 

 B4.2. Clasificación das 
ondas. 

 B4.2. Identificar en experiencias 
cotiás ou coñecidas os principais 
tipos de ondas e as súas 
características. 

 FSB4.2.1. Explica as diferenzas entre 
ondas lonxitudinais e transversais a 
partir da orientación relativa da 
oscilación e da propagación.  

  Explica as diferenzas entre ondas 
lonxitudinais e transversais a partir da 
orientación relativa da oscilación e da 
propagación.  

 Visionado ou manipulación de 
simulacións java o flash que 
mostran os dous tipos de ondas 

 CMCCT 

 FSB4.2.2. Recoñece exemplos de 
ondas mecánicas na vida cotiá. 

  Recoñece exemplos de ondas 
mecánicas na vida cotiá. 

 Preguntas directas na aula 
exemplos con vídeos 

 i 

 l 

 B4.3. Magnitudes que 
caracterizan as ondas. 

 B4.3. Expresar a ecuación dunha 
onda nunha corda indicando o 
significado físico dos seus 
parámetros característicos. 

 FSB4.3.1. Obtén as magnitudes 
características dunha onda a partir da 
súa expresión matemática. 

  Obtén as magnitudes características 
dunha onda a partir da súa expresión 
matemática. 

 Dedución da Ec de ondas explicar 
a dobre periodicidade 

 Exercicios e problemas traballando 
a expresión da ec de ondas nas 
súas distintas maneiras e ecribindo 
a sús expresión a partir dos 
parámetros característicos. 

 CMCCT 

 CAA  

 FSB4.3.2. Escribe e interpreta a 
expresión matemática dunha onda 
harmónica transversal dadas as súas 
magnitudes características. 

  Escribe e interpreta a expresión 
matemática dunha onda harmónica 
transversal dadas as súas magnitudes 
características. 

 i 

 l 

 B4.4. Ondas transversais 
nunha corda. 

 B4.4. Interpretar a dobre 
periodicidade dunha onda a partir 
da súa frecuencia e o seu número 
de onda. 

 FSB4.4.1. Dada a expresión 
matemática dunha onda, xustifica a 
dobre periodicidade con respecto á 
posición e ao tempo. 

  Dada a expresión matemática dunha 
onda, xustifica a dobre periodicidade 
con respecto á posición e ao tempo. 

 i 

 l 

 B4.5. Enerxía e 
intensidade. 

 B4.5. Valorar as ondas como un 
medio de transporte de enerxía 
pero non de masa. 

 FSB4.5.1. Relaciona a enerxía 
mecánica dunha onda coa súa 
amplitude e frecuencia.  

  Relaciona a enerxía mecánica dunha 
onda coa súa amplitude e fecuencia.  

 Resolución de exercicios de xeito 
oral na aula ou no caderno e 
resolución de problemas 
relacionados. 

 CMCCT 
 FSB4.5.2. Calcula a intensidade dunha 

onda a certa distancia do foco emisor, 
empregando a ecuación que relaciona 
ambas  magnitudes. 

  Calcula a intensidade dunha onda a 
certa distancia do foco emisor, 
empregando a ecuación que relaciona 
ambas  magnitudes. 
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 i 

 l 

 B4.6. Principio de 
Huygens. 

 B4.6. Utilizar o principio de 
Huygens para comprender e 
interpretar a propagación das 
ondas e os fenómenos 
ondulatorios. 

 FSB4.6.1. Explica a propagación das 
ondas utilizando o principio Huygens. 

  Coñece en que se basa o principio 
Huygens. 

 Actividades enteractivas ou 
gráficas que explican o principio de 
Huygens e como este é capaz de 
explcar satisfactoriamente as 
distintas propiedades das ondas 

 

 i 

 l 

 B4.7. Fenómenos 
ondulatorios: 
interferencia e difracción, 
reflexión e refracción. 

 B4.7. Recoñecer a difracción e 
as interferencias como 
fenómenos propios do 
movemento ondulatorio. 

 FSB4.7.1. Interpreta os fenómenos de 
interferencia e a difracción a partir do 
principio de Huygens. 

  Interpreta os fenómenos de 
interferencia e difracción a partir do 
principio de Huygens. 

 i 

 l 

 B4.6. Principio de 
Huygens.  

 B4.8. Leis de Snell. 

 B4.9. Índice de 
refracción. 

 B4.8. Empregar as leis de Snell 
para explicar os fenómenos de 
reflexión e refracción. 

 FSB4.8.1. Experimenta e xustifica o 
comportamento da luz ao cambiar de 
medio, aplicando a lei de Snell, 
coñecidos os índices de refracción. 

  Coñece e xustifica o comportamento 
da luz ao cambiar de medio, aplicando 
a lei de Snell, coñecidos os índices de 
refracción. 

 Resolución de diversos exercicios 
e problemas aplicando  a lei de 
Snell 

 Exercicios sobre a reflexión  total 
considerándoa como un caso 
particular da Lei de Snell 

 CAA  

 CMCCT 

 h 

 i 

 l 

 B4.6. Principio de 
Huygens. 

 B4.9. Índice de 
refracción. 

 B4.9. Relacionar os índices de 
refracción de dous materiais co 
caso concreto de reflexión total. 

 FSB4.9.1. Obtén o coeficiente de 
refracción dun medio a partir do 
ángulo formado pola onda reflectida e 
refractada. 

  Obtén o índice de refracción dun 
medio a partir do ángulo formado pola 
onda reflectida e refractada. 

 CMCCT 

 FSB4.9.2. Considera o fenómeno de 
reflexión total como o principio físico 
subxacente á propagación da luz nas 
fibras ópticas e a súa relevancia nas 
telecomunicacións. 

 Considera o fenómeno de reflexión 
total como o principio físico 
subxacente á propagación da luz nas 
fibras ópticas e a súa relevancia nas 
telecomunicacións. 

 h 

 i 

 l 

 B4.10. Ondas 
lonxitudinais. O son. 

 B4.11. Efecto Doppler. 

 B4.10. Explicar e recoñecer o 
efecto Doppler en sons. 

 FSB4.10.1. Recoñece situacións cotiás 
nas que se produce o efecto Doppler, 
e xustifícaas de forma cualitativa. 

 Coñece en que consiste o efecto 
Doppler e pode aplicalo para explicar 
situacións cotiás nas que se pon de 
manifesto. 

  Resolución de exercicios ou 
resposta a preguntas directas na 
aula. 

 Visionado de simulacións. 

 h 

 i 

 l 

 B4.12. Enerxía e 
intensidade das ondas 
sonoras.  

 B4.11. Coñecer a escala de 
medición da intensidade sonora 
e a súa unidade. 

 FSB4.11.1. Identifica a relación 
logarítmica entre o nivel de 
intensidade sonora en decibeles e a 
intensidade do son, aplicándoa a 
casos sinxelos. 

 

 Coñece a relación logarítmica entre o 
nivel de intensidade sonora en 
decibeles e a intensidade do son, 
aplicándoa a casos sinxelos. 

 Resolución de exercicios e 
problemas nos que sexa preciso 
manexar a relación logaritmica 
xunto con outras relacións 
anteriores.  
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 h 

 i 

 l 

 B4.12. Enerxía e 
intensidade das ondas 
sonoras. 

 B4.13. Contaminación 
acústica. 

 B4.12. Identificar os efectos da 
resonancia na vida cotiá: ruído, 
vibracións, etc. 

 FSB4.12.1. Relaciona a velocidade de 
propagación do son coas 
características do medio en que se 
propaga. 

 Coñece a dependencia da velocidade 
de propagación do son coas 
características do medio en que se 
propaga. 

 Mostra das diferentes expresións 
da velocidade de propagación do 
son en medios sólidos, líquidos e 
gaseosos. 

 

 CMCCT 

 FSB4.12.2. Analiza a intensidade das 
fontes de son da vida cotiá e 
clasifícaas como contaminantes e non 
contaminantes. 

 Analiza a intensidade das fontes de 
son da vida cotiá e clasifícaas como 
contaminantes e non contaminantes. 

 Mostra de graficos sobre a 
contaminación acústica 
relacionada coa intensidade das 
ondas sonoras e a súa frecuencia. 

 h 

 i 

 l 

 B4.14. Aplicacións 
tecnolóxicas do son. 

 B4.13. Recoñecer determinadas 
aplicacións tecnolóxicas do son 
como a ecografía, o radar, o 
sonar, etc. 

 FSB4.13.1. Coñece e explica algunhas 
aplicacións tecnolóxicas das ondas 
sonoras, como a ecografía, o radar, o 
sonar, etc. 

  Coñece e explica algunhas 
aplicacións tecnolóxicas das ondas 
sonoras, como a ecografía, o radar, o 
sonar, etc. 

 Exposición das distintas 
aplicacións das ondas sonoras 
apoiadas por  imáxes, gráficos ou 
vídeos. 

 i 

 l 

 B4.15. Ondas 
electromagnéticas. 

 B4.14. Establecer as 
propiedades da radiación 
electromagnética como 
consecuencia da unificación da 
electricidade, o magnetismo e a 
óptica nunha única teoría. 

 FSB4.14.1. Representa 
esquematicamente a propagación 
dunha onda electromagnética 
incluíndo os vectores do campo 
eléctrico e magnético. 

  Representa esquematicamente a 
propagación dunha onda 
electromagnética incluíndo os vectores 
do campo eléctrico e magnético. 

 Mostra de gráficos ou simulacións 
que explican a composición das 
ondas electromagnéticas e como 
se propagan.  FSB4.14.2. Interpreta unha 

representación gráfica da propagación 
dunha onda electromagnética en 
termos dos campos eléctrico e 
magnético e da súa polarización. 

  Interpreta nunha representación 
gráfica da propagación dunha onda 
electromagnética os campos eléctrico 
e magnético. 

 h 

 i 

 l 

 B4.16. Natureza e 
propiedades das ondas 
electromagnéticas.  

 B4.15. Comprender as 
características e as propiedades 
das ondas electromagnéticas, 
como a súa lonxitude de onda, 
polarización ou enerxía, en 
fenómenos da vida cotiá. 

 FSB4.15.1. Determina 
experimentalmente a polarización das 
ondas electromagnéticas a partir de 
experiencias sinxelas, utilizando 
obxectos empregados na vida cotiá.  

  Coñece en que consiste o fenómeno 
da polarización das ondas transversais 
a as aplicacións que este fenómeno 
ten no caso das ondas 
electromagnéticas.  

 Visionado de gráficos, videos ou 
simlacións interactivas que  
mostren en que consiste a 
polarización e como se produce e 
os tipos pricipais. 

 FSB4.15.2. Clasifica casos concretos 
de ondas electromagnéticas presentes 
na vida cotiá en función da súa 
lonxitude de onda e a súa enerxía. 

  Clasifica casos concretos de ondas 
electromagnéticas presentes na vida 
cotiá en función da súa lonxitude de 
onda e a súa enerxía. 
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 h 

 i 

 l 

 B4.16. Natureza e 
propiedades das ondas 
electromagnéticas.  

 B4.17. Dispersión. A cor. 

 B4.16. Identificar a cor dos 
corpos como a interacción da luz 
con eles. 

 FSB4.16.1. Xustifica a cor dun obxecto 
en función da luz absorbida e 
reflectida. 

 Xustifica a cor dun obxecto en función 
da luz absorbida e reflectida. 

 Realización de exercicios ou 
resposta a preguntas directas na 
aula sobre diversos aspectos e 
propiedades das ondas 
electromagnéticas: interferencias, 
difracción, refracción. 

 Exercicios relativos a traballar 
diversos aspectos relativos á 
organización das ondas no 
espectro electromágnetico. 

 

 CMCCT 

 h 

 i 

 l 

 B4.16. Natureza e 
propiedades das ondas 
electromagnéticas.  

 B4.17. Recoñecer os fenómenos 
ondulatorios estudados en 
fenómenos relacionados coa luz. 

 FSB4.17.1. Analiza os efectos de 
refracción, difracción e interferencia en 
casos prácticos sinxelos. 

  Analiza os efectos de refracción, 
difracción e interferencia en casos 
prácticos sinxelos. 

 i 

 l 

 B4.16. Natureza e 
propiedades das ondas 
electromagnéticas.  

 B4.18. Espectro 
electromagnético. 

 B4.18. Determinar as principais 
características da radiación a 
partir da súa situación no 
espectro electromagnético. 

  FSB4.18.1. Establece a natureza e as 
características dunha onda 
electromagnética dada a súa situación 
no espectro. 

  Establece a natureza e as 
características dunha onda 
electromagnética dada a súa situación 
no espectro. 

  FSB4.18.2. Relaciona a enerxía 
dunha onda electromagnética coa súa 
frecuencia, a lonxitude de onda e a 
velocidade da luz no baleiro. 

  Relaciona a enerxía dunha onda 
electromagnética coa súa frecuencia, 
a lonxitude de onda e a velocidade da 
luz no baleiro. 

 h 

 i 

 l 

 m 

 B4.19. Aplicacións das 
ondas electromagnéticas 
no espectro non visible. 

 B4.19. Coñecer as aplicacións 
das ondas electromagnéticas do 
espectro non visible. 

  FSB4.19.1. Recoñece aplicacións 
tecnolóxicas de diferentes tipos de 
radiacións, nomeadamente 
infravermella, ultravioleta e 
microondas. 

  Recoñece aplicacións tecnolóxicas de 
diferentes tipos de radiacións, 
nomeadamente infravermella, 
ultravioleta e microondas. 

 Mostra mediante vídeos 
animacións ou similar das 
múltiples aplicacións das ondas 
electromágnéticas tanto a nivel 
científico e tecnolóxico como a 
nivel cotiá. 

 Comentarios e pequeno debate 
sobre aspectos negativos das 
ondas electromagnéticas. 

 CD 

 CCEC  

 CMCCT 

 CSC   FSB4.19.2. Analiza o efecto dos tipos 
de radiación sobre a biosfera en xeral, 
e sobre a vida humana en particular. 

 Analiza o efecto dos tipos de radiación 
sobre a biosfera en xeral, e sobre a 
vida humana en particular. 

  FSB4.19.3. Deseña un circuíto 
eléctrico sinxelo capaz de xerar ondas 
electromagnéticas, formado por un 
xerador, unha bobina e un 
condensador, e describe o seu 
funcionamento. 

  Coñece que un circuíto eléctrico 
formado por un xerador, unha bobina 
e un condensador xenera ondas 
electromagnéticas. 

 Emprego de simulacións ou 
gráficos que mostran a xeración 
de ondas electromagnéticas 
mediante circuitos oscilantes. 

 Exposición dos distintos aparatos 
tecnoóxicos que empregan a 
transmisión ou alamcenamento de 
información mediante ondas 
electromagnéticas 

 CMCCT 

 CSIEE 

 g 

 h 

 i 

 l 

 B4.20. Transmisión da 
comunicación. 

 B4.20. Recoñecer que a 
información se transmite 
mediante ondas, a través de 
diferentes soportes. 

  FSB4.20.1. Explica mediante un 
esquema o funcionamento de 
dispositivos de almacenamento e 
transmisión da información. 

 Coñece o funcionamento básico de 
dispositivos de almacenamento e 
transmisión da información mediante 
ondas. 

 CD  

 CMCCT 
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Bloque 5. Óptica xeométrica 

 i 

 l 

 B5.1. Leis da óptica 
xeométrica. 

 B5.1. Formular e interpretar as 
leis da óptica xeométrica.  

 FSB5.1.1. Explica procesos cotiáns a 
través das leis da óptica xeométrica.  

 Explica algúns procesos cotiáns a 
través das leis da óptica xeométrica 
tales como a reflexión e a refracción.  

 Exercicios e problemas con 
cálculos para practicar as leis de 
Snell e as súas aplicacións na 
explicación de fenómenos cotiás. 

 

 CMCCT 

 h 

 i 

 l 

 B5.2. Sistemas ópticos: 
lentes e espellos. 

 B5.2. Valorar os diagramas de 
raios luminosos e as ecuacións 
asociadas como medio que 
permite predicir as características 
das imaxes formadas en 
sistemas ópticos. 

 FSB5.2.1. Demostra graficamente e 
experimentalmente a propagación 
rectilínea da luz mediante un xogo de 
prismas que conduzan un feixe de luz 
desde o emisor ata unha pantalla. 

  Demostra experimentalmente e 
graficamente a propagación rectilínea 
da luz mediante un xogo de prismas 
que conduzan un feixe de luz desde o 
emisor ata unha pantalla. 

 Realización de diversas 
experiencias no laboratorio que 
poñan de manifesto a propagación 
rectilínea da luz. 

 Realización de exerccios e 
problemas para determinar o 
camiño seguido por un raio. 

 FSB5.2.2. Obtén o tamaño, a posición 
e a natureza da imaxe dun obxecto 
producida por un espello esférico e 
unha lente delgada, realizando o 
trazado de raios e aplicando as 
ecuacións correspondentes. 

 Obtén o tamaño, a posición e a 
natureza da imaxe dun obxecto 
producida por un espello esférico e 
unha lente delgada, realizando o 
trazado de raios e aplicando as 
ecuacións correspondentes. 

 Realización de múltiples execicios 
e problemas sobre marcha de 
raios e determinación de 
parámetros como características 
da imaxe, etc en espellos e lentes. 

 Realización de exercicios prácticos  
no laboraorio. 

 h 

 i 

 l 

 B5.3. Ollo humano. 
Defectos visuais. 

 B5.3. Coñecer o funcionamento 
óptico do ollo humano e os seus 
defectos, e comprender o efecto 
das lentes na corrección deses 
efectos. 

 FSB5.3.1. Xustifica os principais 
defectos ópticos do ollo humano 
(miopía, hipermetropía, presbicia e 
astigmatismo), empregando para iso 
un diagrama de raios. 

 Coñece os principais defectos ópticos 
do ollo humano: miopía, hipermetropía, 
presbicia e astigmatismo. 

 Explicación dos principais 
problemas que afectan a vista 
mediante a marcha dos raios e 
como poden ser correxidos. 

 h 

 i 

 l 

 m 

 B5.4. Aplicacións 
tecnolóxicas: 
instrumentos ópticos e a 
fibra óptica. 

 B5.4. Aplicar as leis das lentes 
delgadas e espellos planos ao 
estudo dos instrumentos ópticos. 

 FSB5.4.1. Establece o tipo e 
disposición dos elementos 
empregados nos principais 
instrumentos ópticos, tales como lupa, 
microscopio, telescopio e cámara 
fotográfica, realizando o 
correspondente trazado de raios.  

 Establece o tipo e disposición dos 
elementos empregados nos principais 
instrumentos ópticos, tales como lupa, 
microscopio, telescopio e cámara 
fotográfica, realizando o 
correspondente trazado de raios.  

 Mostra de gráficos ou esquemas 
sobre a disposición de elementos 
e marcha de raios nos diferentes 
instrumentos ópticos. 

 Realización no laboratorio de 
prácticas relacionadas. 

 FSB5.4.2. Analiza as aplicacións da 
lupa, o microscopio, o telescopio e a 
cámara fotográfica, considerando as 
variacións que experimenta a imaxe 
respecto ao obxecto. 

 Coñece os fundamentos básicos da 
lupa, o microscopio, o telescopio e a 
cámara fotográfica. 

 

 CMCCT 

 CSC 
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Bloque 6. Física do século XX 

 i 

 l 

 B6.1. Introdución á teoría 
especial da relatividade.  

 B6.1. Valorar a motivación que 
levou a Michelson e Morley a 
realizar o seu experimento e 
discutir as implicacións que del 
se derivaron.  

 FSB6.1.1. Explica o papel do éter no 
desenvolvemento da teoría especial da 
relatividade.  

 Coñece algo do papel xogado polo éter 
no desenvolvemento da teoría especial 
da Relatividade.  

 Mostra de aplicacións ou 
simulacións interactivas que 
mostran o experimento de 
Michelson-Morley 

 Exposición do estado da Física a 
finais do século XIX e os principais 
problemas, entre eles o Eter 

 

 CMCCT 

 FSB6.1.2. Reproduce 
esquematicamente o experimento de 
Michelson-Morley, así como os 
cálculos asociados sobre a velocidade 
da luz, e analiza as consecuencias que 
se derivaron. 

 Coñece o experimento de Michelson-
Morley e as principais consecuencias 
que del se derivaron. 

 CAA  

 CMCCT 

 i 

 l 

 B6.2. Orixes da física 
cuántica. Problemas 
precursores. 

 B6.2. Aplicar as transformacións 
de Lorentz ao cálculo da 
dilatación temporal e á 
contracción espacial que sofre un 
sistema cando se despraza a 
velocidades próximas ás da luz 
respecto a outro dado. 

 FSB6.2.1. Calcula a dilatación do 
tempo que experimenta un observador 
cando se despraza a velocidades 
próximas ás da luz con respecto a un 
sistema de referencia dado, aplicando 
as transformacións de Lorentz. 

 Calcula a dilatación do tempo que 
experimenta un observador cando se 
despraza a velocidades próximas á da 
luz con respecto a un sistema de 
referencia dado, aplicando as 
transformacións de Lorentz. 

 Respostas a preguntas e 
cuestións sobre os efectos da 
relatividade especial. 

 Realización de exercicios e 
problemas consistentes en 
detreminar a dilatación do tempo e 
a contracción de lonxitudes 
aplicando as transformacións de 
Lorentz. 

 CMCCT 
 FSB6.2.2. Determina a contracción 

que experimenta un obxecto cando se 
atopa nun sistema que se despraza a 
velocidades próximas ás da luz con 
respecto a un sistema de referencia 
dado, aplicando as transformacións de 
Lorentz. 

 Determina a contracción que 
experimenta un obxecto cando se 
atopa nun sistema que se despraza a 
velocidades próximas ás da luz con 
respecto a un sistema de referencia 
dado, aplicando as transformacións de 
Lorentz. 

 i 

 l 

 B6.3. Física cuántica.  B6.3. Coñecer e explicar os 
postulados e os aparentes 
paradoxos da física relativista. 

 FSB6.3.1. Discute os postulados e os 
aparentes paradoxos asociados á 
teoría especial da relatividade e a súa 
evidencia experimental.  

 Coñece os paradoxos asociados á 
teoría especial da relatividade e algún 
feito experimental que demostra a súa 
valided.  

 Actividades de exposición dos 
paradoxos da teoría da 
relatividade, dos feitos que 
permitiron comprobala e dalgúnha 
das súas aplicacións na vida cotiá. 

 Exercicios e cuestións sobre as 
expresións da masa e da enerxía 
relativistas. 

 CCL  

 CMCCT 

 i 

 l 

 B6.4. Enerxía relativista. 
Enerxía total e enerxía 
en repouso. 

 B6.4. Establecer a equivalencia 
entre masa e enerxía, e as súas 
consecuencias na enerxía 
nuclear.  

 

 FSB6.4.1. Expresa a relación entre a 
masa en repouso dun corpo e a súa 
velocidade coa enerxía deste a partir 
da masa relativista.  

 Expresa a relación entre a masa en 
repouso dun corpo e a súa velocidade 
coa enerxía deste a partir da masa 
relativista.  

 CMCCT 
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 h 

 i 

 l 

 B6.5. Insuficiencia da 
física clásica. 

 B6.5. Analizar as fronteiras da 
física a finais do século XIX e 
principios do século XX, e pór de 
manifesto a incapacidade da 
física clásica para explicar 
determinados procesos. 

  FSB6.5.1.Explica as limitacións da 
física clásica ao enfrontarse a 
determinados feitos físicos, como a 
radiación do corpo negro, o efecto 
fotoeléctrico ou os espectros atómicos. 

  Explica a grandes rasgos as 
limitacións da física clásica ao 
enfrontarse a determinados feitos 
físicos como a radiación do corpo 
negro, o efecto fotoeléctrico ou os 
espectros atómicos. 

 Respostas a preguntas directas na 
aula ou realización de distintos 
tipos de exercicios. 

 Realización de exercicios e 
problemas relacionados coa 
expresión enerxética do efecto 
fooeléctrico. 

 Respostas a preguntas formuladas 
sobre contrastar a explicación 
clásica e a cuántica de Einstein 
sobre o efecto fotoeléctrico. 

 Visionado e manipulación de 
simulacións java ou flash de apoio 
as explicacións sobre o efecto 
fotoeléctrico. 

 

 CMCCT 

 i 

 l 

 B6.6. Hipótese de 
Planck. 

 B6.6. Coñecer a hipótese de 
Planck e relacionar a enerxía dun 
fotón coa súa frecuencia e a súa 
lonxitude de onda. 

  FSB6.6.1. Relaciona a lonxitude de 
onda e a frecuencia da radiación 
absorbida ou emitida por un átomo coa 
enerxía dos niveis atómicos 
involucrados.  

  Relaciona a lonxitude de onda e a 
frecuencia da radiación absorbida ou 
emitida por un átomo coa enerxía dos 
niveis atómicos involucrados.  

 h 

 i 

 l 

 B6.7. Efecto 
fotoeléctrico. 

 B6.7. Valorar a hipótese de 
Planck no marco do efecto 
fotoeléctrico.  

  FSB6.7.1. Compara a predición 
clásica do efecto fotoeléctrico coa 
explicación cuántica postulada por 
Einstein, e realiza cálculos 
relacionados co traballo de extracción, 
a enerxía cinética dos fotoelectróns e o 
potencial de freado. 

  Compara a predición clásica do efecto 
fotoeléctrico coa explicación cuántica 
postulada por Einstein, e realiza 
cálculos relacionados co traballo de 
extracción, a enerxía cinética dos 
fotoelectróns e o potencial de freado. 

 i 

 l 

 B6.8. Espectros 
atómicos. Modelo 
cuántico do átomo de 
Bohr. 

 B6.8. Aplicar a cuantización da 
enerxía ao estudo dos espectros 
atómicos e inferir a necesidade 
do modelo atómico de Bohr. 

  FSB6.8.1. Interpreta espectros 
sinxelos, relacionándoos coa 
composición da materia. 

  Interpreta espectros sinxelos, 
relacionándoos coa composición da 
materia. 

 Visionado de imaxes de espectro 
sinxelos comentando a liñas 
observadas 

 i 

 l 

 m 

 B6.9. Interpretación 
probabilística da física 
cuántica. 

 B6.9. Presentar a dualidade 
onda-corpúsculo como un dos 
grandes paradoxos da física 
cuántica. 

  FSB6.9.1. Determina as lonxitudes de 
onda asociadas a partículas en 
movemento a diferentes escalas, 
extraendo conclusións acerca dos 
efectos cuánticos a escalas 
macroscópicas. 

  Determina as lonxitudes de onda 
asociadas a partículas en movemento 
a diferentes escalas, extraendo 
conclusións acerca dos efectos 
cuánticos a escalas macroscópicas. 

 Respostas a preguntas directas na 
aula. 

 Realización de exercicios e 
problemas relacionados coa 
hipótese de De Broglie e co 
principio de indeterminación 
realizando unha análise dos 
resultados obtidos de ser  o caso. 

 i 

 l 

 B6.9. Interpretación 
probabilística da física 
cuántica. 

 B6.10. Principio de 
indeterminación de 
Heisenberg. 

 B6.10. Recoñecer o carácter 
probabilístico da mecánica 
cuántica en contraposición co 
carácter determinista da 
mecánica clásica. 

  FSB6.10.1. Formula de xeito sinxelo o 
principio de indeterminación de 
Heisenberg e aplícao a casos 
concretos, como os orbitais atómicos. 

  Formula de xeito sinxelo o principio de 
indeterminación de Heisenberg e 
aplícao a casos concretos, como os 
orbitais atómicos. 
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 i 

 l 

 B6.11. Aplicacións da 
física cuántica. O láser.  

 B6.11. Describir as 
características fundamentais da 
radiación láser, os principais 
tipos de láseres, o seu 
funcionamento básico e as súas 
principais aplicacións. 

  FSB6.11.1. Describe as principais 
características da radiación láser en 
comparación coa radiación térmica. 

  Describe as principais características 
da radiación láser en comparación coa 
radiación térmica.  Vídeo ou simulación que mostre 

como se pruduce a radiacción 
laser e como esta está relacionada 
coa teoría cuántica ademais das 
súas principais propiedades e 
importancia na vida cotiá. 

 

 CMCCT 
  FSB6.11.2. Asocia o láser coa 

natureza cuántica da materia e da luz, 
xustifica o seu funcionamento de xeito 
sinxelo e recoñece o seu papel na 
sociedade actual. 

  Asocia o láser coa natureza cuántica 
da materia e da luz, coñece o seu 
funcionamento de xeito sinxelo e 
recoñece o seu papel na sociedade 
actual. 

 i 

 l 

 B6.12. Radioactividade: 
tipos.  

 B6.12. Distinguir os tipos de 
radiacións e o seu efecto sobre 
os seres vivos.  

  FSB6.12.1. Describe os principais 
tipos de radioactividade incidindo nos 
seus efectos sobre o ser humano, así 
como as súas aplicacións médicas. 

  Describe os principais tipos de 
radioactividade incidindo nos seus 
efectos sobre o ser humano, así como 
as súas aplicacións médicas. 

 Presentación sobre os distintos 
tipos de radioactividade tanto 
natural como artificial, os efectos 
sobre as persoas e os medios de 
protección así como as aplicacións 
médicas. 

 CMCCT 

 CSC 

 i 

 l 

 B6.13. Física nuclear.  B6.13. Establecer a relación da 
composición nuclear e a masa 
nuclear cos procesos nucleares 
de desintegración.  

  FSB6.13.1. Obtén a actividade dunha 
mostra radioactiva aplicando a lei de 
desintegración e valora a utilidade dos 
datos obtidos para a datación de 
restos arqueolóxicos. 

  Calcula a actividade dunha mostra 
radioactiva aplicando a lei de 
desintegración e valora a utilidade dos 
datos obtidos para a datación de 
restos arqueolóxicos. 

 Realzación de diversos tipos de 
exercicios e problemas de 
resposta cerrada ou aberta nos 
que sexa preciso empregar a lei 
de desintegración radioactiva. 

 CAA  

 CMCCT 

  FSB6.13.2. Realiza cálculos sinxelos 
relacionados coas magnitudes que 
interveñen nas desintegracións 
radioactivas. 

  Realiza cálculos sinxelos relacionados 
coas magnitudes que interveñen nas 
desintegracións radioactivas. 

 CMCCT 

 h 

 i 

 l 

 B6.14. Núcleo atómico. 
Leis da desintegración 
radioactiva. 

 B6.14. Valorar as aplicacións da 
enerxía nuclear na produción de 
enerxía eléctrica, radioterapia, 
datación en arqueoloxía e a 
fabricación de armas nucleares.  

  FSB6.14.1. Explica a secuencia de 
procesos dunha reacción en cadea, e 
extrae conclusións acerca da enerxía 
liberada. 

  Explica a secuencia de procesos 
dunha reacción en cadea, e extrae 
conclusións acerca da enerxía 
liberada. 

 Visionado dalguha animación ou 
simulación dunha reacción en 
cadea. 

 CCL  

 CMCCT 

  FSB6.14.2. Describe as aplicacións 
máis frecuentes da enerxía nuclear: 
produción de enerxía eléctrica, 
datación en arqueoloxía, radiacións 
ionizantes en medicina e fabricación 
de armas. 

  Describe as aplicacións máis 
frecuentes da enerxía nuclear: 
produción de enerxía eléctrica, 
datación en arqueoloxía, radiacións 
ionizantes e radiofármacos en 
medicina e fabricación de armas. 

 Exposición sobre as aplicacións 
máis comúns das reaccións 
nucleares. 

 Emprego dalgunha presentación 
ou realización de pequeno traballo 
con procura de informacion como 
tarefa. 

 CMCCT 
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 h 

 i 

 l 

 B6.15. Fusión e fisión 
nucleares. 

 B6.15. Xustificar as vantaxes, as 
desvantaxes e as limitacións da 
fisión e a fusión nuclear. 

 FSB6.15.1. Analiza as vantaxes e os 
inconvenientes da fisión e a fusión 
nuclear, e xustifica a conveniencia do 
seu uso. 

  Analiza as vantaxes e os inconvintes 
da fisión e a fusión nuclear, e xustifica 
a conveniencia ou non do seu uso. 

 Análise e debate en grupo sobre 
as vantaxes e inconvintes da 
fusión e da fisión nuclear.  

 Visionado de simulación dunha 
central nuclear. 

 

 CMCCT 

 h 

 i 

 l 

 B6.16. As catro 
interaccións 
fundamentais da 
natureza: gravitatoria, 
electromagnética, 
nuclear forte e nuclear 
débil. 

 

 B6.16. Distinguir as catro 
interaccións fundamentais da 
natureza e os principais procesos 
en que interveñen.  

 B6.16.1. Compara as principais teorías 
de unificación establecendo as súas 
limitacións e o estado en que se 
atopan.  

  Coñece os obxectivos que perseguen 
as teorías de unificación. 

 Exercicios no caderno ou orais 
para afianzar os coñecementos 
sobre as catro interaccións 
fundamentais, o seu ámbito de 
actuación e principais 
propiedades. 

 Visionado de simulacións ou 
vídeos relacionadosco anterior e 
coas teorías de unificación.  

 h 

 i 

 l 

 B6.17. Recoñecer a necesidade 
de atopar un formalismo único 
que permita describir todos os 
procesos da natureza. 

 B6.17.1. Establece unha comparación 
cuantitativa entre as catro interaccións 
fundamentais da natureza en función 
das enerxías involucradas. 

  Establece unha comparación 
cuantitativa entre as catro interaccións 
fundamentais da natureza en función 
das enerxías involucradas. 

 h 

 i 

 l 

 B6.17. Interaccións 
fundamentais da 
natureza e partículas 
fundamentais. 

 B6.18. Coñecer as teorías máis 
relevantes sobre a unificación 
das interaccións fundamentais da 
natureza.  

 FSB6.18.1. Compara as principais 
características das catro interaccións 
fundamentais da natureza a partir dos 
procesos nos que estas se manifestan. 

  Compara as principais características 
das catro interaccións fundamentais 
da natureza a partir dos procesos nos 
que estas se manifestan. 

 FSB6.18.2. Xustifica a necesidade da 
existencia de novas partículas 
elementais no marco da unificación 
das interaccións. 

  Xustifica a necesidade da existencia 
de novas partículas elementais no 
marco da unificación das interaccións.  Traballo coas propiedades ou 

atributos das partículas elementais 
e das partículas virtuais.  

 Traballo co modelo estandar de 
partículas. Exercicios de relación, 
de identificación, etc 

 Introducción aos traballos de 
investigación que se realizan no 
CERN.  

 Afodamento en algunhas 
partículas concretas: neutrinos, 
bosón Higgs, .. 

 CMCCT 

 CSC 

 CAA  

 

 i 

 l 

 B6.18. Partículas 
fundamentais 
constitutivas do átomo: 
electróns e quarks. 

 B6.19. Utilizar o vocabulario 
básico da física de partículas e 
coñecer as partículas elementais 
que constitúen a materia.  

 FSB6.19.1. Describe a estrutura 
atómica e nuclear a partir da súa 
composición en quarks e electróns, 
empregando o vocabulario específico 
da física de quarks.  

  Describe a estrutura atómica e nuclear 
a partir da súa composición en quarks 
e electróns, empregando o 
vocabulario específico da física de 
quarks. 

 FSB6.19.2. Caracteriza algunhas 
partículas fundamentais de especial 
interese, como os neutrinos e o bosón 
de Higgs, a partir dos procesos en que 
se presentan. 

 

  Caracteriza algunhas partículas 
fundamentais de especial interese, 
como os neutrinos e o bosón de 
Higgs, a partir dos procesos en que se 
presentan. 
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 B6.19. Historia e 
composición do 
Universo. 

 B6.20. Describir a composición 
do universo ao longo da súa 
historia en termos das partículas 
que o constitúen e establecer 
unha cronoloxía deste a partir do 
Big Bang. 

 FSB6.20.1. Relaciona as propiedades 
da materia e da antimateria coa teoría 
do Big Bang.  

  Relaciona as propiedades da materia 
e da antimateria coa teoría do Big 
Bang.  

 Realización de diversas 
actividades consistentes en 
familiarizarse coa teoría do Big 
Bang tales como visionado de 
infogramas, de presentación e de 
vídeos por exemplo que mostrn as 
principais evidencias que apoian 
esta teoría. 

 
 CMCCT 

 FSB6.20.2. Explica a teoría do Big 
Bang e discute as evidencias 
experimentais en que se apoia, como 
son a radiación de fondo e o efecto 
Doppler relativista. 

  Coñece a teoría do Big Bang e as 
evidencias experimentais en que se 
apoia, tales como a radiación de fondo 
e o efecto Doppler relativista. 

 CCL  

 CMCCT 
 FSB6.20.3. Presenta unha cronoloxía 

do universo en función da temperatura 
e das partículas que o formaban en 
cada período, discutindo a asimetría 
entre materia e antimateria. 

  Presenta unha cronoloxía do universo 
en función da temperatura e das 
partículas que o formaban en cada 
período, discutindo a asimetría entre 
materia e antimateria. 

 h 

 i 

 l 

 m 

 B6.20. Fronteiras da 
física. 

 B6.21. Analizar os interrogantes 
aos que se enfrontan os/as 
físicos/as hoxe en día. 

 FSB6.21.1. Realiza e defende un 
estudo sobre as fronteiras da física do 
século XXI. 

  Realiza e defende un estudo sobre as 
fronteiras da física do século XXI. 

 Traballo guiado en pequenos 
grupos con busqueda de 
información e presentación do 
traballo final usando algún tipo de 
ferramenta TIC. 

 CCEC 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 
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COMENTARIOS RESPECTO AOS ESTÁNDARES NON ADQUIRIDOS 

A avaliación inicial  xunto co informe de da memoria do curso pasado determinará o grado 
no que é preciso retomar ou repasar os estándares impartidos durante o confinamento no 
curso pasado e aqueles que non se impartirón. Dado que a Física é una asignatura 
progresiva na aprendizaxe, resulta imposible avanzar con estándares de 2º de BACH se non 
se teñen adquiridos os estánadres de 1º de BACH. Non obstante, priorizarase preparar ao 
alumnado para que poida superar satisfactoriamente as probas de ABAU aínda que haxa 
constancia da existencia de estánadares da Física que non están suficientemente adquiridos 
pero que non son obxecto de avalaición das ABAU. 

 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 
 
Consideranse contidos mínimos para poder superar a asignatura os seguintes: 
 

  Definir campo de forzas e os conceptos a el ligados: intensidade de campo, potencial, 
enerxía potencial. 

 Calcular as magnitudes características dun campo de forzas: campo e potencial. 

 Calcular e analizar as distintas magnitudes relacionadas con satélites en órbita (enerxía 
e velocidade orbital) 

 Velocidade de escape. Significado e cálculo. 

 Utilizar o principio de superposición para calcular as forzas que actúan sobre cargas, así 
como os valores do campo e o potencial nun punto. 

 Resolver problemas e situacións nos que aparecen corpos cargados. 

 Calcular a forza que exerce un campo magnético sobre unha carga en movemento e 
sobre unha corrente. 

 Calcular o campo magnético creado por unha corrente. 

 Describir e analizar o movemento dunha partícula cargada nun campo magnético. 

 Aplicar a lei de Lenz para deducir o sentido das correntes inducidas. 

 Calcular as magnitudes características das correntes inducidas (forza electromotriz) 

 Determinar os parámetros dun oscilador harmónico a partir da súa ecuación e determinar 
a  ecuación a partir dos seus parámetros e datos iniciais. 

 Calcular a enerxía dun oscilador harmónico en diversas situacións. 

 Determinar os parámetros dunha onda a partir da súa ecuación. 

 Determinar a ecuación dunha onda a partir dos seus parámetros característicos. 

 Describir os fenómeno característicos dos movementos ondulatorios. 

 Enunciar e explicar o principio de Huygens. 

 Explicar os fenómenos de interferencia, reflexión, refracción, polarización e onda 
estacionaria. 

 Describir o estado de un punto afectado pola interferencia de dúas ondas coherentes 
nun instante dado. 

 Aplicar as leis de Snell para determinar a traxectoria seguida pola luz cando atravesa 
distintos medios. 

 Calcular as magnitudes características das imaxes formadas por espellos e lentes.  

 Describir o espectro electromagnético. 
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 Describir axeitadamente o efecto fotoeléctrico e o efecto Compton. 

 Determinar as magnitudes características no efecto fotoeléctrico. 

 Aplicar a hipótese de De Broglie a resolución de cuestións e exercicios. 

 Expoñer claramente os principios da relatividade restrinxida. 

 Aplicar as leis de Soddy e Fajans ao axuste de reaccións nucleares. 

 Realizar exercicios e problemas de aplicación da lei de desintegración radioactiva. 

 Coñecer as principais propiedades e características das partículas fundamentais. 

 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Preténdese desenvolver todo o temario ao longo do curso. Móstrase a continuación a 
distribución prevista.  

 

1º Trimestre: Bloques 0, 1 e parte do bloque 2 

2º Trimestre: Resto bloque 2 e bloque 3  

3º Trimestre: Bloques 4 e 5 

 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 O profesor proporcionará ao alumnado todo o material necesario para o 
desenvolvemento da asignatura (apuntes, boletíns de exercicos, ..). Non hai un libro 
de texto de referencia pero se lle pode proporcionar unha relación deles para 
consulta ou ampliación. 

 
 Usarase tamén o material dispoñible no laboratorio para o desnvolvemento dos 

contidos e para a realización das prácticas (banco óptico, modelos, cubeta ondas, 
xeradorees eléctricos, etc). 

 
 O alumnado dispón de un curso na aula virtual onde pode atopar diverso material 

adicional (enlaces, vídeos, simulacións flash e java, presentacións, ..) , solucionarios 
de exercicios propostos e, en xeral, todo aquelo que se considere porveitoso para 
unha mellor comprensión da asignatura. 

 
 Utilizaranse outros recursos multimedia, como poden ser ordenador/material 

informático, vídeo proxector, etc…, como elemento de apoio para certos contidos do 
programa, de consideralo necesario. 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
 

 No caso daqueles alumnos ou alumnas nos que se detecten dificultades específicas 
para acadar determinados obxectivos mínimos da materia, estableceranse medidas 
de reforzo individualizadas.  

 De xeito análogo, no caso daqueles alumnos/as que demostren un dominio claro dos 
obxectivos fixados para a materia estableceranse medidas de ampliación naquelas 
partes nas que sexa axeitado facelo. 
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

 Os instrumentos de avaliación serán fundamentalmente as probas escritas (exames), 
o traballo e actitude na aula e a realización das tarefas que en cada caso se poidan 
encomendar (deberes, traballos, etc) 

 Como norma xeral farase un seguimento do traballo do alumnado na aula 
empregando as fichas de seguimento e procurarase que as tarefas susceptibles de 
avaliación estean claramente conectadas co traballo desenvolvido na clase. 

 Velarase para que os criterios de avaliación e cualificación que van a rexer durante o 
curso sexan coñecidos ao comenzo do mesmo. 

 

METODOLOXÍA E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

 En xeral a metodoloxía consistirá en partir do nivel de desenvolvemento do alumnado, nos 
seus distintos aspectos, para construír, a partir de aí, outras aprendizaxes que favorezan e 
melloren o devandito nivel de desenvolvemento. 

 De xeito xeral as clases diarias consistirán nunha primeira fase expositiva para logo pasar a 
unha fase práctica na que se desenvolveran estratexías e procedementos, competencias en 
definitiva. 

 Darase prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte á súa aprendizaxe 
mecánica ou memorística. 

 Realizaranse múltiples exercicios variados tanto de índole inductiva como deductiva. 

 Desenvolveranse técnicas e estratexias de resolución de problemas e de razonamento de 
cuestións teóricas e promoverase a utilización e aplicación das mesmas. 

 Realizaranse tres avaliacións durante o curso; a última delas coincidirá coa avaliación final 
ordinaria do curso. 

 Para superar a asignatura en Xuño é preciso ter as tres avaliacións aprobadas. 

 A asignatura de Física de 2º de BAC desenvólvese tendo presente a proba de reválida ou 
selectividade á que se enfrontará a maioría do alumnado unha vez superado o curso. Os 
obxectivos e criterios de avaliación que se seguen son os enviados pola Comisión 
Interuniversitaria de Galicia (CIUG) e os indicados no Decreto 126/2008, do 19 de xuño. 

 Realizaranse dous exames escritos por avaliación con preguntas teóricas, problemas e 
cuestións que poderán estar relacionadas con aspectos prácticos de laboratorio. Procurarase 
que as preguntas de exame garden similitude coas das probas de reválida ou selectividade.  

 Nas probas escritas avaliaranse os contidos conceptuais (teoría) e os contidos 
procedimentais (problemas e tamén poden incluir exercicios prácticos relacionados coas 
prácticas que se realicen no laboratorio). Normalmente, o peso dos contidos procedimentais 
será do 60 % e o dos conceptuais ou teóricos, do 40 %. 

 Para obter unha cualificación de 5 ou superior na avaliación será preciso obter unha media de 
5 ou superior entre os dous exames escritos. A media calcularase sumando as notas dos 
dous exames e dividindo entre 2. No caso de acadar unha media de 5 ou superior sendo 
unha das notas inferior a 3 consíderarase suspensa a avaliación. Neste caso a calificación 
obtida na avaliación será un 4 e o alumno ou alumna examinarase da parte suspensa no 
exame de recuperación. 

 Dado que na avaliación só é posible obter unha calificación representada por un número 
enteiro, os criterios de redondeo serán os seguintes: Como norma xeral (pode haber 
excepcións debido ao mal comportamento e actitude do alumno/a cara a asignatura, etc) o 
redondeo será a “alza” a partir do “,5”. Deste xeito, unha nota de 6,5 converterase nun 7 na 
calificación obtida. Non significa que unha nota de 9,5 se convirta en un 10 de forma xeral. 
Nos caso nos que non se aplique a norma xeral, o redondo será a “baixa”. Para as notas 
que non acadan o 5 non se aplica redondeo a “alza”. Po exemplo, unha nota final de 4,7 
nunha avaliación convértese, de xeito xeral, nun 4 na nota obtida. 

 O exame de recuperación da avaliación suspensa realizarase sempre no seguinte trimestre. 
O alumnado que teña aprobado un dos dous exames correspondentes a avaliación suspensa 
só se examinará do exame suspenso. Neste exame de recuperación deberá acadar máis dun 
3 para poder facer media co exame aprobado. Para aprobar a recuperación é preciso acadar 
unha nota de 5 ou superior. 
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 A finais de curso realizarase un exame final de toda a asignatura que servirá de recuperación 
para aqueles que suspendesen a 3ª avaliación e ao que os alumnos que teñan algunha ou 
todas as avaliacións anteriores supensas tamén se deberán presentar. O alumnado 
examinarase das avaliacións suspensas. Será preciso acadar unha nota de cinco ou superior 
para aprobar este exame. 

 A calificación da avaliación final ordinaria obterase mediante a media das calificacións nas 
avaliacións parciais. Será de aplicación o mesmo criterio respecto a redondeos a alza ou a 
baixa que o exposto no punto correspondente a obtención da nota das avaliacións parciais. 

 Con respecto a calificación obtida na avaliación final, por norma xeral non terán o mesmo 
valor as notas acadadas en recuperacións e as notas acadas en avaliacións parciais.  

 

 

ADAPTACIÓNS NECESARIAS (que a docencia non presencial 
puidese requirir) 
 

Podemos considerar tres escenarios distintos: 
 

       1º - Cuarentena de un ou varios alumnos: Este alumnado seguiría as clases de maneira 
telemática a través da aula virtual, tendo as mesmas sesión a semana que de xeito 
presencial.  Colgarianse na aula virtual os contidos e actividades que se realizarían en cada 
clase e solicitariaselle a realización e envio das tarefas propostas ao resto do alumnado de 
ser o caso. Farase uso xeral do foro para comunicarse e solucionar ou aclarar dúbidas. 

 
       2º - Cuarentena do profesor ou profesora: Neste escenario o profesorado que non poida 

asistir a clase apoiarase no profesorado de garda a na aula virtual para desenvolver a súa 
actividade.  O profesorado de garda mostrará na pantalla o curso online da aula virtual e o 
alumnado realizará as actividades que alí se propoñan. Farase uso xeral do foro para 
comunicarse e solucionar ou aclarar dúbidas. 

 
       3º - Cuarentena de todo o curso ou de todo o centro. Volveriamos a situación de finais de 

curso pasado. O medio principal para o desnvolvemento das clases sería a ula virtual 
contando con foros e tarefas e actividades propostas como as vías principais para 
desenvolver a actividade docente. Posibilidade de clases por webex tamén de ser o caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IES de Melide                                                        Programación didáctica Física e Química  Páxina 116  de 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IES de Melide                                                        Programación didáctica Física e Química  Páxina 117  de 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º  CURSO DE BACHARELATO 

 
 
 

QUÍMICA 

 
 

DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS 
 

E a súa relación cos obxectivos, competencias clave e estándares de apredizaxe avaliables. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS RESPECTO AOS ESTÁNDARES NON ADQUIRIDOS 
CONTIDOS MÍNIMOS EXIXIBLES 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
METODOLOXÍA E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

 

 

 

 



  

IES de Melide                                                        Programación didáctica Física e Química  Páxina 118  de 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IES de Melide                                                                                                                                                                                             Programación didáctica Física e Química  Páxina 119  de 161 

 Química. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencia
s clave 

Bloque 1. A actividade científica 

 b 

 e 

 I 

 l 

 m 

  B1.1. Utilización de 
estratexias básicas da 
actividade científica.  

 

  B1.1. Realizar interpretacións, 
predicións e representación de 
fenómenos químicos a partir dos 
datos dunha investigación 
científica, e obter conclusións. 

  QUB1.1.1. Aplica habilidades 
necesarias para a investigación 
científica traballando tanto 
individualmente como en grupo, 
formulando preguntas, identificando 
problemas, recollendo datos 
mediante a observación ou a 
experimentación, analizando e 
comunicando os resultados, e 
desenvolvendo explicacións 
mediante a realización dun informe 
final. 

  Desenvolve a investigación 
científica traballando tanto 
individualmente como en grupo, 
formulando preguntas, identificando 
problemas, recollendo datos 
mediante a observación ou a 
experimentación, analizando e 
comunicando os resultados, e 
desenvolvendo explicacións 
mediante a realización dun informe 
final. 

 Todos estes contidos se traballarán 
nas sesións de traballo práctico  no 
laboratorio 

 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

 b 

 i 

  B1.2. Importancia da 
investigación científica na 
industria e na empresa. 

  B1.3. Prevención de 
riscos no laboratorio 

  B1.2. Aplicar a prevención de 
riscos no laboratorio de química e 
coñecer a importancia dos 
fenómenos químicos e as súas 
aplicacións aos individuos e á 
sociedade. 

 QUB1.2.1.Utiliza o material e os 
instrumentos de laboratorio 
empregando as normas de 
seguridade adecuadas para a 
realización de experiencias 
químicas.  

  Utiliza o material e os instrumentos 
de laboratorio respetando as normas 
de seguridade para a realización de 
experiencias químicas.  

 CMCCT 

 CSC 

 

 

 d 

 e 

 g 

 I 

 l 

  B1.4. Investigación 
científica: 
documentación, 
elaboración de informes, 
comunicación e difusión 
de resultados. 

  B1.3. Empregar axeitadamente as 
tecnoloxías da información e da 
comunicación para a procura de 
información, o manexo de 
aplicacións de simulación de 
probas de laboratorio, a obtención 
de datos e a elaboración de 
informes. 

  QUB1.3.1. Elabora información e 
relaciona os coñecementos 
químicos aprendidos con 
fenómenos da natureza, e as 
posibles aplicacións e 
consecuencias na sociedade actual. 

  Establece unha relación entre os 
coñecementos químicos aprendidos 
e os fenómenos da natureza, e 
estima as posibles aplicacións e 
consecuencias na sociedade actual. 

 Para traballar ao longo do curso 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSC 

  QUB1.3.2. Localiza e utiliza 
aplicacións e programas de 
simulación de prácticas de 
laboratorio. 

  Utiliza aplicacións e programas de 
simulación de prácticas de 
laboratorio. 

 CD 

 CMCCT 

 QUB1.3.3. Realiza e defende un 
traballo de investigación utilizando 
as tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

  Realiza e defende un traballo de 
investigación individualmente ou en 
grupo utilizando as tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
levlo a cabo. 

 

 

 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 
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 Química. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencia
s clave 

 b 

 e 

 I 

 l 

 B1.4. Investigación 
científica: 
documentación, 
elaboración de informes, 
comunicación e difusión 
de resultados. 

 B1.4. Deseñar, elaborar, 
comunicar e defender informes de 
carácter científico, realizando 
unha investigación baseada na 
práctica experimental. 

  QUB1.4.1. Analiza a información 
obtida principalmente a través de 
internet, identificando as principais 
características ligadas á fiabilidade 
e á obxectividade do fluxo de 
información científica. 

  Analiza a información obtida a 
través de internet, identificando as 
principais características que 
permiten selecionar unha 
información obxectiva e fiable. 

  Todos estes contidos se traballarán 
ao longo do curso nos distintos 
bloques. 

 

 CAA 

 CD 

 CMCCT 
  QUB1.4.2. Selecciona, comprende e 

interpreta información relevante 
nunha fonte de información de 
divulgación científic,a e transmite as 
conclusións obtidas utilizando a 
linguaxe oral e escrita con 
propiedade. 

  Selecciona, comprende e interpreta 
información relevante procedente 
dun medio de divulgación científica 
e transmite as conclusións obtidas 
utilizando a linguaxe oral e escrita 
con propiedade. 

Bloque 2. Orixe e evolución dos compoñentes do Universo 

 b 

 I 

 l 

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

 B2.2. Modelo atómico de 
Bohr. 

 B2.1. Analizar cronoloxicamente 
os modelos atómicos ata chegar 
ao modelo actual, discutindo as 
súas limitacións e a necesidade 
dun novo. 

  QUB2.1.1. Explica as limitacións 
dos distintos modelos atómicos en 
relación cos feitos experimentais 
que levan asociados. 

  Coñece e explica minimamente as 
limitacións dos distintos modelos 
atómicos en relación cos feitos 
experimentais que levan asociados. 

 Exposición na aula dos contidos 
relacionados apoiada co emprego de 
vídeos ou simulacións. 

 

 CCEC 

 CMCCT 

 

  QUB2.1.2. Calcula o valor 
enerxético correspondente a unha 
transición electrónica entre dous 
niveis dados, en relación coa 
interpretación dos espectros 
atómicos. 

  Calcula o valor enerxético 
correspondente a unha transición 
electrónica entre dous niveis dados, 
e pode relacionalo cos espectros 
atómicos. 

 Realización de exercicios e 
problemas no caderno. 

 CMCCT 

 i 

 l 

 

 B2.2. Modelo atómico de 
Bohr. 

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

 B2.2. Recoñecer a importancia da 
teoría mecanocuántica para o 
coñecemento do átomo. 

  QUB2.2.1. Diferencia o significado 
dos números cuánticos segundo 
Bohr e a teoría mecanocuántica que 
define o modelo atómico actual, en 
relación co concepto de órbita e 
orbital. 

  Diferencia o significado dos 
números cuánticos segundo Bohr e 
a teoría mecanocuántica que define 
o modelo atómico actual. Diferencia 
ente o concepto de órbita e orbital. 

 Realización de exercicios no 
caderno sobre nºs cuánticos. 

 Respostas a preguntas directas na 
aula. 

 e 

 i 

 

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

 B2.3. Explicar os conceptos 
básicos da mecánica cuántica: 
dualidade onda-corpúsculo e 
incerteza. 

  QUB2.3.1. Determina lonxitudes de 
onda asociadas a partículas en 
movemento para xustificar o 
comportamento ondulatorio dos 
electróns. 

  Determina lonxitudes de onda 
asociadas a partículas en 
movemento para xustificar o 
comportamento ondulatorio dos 
electróns. 

 

 Realización de exercicios e 
problemas co posterior análise e 
interpretación de resultados. 



  

IES de Melide                                                                                                                                                                                             Programación didáctica Física e Química  Páxina 121  de 161 

 Química. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencia
s clave 

  QUB2.3.2. Xustifica o carácter 
probabilístico do estudo de 
partículas atómicas a partir do 
principio de indeterminación de 
Heisenberg. 

  Relaciona o carácter probabilístico 
no estudo do comportamento de 
partículas atómicas  co principio de 
indeterminación de Heisenberg. 

 Visionado de aplicacións ou vídeos 
relacionados. 

 

 CMCCT 

 e 

 i 

 B2.5. Partículas 
subatómicas: orixe do 
Universo.  

 B2.4. Describir as características 
fundamentais das partículas 
subatómicas, diferenciando os 
tipos. 

 QUB2.4.1. Coñece as partículas 
subatómicas e os tipos de quarks 
presentes na natureza íntima da 
materia e na orixe primixenia do 
Universo, explicando as 
características e a clasificación 
destes. 

  Coñece as partículas subatómicas e 
os tipos de quarks presentes na 
natureza íntima da materia e na 
orixe primixenia do Universo, 
explicando as características e a 
clasificación destes. 

 Realización de exercicios de 
identificación e sobre propiedades 
das partículas subatómicas. 

 i 

 

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

 B2.5. Establecer a configuración 
electrónica dun átomo en relación 
coa súa posición na táboa 
periódica. 

 QUB2.5.1. Determina a 
configuración electrónica dun 
átomo, coñecida a súa posición na 
táboa periódica e os números 
cuánticos posibles do electrón 
diferenciador. 

  Determina a configuración 
electrónica dun átomo, coñecida a 
súa posición na táboa periódica e os 
números cuánticos posibles do 
electrón diferenciador.  Realización de diversos tipos de 

execicios sobre configuración 
electrónica e obtención de 
información e conclusións respecto 
as súas propiedades químicas, 
físicas e posición na táboa periódica. 

 Exercicios consistentes en explicar 
as propiedades periódicas a partir da 
configuración electrónica e a inversa. 

 Respostas a preguntas directas na 
aula empregando a táboa periódca.  

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

 B2.6. Identificar os números 
cuánticos para un electrón 
segundo no orbital en que se 
atope. 

 QUB2.6.1. Xustifica a reactividade 
dun elemento a partir da estrutura 
electrónica ou a súa posición na 
táboa periódica. 

  Xustifica a reactividade dun 
elemento a partir da estrutura 
electrónica ou a súa posición na 
táboa periódica. 

 i 

 l 

 

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

 B2.7. Coñecer a estrutura básica 
do sistema periódico actual, 
definir as propiedades periódicas 
estudadas e describir a súa 
variación ao longo dun grupo ou 
período. 

 QUB2.7.1. Argumenta a variación do 
raio atómico, potencial de 
ionización, afinidade electrónica e 
electronegatividade en grupos e 
períodos, comparando as 
devanditas propiedades para 
elementos diferentes. 

  Argumenta dun xeito básico a 
variación do radio atómico, potencial 
de ionización, afinidade electrónica 
e electronegatividade en grupos e 
períodos, comparando as 
devanditas propiedades para 
elementos diferentes. 

 i 

 l 

 

 B2.8. Enlace químico.  B2.8. Utilizar o modelo de enlace 
correspondente para explicar a 
formación de moléculas, de 
cristais e de estruturas 
macroscópicas, e deducir as súas 
propiedades. 

 QUB2.8.1. Xustifica a estabilidade 
das moléculas ou dos cristais 
formados empregando a regra do 
octeto ou baseándose nas 
interaccións dos electróns da capa 
de valencia para a formación dos 
enlaces. 

 

  Xustifica a estabilidade das 
moléculas ou dos cristais formados 
empregando a regra do octeto ou 
baseándose nas interaccións dos 
electróns da capa de valencia para 
a formación dos enlaces. 

 Respostas a preguntas directas na 
aula sobre a regra do octeto e o seu 
rango de valided, dado que se trata 
dunha regra xa vista en cursos 
anteriores. 
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 Química. 2º de bacharelato  
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 i  B2.9. Enlace iónico. 

 B2.10. Propiedades das 
substancias con enlace 
iónico. 

 B2.9. Construír ciclos enerxéticos 
do tipo Born-Haber para calcular a 
enerxía de rede, analizando de 
forma cualitativa a variación de 
enerxía de rede en diferentes 
compostos 

 QUB2.9.1. Aplica o ciclo de Born-
Haber para o cálculo da enerxía 
reticular de cristais iónicos. 

  Aplica o ciclo de Born-Haber para o 
cálculo da enerxía reticular de 
cristais iónicos. 

 Resolución na aula de problemas 
propostos. 

 Traballo en grupo sobre cuestións ou 
exercicios relacionados coa enerxía 
de rede e a estabilidade do enlace 
iónico. 

 

 CMCCT 

 QUB2.9.2. Compara a fortaleza do 
enlace en distintos compostos 
iónicos aplicando a fórmula de Born-
Landé para considerar os factores 
dos que depende a enerxía reticular. 

  Compara a fortaleza do enlace en 
distintos compostos iónicos 
aplicando a fórmula de Born-Landé 
para considerar os factores dos que 
depende a enerxía reticular. 

 i 

 l 

 

 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). 

 B2.10. Describir as características 
básicas do enlace covalente 
empregando diagramas de Lewis 
e utilizar a TEV para a súa 
descrición máis complexa. 

 QUB2.10.1. Determina a polaridade 
dunha molécula utilizando o modelo 
ou a teoría máis axeitados para 
explicar a súa xeometría. 

  Determina a polaridade dunha 
molécula utilizando o modelo ou a 
teoría máis axeitados para explicar 
a súa xeometría. 

 Exposición na aula do enlace 
covalente como a maneira de 
conseguir estabilidade compartindo 
electróns.  

 Exerccios para practicar estructuras 
de Lewis de complexidade 
progresiva. 

  Explicación da polaridade e 
realización de exercicios sobre ela. 

 Introducción ao Enlace-valencia. 
Explicación da teoría da hibridación 
e realización de exercicios de 
aplicación desta. 

 QUB2.10.2. Representa a xeometría 
molecular de distintas substancias 
covalentes aplicando a TEV e a 
TRPECV. 

  Representa a xeometría molecular 
de distintas substancias covalentes 
aplicando a TEV e a TRPECV. 

 i 

 l 

 B2.15. Propiedades das 
substancias con enlace 
covalente. 

 B2.16. Enlaces presentes 
en substancias de 
interese biolóxico. 

 B2.11. Empregar a teoría da 
hibridación para explicar o enlace 
covalente e a xeometría de 
distintas moléculas. 

 QUB2.11.1. Dálles sentido aos 
parámetros moleculares (ángulos de 
enlace, distancias de enlace, etc) en 
compostos covalentes utilizando a 
teoría de hibridación para compostos 
inorgánicos e orgánicos. 

  Dálles sentido aos parámetros 
moleculares (ángulos de enlace, 
distancias de enlace, etc) en 
compostos covalentes utilizando a 
teoría de hibridación para 
compostos inorgánicos e orgánicos. 

 d 

 h 

 i 

 l 

 B2.17. Enlace metálico.  

 B2.18. Propiedades dos 
metais. Aplicacións de 
supercondutores e 
semicondutores. 

 B2.12. Coñecer as propiedades 
dos metais empregando as 
diferentes teorías estudadas para 
a formación do enlace metálico. 

 QUB2.12.1. Explica a condutividade 
eléctrica e térmica mediante o 
modelo do gas electrónico, 
aplicándoo tamén a substancias 
semicondutoras e supercondutoras.   Explica a condutividade eléctrica e 

térmica mediante o modelo do gas 
electrónico, aplicándoo tamén a 
substancias semicondutoras e 
supercondutoras. 

 Preguntas directas na aula e mostra 
de animacións ou simulacións 
(modelos)  i  B2.19. Modelo do gas 

electrónico e teoría de 
bandas. 

 B2.13. Explicar a posible 
condutividade eléctrica dun metal 
empregando a teoría de bandas. 

 QUB2.13.1. Describe o 
comportamento dun elemento como 
illante, condutor ou semicondutor 
eléctrico, utilizando a teoría de 
bandas. 
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 QUB2.13.2. Coñece e explica 
algunhas aplicacións dos 
semicondutores e supercondutores, 
e analiza a súa repercusión no 
avance tecnolóxico da sociedade. 

  Coñece algunhas aplicacións dos 
semicondutores e supercondutores 
e a súa repercusión no avance 
tecnolóxico da sociedade. 

 

 CMCCT 

 i  B2.20. Natureza das 
forzas intermoleculares. 

 B2.14. Recoñecer os tipos de 
forzas intermoleculares e explicar 
como afectan as propiedades de 
determinados compostos en 
casos concretos. 

 QUB2.14.1. Xustifica a influencia das 
forzas intermoleculares para 
explicar como varían as 
propiedades específicas de diversas 
substancias en función das 
devanditas interaccións. 

  Coñece a influencia das forzas 
intermoleculares na variación das 
propiedades específicas de diversas 
substancias tales como ptos de 
fusión e ebulición, etc. 

 Trabalo con gráficos que mostran as 
desviacións na regularidade das 
propiedades físicas de distintas 
substancias relacionando estas 
variacións cos distintos tipos de 
forzas intemoleculares resaltando 
especialmente o enlace por pontes 
de hidróxeno. 

 Realización de exercicios de 
identificación das distintas forzas 
intermoleculares que teñen lugar nun 
grupo de substancias. 

 i  B2.9. Enlace iónico. 

 B2.11. Enlace covalente. 

 B2.20. Natureza das 
forzas intermoleculares. 

 B2.15. Diferenciar as forzas 
intramoleculares das 
intermoleculares en compostos 
iónicos ou covalentes. 

 QUB2.15.1. Compara a enerxía dos 
enlaces intramoleculares en relación 
coa enerxía correspondente ás 
forzas intermoleculares, xustificando 
o comportamento fisicoquímico das 
moléculas. 

  Compara a enerxía dos enlaces 
intramoleculares en relación coa 
enerxía correspondente ás forzas 
intermoleculares, xustificando o 
comportamento fisicoquímico das 
moléculas. 

Bloque 3. Reaccións químicas 

 i  B3.1. Concepto de 
velocidade de reacción.  

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

 B3.1. Definir velocidade dunha 
reacción e aplicar a teoría das 
colisións e do estado de transición 
utilizando o concepto de enerxía 
de activación. 

 QUB3.1.1. Obtén ecuacións 
cinéticas reflectindo as unidades 
das magnitudes que interveñen. 

  Obtén ecuacións cinéticas 
reflectindo as unidades das 
magnitudes que interveñen. 

 Exercicios e problemas variados 
sobre ec de velocidade, ordes de 
reacción parciais e total, cte e 
velocidade e enerxía de activación, 
etc 

 

 CMCCT 

 i 

 l 

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

 B3.4. Utilización de 
catalizadores en procesos 
industriais. 

 B3.2. Xustificar como a natureza e 
a concentración dos reactivos, a 
temperatura e a presenza de 
catalizadores modifican a 
velocidade de reacción. 

 QUB3.2.1. Predí a influencia dos 
factores que modifican a velocidade 
dunha reacción. 

  Predí a influencia dos factores que 
modifican a velocidade dunha 
reacción. 

 Exercicios para traballar a influencia 
dos factores que modifican a 
velocidade dunha reacción. 

 Mostra dalgunha animación ou 
presentación sobre o funcionamento 
dos catalizadores e a súa 
importancia tanto industrial como 
biólóxica 

 QUB3.2.2. Explica o funcionamento 
dos catalizadores en relación con 
procesos industriais e a catálise 
enzimática, analizando a súa 
repercusión no medio e na saúde. 

  Coñece o funcionamento dos 
catalizadores en relación con 
procesos industriais e a catálise 
encimática. 

 CMCCT 

 CSC 

 

 i  B3.5. Mecanismos de 
reacción. 

 B3.3. Coñecer que a velocidade 
dunha reacción química depende 
da etapa limitante segundo o seu 
mecanismo de reacción 
establecido. 

 QUB3.3.1. Deduce o proceso de 
control da velocidade dunha 
reacción química identificando a 
etapa limitante correspondente ao 
seu mecanismo de reacción. 

 

  Analiza  a gráfica de velocidade de 
reacción e distigue nela diversos 
parámetros como enerxía de 
activación, intermedio de reacción, 
etc 

 Exercicios prácticos analizando 
distintos parámetros cinéticos a 
partir dunha gráfica de velocidade 
de reacción e dedución do posible 
mecanismo de reacción. 

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

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

 B3.4. Aplicar o concepto de 
equilibrio químico para predicir a 
evolución dun sistema. 

 QUB3.4.1. Interpreta o valor do 
cociente de reacción comparándoo 
coa constante de equilibrio, 
prevendo a evolución dunha 
reacción para alcanzar o equilibrio. 

 Calcula o valor do cociente de 
reacción e compárao coa constante 
de equilibrio e preve en función do 
seu valor a evolución dunha 
reacción para acadar o equilibrio. 

 Mostra dunha animacion ou vídeo 
que simula o estado de equilibrio e o 
seu caracter dinámico. 

 Exrcicios  de expresión e cálculo da 
cte de equilibrio en distinos tipos de 
equilibrios tal como nos 
heteroxéneos. 

 Exercicios de comparación da Keq 
co Q de reacc para prever cara onde 
se despraza o sistema para acadar o 
equlibrio. 

 

 CMCCT 

 QUB3.4.2. Comproba e interpreta 
experiencias de laboratorio onde se 
poñen de manifesto os factores que 
inflúen no desprazamento do 
equilibrio químico, en equilibrios 
homoxéneos e heteroxéneos. 

  Comproba e interpreta experiencias 
de laboratorio onde se poñen de 
manifesto os factores que inflúen no 
desprazamento do equilibrio 
químico, en equilibrios homoxéneos 
e heteroxéneos. 

 CAA 

 CMCCT 

 

 i 

 

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

 B3.5. Expresar matematicamente 
a constante de equilibrio dun 
proceso no que interveñen gases, 
en función da concentración e das 
presións parciais. 

 QUB3.5.1. Acha o valor das 
constantes de equilibrio, Kc e Kp, 
para un equilibrio en diferentes 
situacións de presión, volume ou 
concentración. 

  Acha o valor das constantes de 
equilibrio, Kc e Kp, para un equilibrio 
en diferentes situacións de presión, 
volume ou concentración. 

 Realización de exercicios e 
problemas de cálculo ou emprego 
das expresións de Kc e Kp e da 
relación entre elas 

 CMCCT 

 i  B3.8. Equilibrios con 
gases. 

 B3.6. Relacionar Kc e Kp en 
equilibrios nos que interveñen 
gases, interpretando o seu 
significado, e resolver problemas 
de equilibrios homoxéneos en 
reaccións gasosas. 

 QUB3.5.2. Calcula as 
concentracións ou presións parciais 
das substancias presentes nun 
equilibrio químico empregando a lei 
de acción de masas, e deduce como 
evoluciona o equilibrio ao variar a 
cantidade de produto ou reactivo. 

  Calcula as concentracións ou 
presións parciais das substancias 
presentes nun equilibrio químico 
empregando a lei de acción de 
masas, e deduce como evoluciona o 
equilibrio ao variar a cantidade de 
produto ou reactivo. 

 Realización de exercicios e 
problemas de cálculo das presións 
parciais o concentraións a partir de 
Kp e Kc ou de cálculo do grao de 
disociación a partir das ctes 
anteriores e a inversa, a partir do 
grao de disociación calcular Kp e Kc 

 Exercicios e problemas consitentes 
en varia as condicións do estado de 
equilibrio e ver para onde evoluciona 

 QUB3.6.1. Utiliza o grao de 
disociación aplicándoo ao cálculo de 
concentracións e constantes de 
equilibrio Kc e Kp. 

  Utiliza o grao de disociación 
aplicándoo ao cálculo de 
concentracións e constantes de 
equilibrio Kc e Kp. 

 i  B3.9. Equilibrios 
heteroxéneos: reaccións 
de precipitación.  

 B3.7. Resolver problemas de 
equilibrios heteroxéneos, con 
especial atención aos de 
disolución-precipitación. 

 QUB3.7.1. Relaciona a solubilidade 
e o produto de solubilidade 
aplicando a lei de Guldberg e 
Waage en equilibrios heteroxéneos 
sólido-líquido, e aplícao 
experimentalmente como método de 
separación e identificación de 
mesturas de sales disoltos. 

  Relaciona a solubilidade e o produto 
de solubilidade aplicando a lei de 
Guldberg e Waage en equilibrios 
heteroxéneos sólido-líquido, e 
aplícaa como método de separación 
e identificación de mesturas de 
sales disoltos. 

 Realización de exercicios e 
problemas variados sobre 
solubilidade e o seu cálculo 
estudando como se ve afectada pola 
presenza de ións comuns ou por 
reaccións secundareas. 

 Exercicios e problemas sobre 
precipitación e precipitación 
fraccionada. 
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 i 

 l 

 

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

 B3.8. Aplicar o principio de Le 
Chatelier a distintos tipos de 
reaccións tendo en conta o efecto 
da temperatura, a presión, o 
volume e a concentración das 
substancias presentes, predicindo 
a evolución do sistema. 

 QUB3.8.1. Aplica o principio de Le 
Chatelier para predicir a evolución 
dun sistema en equilibrio ao 
modificar a temperatura, a presión, o 
volume ou a concentración que o 
definen, utilizando como exemplo a 
obtención industrial do amoníaco. 

  Aplica o principio de Le Chatelier 
para predicir a evolución dun 
sistema en equilibrio ao modificar a 
temperatura, a presión, o volume ou 
a concentración que o definen. 

 Exercicios e preguntas orais ou para 
resolver por escrito consistentes en 
explicar, dado un proceso en eq, 
como o seu estado se ve modificado 
por cambios nas condicións de 
concentración, P, Tª e V iniciais 
aplicando o principio de Le Chatelier 
ou outro tipo de razonamento. 

 

 CMCCT 

 i 

 l 

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

 B3.4. Utilización de 
catalizadores en procesos 
industriais. 

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

 B3.11. Aplicacións e 
importancia do eq químico 
en procesos industriais e 
en situacións cotiás. 

 B3.9. Valorar a importancia do 
principio de Le Chatelier en 
diversos procesos industriais. 

 QUB3.9.1. Analiza os factores 
cinéticos e termodinámicos que 
inflúen nas velocidades de reacción 
e na evolución dos equilibrios para 
optimizar a obtención de compostos 
de interese industrial, como por 
exemplo o amoníaco. 

  Analiza os factores cinéticos e 
termodinámicos que inflúen nas 
velocidades de reacción e na 
evolución dos equilibrios para 
optimizar a obtención de compostos 
de interese industrial, como por 
exemplo o amoníaco. 

 Visionado de vídeos, presentacións 
ou aplicacións interactivas que 
mostran como analizar (principio de 
Le Chatelier) e ter en conta os 
factores termodinámicos e cinéticos 
que afectan ao desprazamento dun 
estado de equilibrio para obter un 
mellor rendemento na obtención dos 
productos desexados tales como o 
caso particular da obtención do 
amoniaco. 

 Estudo do papel xogado polos 
catalizadores. 

 i  B3.9. Equilibrios 
heteroxéneos: reaccións 
de precipitación. 

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

 B3.10. Explicar como varía a 
solubilidade dun sal polo efecto 
dun ión común. 

 QUB3.10.1. Calcula a solubilidade 
dunha sal interpretando como se 
modifica ao engadir un ión común, e 
verifícao experimentalmente nalgúns 
casos concretos. 

  Calcula a solubilidade dunha sal 
interpretando como se modifica ao 
engadir un ión común, variando a 
temperatura ou engadindo disolente 

 Exercicios e problemas variados 
sobre cálculo de Keq en equilbrios 
heteroxéneos. Cáculo da Keq a 
partir da solubilidade e 
determinación da solubilidade a 
unha Tª deterrninada a partir da Keq. 
Estudo cuantitativo de como afecta a 
solubilidade a presenza dun ion 
común. Estudo da precipitación 
fraccionada. 

 i  B3.12. Concepto de 
ácido-base.  

 B313. Teoría de Arrhenius 
e de Brönsted-Lowry.  

 B3.11. Aplicar a teoría de Brönsted 
para recoñecer as substancias que 
poden actuar como ácidos ou 
bases e comparala coa d 
Arrhenius. 

 QUB3.11.1. Xustifica o 
comportamento ácido ou básico dun 
composto aplicando a teoría de 
Arrhenius ou a de Brönsted-Lowry. 
Identifica os pares        ácido-base 
conxugados. 

  Xustifica o comportamento ácido ou 
básico dun composto aplicando a 
teoría de Brönsted-Lowry dos pares 
ácido-base conxugados e diferencia 
esta teoría da de Arrhenius 

 Exercicios ou preguntas directas na 
aula consistentes en clasificar 
distintas substancias en ácidos ou 
bases ou anfóteros tendo en conta 
as teorías de Arrhenius ou de 
Brönsted-Lowry. 

 Exercicios de determinación de 
pares ácido-base conxugados. 
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 i  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. 

  B3.12. Determinar o valor do pH 
de distintos tipos de ácidos e 
bases. 

 QUB3.12.1. Identifica o carácter 
ácido, básico ou neutro, e a 
fortaleza ácido-base de distintas 
disolucións segundo o tipo de 
composto disolvido nelas, e 
determina teoricamente e 
experimentalmente o valor do pH 
destas.  

  Identifica o carácter ácido, básico 
ou neutro, e a fortaleza ácido-base 
de distintas disolucións segundo o 
tipo de composto disolto nelas, e 
calcula o valor do pH destas e o 
grao de disociación ou ionización.  

 Exercicios e problemas variados 
sobre cálculo de pH de disolucións 
de ácidos e bases forte e de 
disolucións de ácidos e bases 
débiles xunto co grado de 
disociación correspondente. Cáculo 
de cte de acidez e basicidade a 
partir do grao de disociación. 

 

 CMCCT 

 i  B3.20. Estudo cualitativo 
da hidrólise de sales. 

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

  B3.14. Xustificar o pH resultante 
na hidrólise dun sal. 

 QUB3.14.1. Predí o comportamento 
ácido-base dunha sal disolta en 
auga aplicando o concepto de 
hidrólise, e escribe os procesos 
intermedios e os equilibrios que 
teñen lugar. 

  Predí o comportamento ácido-base 
dunha sal disolta en auga aplicando 
o concepto de hidrólise, e escribe os 
procesos intermedios e os 
equilibrios que teñen lugar. 

 Realización de exercicios do libro de 
texto ou propostos polo profesor 
consistentes en indicar e razoar 
mediante os correspondentes 
equilibrios o caracter ácido ou básico 
da disolución resultante de disolver 
unha sal en auga. Calcular o pH 

correspondente e  hidrólise. 

 CAA 

 CMCCT 

 

 B3.141. Identificar a presenza 
dunha disolución reguladora e 
coñecer o seu mecanismo de 
regulación do pH. 

 Coñece como se forma unha 
disolución reguladora e o 
mecanismo de regulación e a 
importancia que desempeñan os 
sistemas reguladores nos 
organismos vivos. 

 

 Describe cualitativamente o 
comportamento dunha disolución 
reguladora ante a dicción du acido 
ou dunha base 

 Exercicios consistentes en identificar 
a presencia dunha disolución 
reguladora e en explicar o 
mecanismo de regulación, de xeito 
oral ou no caderno. 

 Problemas abertos e pechados nos 
que interveñen disolucións 
reguladoras. Cálculo do pH. 

 i 

 l 

 B3.18. Equilibrio ácido-
base 

 B3.19. Volumetrías de 
neutralización ácido-base.  

 

  B3.13. Explicar as reaccións 
ácido-base e a importancia 
dalgunha delas, así como as súas 
aplicacións prácticas. 

 QUB3.13.1. Describe o 
procedemento para realizar unha 
volumetría ácido-base dunha 
disolución de concentración 
descoñecida, realizando os cálculos 
necesarios. 

  Describe o procedemento para 
realizar unha volumetría ácido-base 
dunha disolución de concentración 
descoñecida, realizando os cálculos 
necesarios. 

 Realizar prácticas no laboratorio de 
reaccións de neutralización usando o 
procedemento, reactivos, indicador e 
material necesario. 

 Exercicios e problemas para 
practicar e afianzar as valoracións 
ácido- base e os cálculos asociados. 
Escribir a reacción de neutralización, 
axustala e logo realizar os cálculos 
necesarios. 

  

 CMCCT 

  B3.15. Utilizar os cálculos 
estequiométricos necesarios para 
levar a cabo unha reacción de 
neutralización ou volumetría 
ácido-base. 

 QUB3.15.1. Determina a 
concentración dun ácido ou unha 
base valorándoa con outra de 
concentración coñecida, 
establecendo o punto de 
equivalencia da neutralización 
mediante o emprego de indicadores 
ácido-base (faino no laboratorio no 
caso de ácidos e bases fortes). 

 

  Escribe a reacción de neuralización 
axustada e determina a 
concentración dun ácido ou dunha 
base forte valorándoo/a con outra/o 
base/acido forte de concentración 
coñecida. Indica o indicador a usar.  
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 Química. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de consecución para 

superar a materia 
Actividades de aprendizaxe Temporalización 

Competencia
s clave 

 i 

 l 

 B3.21. Ácidos e bases 
relevantes a nivel 
industrial e de consumo. 
Problemas ambientais. 

   B3.16. Coñecer as aplicacións 
dos ácidos e das bases na vida 
cotiá (produtos de limpeza, 
cosmética, etc.). 

 QUB3.16.1. Recoñece a acción 
dalgúns produtos de uso cotián 
como consecuencia do seu 
comportamento químico ácido-base. 

  Recoñece a acción dalgúns 
produtos de uso cotián como 
consecuencia do seu 
comportamento químico ácido-base. 

 Preguntas directas na aula ou 
exercicios no caderno. 

 CMCCT 

 i  B3.22. Equilibrio redox. 

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

 B3.17. Determinar o número de 
oxidación dun elemento químico 
identificando se se oxida ou 
reduce nunha reacción química. 

 QUB3.17.1. Define oxidación e 
redución en relación coa variación 
do número de oxidación dun átomo 
en substancias oxidantes e 
redutoras. 

  Define oxidación e redución en 
relación coa variación do número de 
oxidación dun átomo en substancias 
oxidantes e redutoras. 

 Exercicios para practicar a 
determinación do nº de oxidación e 
en determinar se unha substancia se 
oxida ou se reduce.   

 Exerccicios consistentes en 
determinar que especies se oxidan 
(reductores) e cales se reducen 
(oxidantes) 

 i 

 l 

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

 B3.18. Axustar reaccións de 
oxidación-redución utilizando o 
método do ión-electrón e facer os 
cálculos estequiométricos 
correspondentes. 

 QUB3.18.1. Identifica reaccións de 
oxidación-redución empregando o 
método do ión-electrón para 
axustalas. 

  Emprega o método do ión-electrón 
para axustar reaccións de 
oxidación-reducción. 

 Exercicios variados de axuste de 
reaccións redox polo método do ion 
electrón, tanto en medio ácido como 
básico uha vez explicado o protocolo 
que se  debe seguir. 

 i  B3.25. Potencial de 
redución estándar. 

 B3.19. Comprender o significado 
de potencial estándar de redución 
dun par redox, utilizándoo para 
predicir a espontaneidade dun 
proceso entre dous pares redox. 

 QUB3.19.1. Relaciona a 
espontaneidade dun proceso redox 
coa variación de enerxía de Gibbs, 
considerando o valor da forza 
electromotriz obtida. 

  Relaciona a espontaneidade dun 
proceso redox coa variación de 
enerxía de Gibbs, considerando o 
valor da forza electromotriz obtida. 

 Exercicios e problemas de cálculo de 
forza electromotriz a partir dos 
potenciais estandar para as semi-
reaccións. Determinación da 
espontaneidade da reacción. 

 QUB3.19.2. Deseña unha pila 
coñecendo os potenciais estándar 
de redución, utilizándoos para 
calcular o potencial xerado 
formulando as semirreacións redox 
correspondentes, e constrúe unha 
pila Daniell. 

  Deseña unha pila coñecendo os 
potenciais estándar de redución, e 
utilizándoos para calcular o 
potencial xerado formulando as 
correspondentes semirreacións 
redox, e constrúe unha pila Daniell. 

 Exercicios e problemas de diverso 
grado de dificultade sobre pilas. 

 Realización de prácticas no 
laboratorio de construcción de 
celdas galvánicas. 

 QUB3.19.3. Analiza un proceso de 
oxidación-redución coa xeración de 
corrente eléctrica representando 
unha célula galvánica. 

  Analiza un proceso de oxidación-
redución coa xeración de corrente 
eléctrica representando unha célula 
galvánica. 

 i  B3.26. Volumetrías redox.  B3.20. Realizar cálculos 
estequiométricos necesarios para 
aplicar ás volumetrías redox. 

 QUB3.20.1. Describe o 
procedemento para realizar unha 
volumetría redox e realiza logo os 
cálculos estequiométricos. 

 

  Describe o procedemento para 
realizar unha volumetría redox, 
realizando os cálculos 
estequiométricos correspondentes. 

 Visionado de algún vídeo sobre 
volumetrias redox 
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 i  B3.27. Leis de Faraday da 
electrólise. 

 B3.21. Determinar a cantidade de 
substancia depositada nos 
eléctrodos dunha cuba 
electrolítica empregando as leis 
de Faraday. 

 QUB3.21.1. Aplica as leis de 
Faraday a electrolise e determina a 
cantidade de materia depositada 
nun eléctrodo ou o t que tarda en 
facelo, e compróbao 
experimentalmente nalgún proceso. 

  Aplica as leis de Faraday a un 
proceso electrolítico e determina a 
cantidade de materia depositada 
nun eléctrodo ou o tempo que tarda 
en facelo. 

 Resolución de exercicios e 
problemas variados sobre a 
electrolise e nas que sexa preciso 
aplicar as leis de Faraday e escribir 
os procesos que teñen lugar.  

 Realización de algunha experiencia 
no laboratorio ou na aula. 

 CMCCT 

 i 

 l 

 B3.28. Aplicacións e 
repercusións das 
reaccións de oxidación 
redución: baterías 
eléctricas, pilas de 
combustible e prevención 
da corrosión de metais. 

 B3.22. Coñecer algunhas das 
aplicacións da electrólises como a 
prevención da corrosión, a 
fabricación de pilas de distintos 
tipos (galvánicas, alcalinas e de 
combustible) e a obtención de 
elementos puros. 

 QUB3.22.1. Representa os procesos 
que teñen lugar nunha pila de 
combustible, escribindo as 
semirreaccións redox e indicando as 
vantaxes e os inconvenientes do 
uso destas pilas fronte ás 
convencionais. 

  Representa os procesos que teñen 
lugar nunha pila de combustible, 
escribindo as semirreaccións redox 
e indicando as vantaxes e os 
inconvenientes do uso destas pilas 
fronte ás convencionais. 

 Visionado de esquemas sobre pilas 
de combustible e a s semirreaccións 
que teñe lugar 

 Debate na clase sobre as súas 
vantaxes e os eu futuro 

 CMCCT 

 CSC 

 QUB3.22.2. Xustifica as vantaxes da 
anodización e a galvanoplastia na 
protección de obxectos metálicos. 

 

  Coñece as vantaxes da anodización 
e a galvanoplastia na protección de 
obxectos metálicos. 

 Visionado de algún vídeo ou 
presentación ilustrativa sobre estes 
procesos. 

 CMCCT 

Bloque 4. Síntese orgánica e novos materiais 

 i  B4.1. Estudo de funcións 
orgánicas. 

 B4.1. Recoñecer os compostos 
orgánicos, segundo a función que 
os caracteriza. 

  QUB4.1.1. Relaciona a forma de 
hibridación do átomo de carbono co 
tipo de enlace en diferentes 
compostos representando 
graficamente moléculas orgánicas 
sinxelas. 

 

  Relaciona a forma de hibridación do 
átomo de carbono  co tipo de enlace 
en diferentes compostos 
representando graficamente 
moléculas orgánicas sinxelas. 

 Realización de exercicios diversos 
sobre os distintos tipos de 
hibridación que pode presentar o 
carbono nos compostos orgánicos. 

 Visionado de imaxes o gráficos. 

 Emprego e manipulación de 
modelos. 

 

 CMCCT 
 i  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. 

 

 B4.2. Formular compostos 
orgánicos sinxelos con varias 
funcións. 

  QUB4.2.1. Diferencia, nomea e 
formula hidrocarburos e compostos 
orgánicos que posúen varios grupos 
funcionais. 

  Diferencia, nomea e formula 
hidrocarburos e compostos 
orgánicos que posúen un ou varios 
grupos funcionais. 

 Exercicios variados sobre 
formulación, nomencltura e 
identificación de compostos 
orgánicos escribindo a súa 
estructura mediante fórmulas 
semidesenvolvidas principalmente. 
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 i  B4.4. Tipos de isomería.  B4.3. Representar isómeros a 
partir dunha fórmula molecular 
dada. 

  QUB4.3.1. Distingue os tipos de 
isomería representando, formulando 
e nomeando os posibles isómeros, 
dada unha fórmula molecular. 

  Distingue os tipos de isomería 
representando, formulando e 
nomeando os posibles isómeros, 
dada unha fórmula molecular. 

 Realización de exercicios variados 
do libro de texto ou propostos polo 
profesor sobre isomería e os 
distintos tipos de isómeros. 

 Realización de exercicios sobre os 
distintos tipos de reaccións químicas 
que experimentan os compostos 
orgánicos explicando como se 
forman os productos e a 
estereoselectividade ou 
rexioselectividade dalgunhas 
reaccións. 

 CMCCT 

 i  B4.5. Tipos de reaccións 
orgánicas. 

 B4.4. Identificar os principais tipos 
de reaccións orgánicas: 
substitución, adición, eliminación, 
condensación e redox. 

  QUB4.4.1. Identifica e explica os 
principais tipos de reaccións 
orgánicas (substitución, adición, 
eliminación, condensación e redox), 
e pode predicir os produtos. 

  Identifica e explica a grandes rasgos 
os principais tipos de reaccións 
orgánicas (substitución, adición, 
eliminación, condensación e redox), 
e pode predicir os produtos. 

 i  B4.5. Tipos de reaccións 
orgánicas. 

 B4.5. Escribir e axustar reaccións 
de obtención ou transformación 
de compostos orgánicos en 
función do grupo funcional 
presente. 

  QUB4.5.1. Desenvolve a secuencia 
de reaccións necesarias para obter 
un composto orgánico determinado 
a partir de outro con distinto grupo 
funcional, aplicando a regra de 
Markovnikov ou de Saytzeff para a 
formación de distintos isómeros. 

  Pode aplicar a regra de 
Markovnikov ou de Saytzeff para 
determinar a formación de distintos 
isómeros. 

 b 

 i 

 l 

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

 B4.7. Principais 
compostos orgánicos de 
interese biolóxico e 
industrial: polímeros e 
medicamentos. 

 B4.6. Valorar a importancia da 
química orgánica vinculada a 
outras áreas de coñecemento e 
ao interese social. 

 QUB4.6.1. Relaciona os grupos 
funcionais e as estruturas principais 
con compostos sinxelos de interese 
biolóxico. 

  Relaciona os grupos funcionais e as 
estruturas principais con compostos 
sinxelos de interese biolóxico. 

 Realización de actividades ou 
resposta a preguntas directas na 
aula. 

 Visionado de animacións ou vídeos 

 Mostra de imaxes de 
macromoléculas: ADN, etc 

 CMCCT 

 CSC 

 

 i  B4.8. Macromoléculas.  B4.7. Determinar as 
características máis importantes 
das macromoléculas. 

 QUB4.7.1. Recoñece 
macromoléculas de orixe natural e 
sintética. 

  Distingue entre macromoléculas de 
orixe natural e sintética. 

 CMCCT 

 i  B4.9. Polímeros.  B4.8. Representar a fórmula dun 
polímero a partir dos seus 
monómeros, e viceversa. 

 QUB4.8.1. A partir dun monómero, 
deseña o polímero correspondente 
e explica o proceso que tivo lugar. 

  Coñece algún mecanismo de 
formación de polímeros a partir dos 
correspondentes monómeros. 

 i 

 l 

 B4.10. Reaccións de 
polimerización. 

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

 B4.9. Describir os mecanismos 
máis sinxelos de polimerización e 
as propiedades dalgúns dos 
principais polímeros de interese 
industrial. 

 QUB4.9.1. Utiliza as reaccións de 
polimerización para a obtención de 
compostos de interese industrial 
como polietileno, PVC, poliestireno, 
caucho, poliamidas e poliésteres, 
poliuretanos e baquelita. 

 

  Coñece  as principais  reaccións de 
polimerización empregadas para a 
obtención de compostos de interese 
industrial como polietileno, PVC, 
poliestireno, caucho, etc 

 Realizaciónde actividades do libro de 
texto relacionadas. 

 Visionado de algún vídeo ou 
presentación. 
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 b 

 i 

 l 

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

 B4.10. Coñecer as propiedades e 
a obtención dalgúns compostos 
de interese en biomedicina e, en 
xeral, nas ramas da industria. 

 QUB4.10.1. Identifica substancias e 
derivados orgánicos que se utilizan 
como principios activos de 
medicamentos, cosméticos e 
biomateriais, e valora a repercusión 
na calidade de vida. 

  Coñece algunha substancia ou 
derivado orgánico empregado como 
principio activo de medicamentos, 
cosméticos, etc. 

 CMCCT 

 CSC 

 b 

 i 

 l 

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

 B4.11. Distinguir as principais 
aplicacións dos materiais 
polímeros, segundo a súa 
utilización en distintos ámbitos. 

 QUB4.11.1. Describe as principais 
aplicacións dos materiais polímeros 
de alto interese tecnolóxico e 
biolóxico (adhesivos e 
revestimentos, resinas, tecidos, 
pinturas, próteses, lentes, etc.), en 
relación coas vantaxes e as 
desvantaxes do seu uso segundo as 
propiedades que o caracterizan. 

  Coñece algunhas das utilidades e 
aplicacións que os compostos 
orgánicos en xeral e os polímeros 
en particular teñen en sectores 
como a alimentación, a agricultura, a 
biomedicina e a tecnoloxía e ás 
posibles desvantaxes. 

 Realización de un traballo individual 
ou en grupo con búsqueda de 
información e posterior exposición 
empregando as TIC.  b 

 i 

 l 

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

 B4.12. Valorar a utilización das 
substancias orgánicas no 
desenvolvemento da sociedade 
actual e os problemas ambientais 
que se poden derivar. 

 QUB4.12.1. Recoñece as utilidades 
que os compostos orgánicos teñen 
en sectores como a alimentación, a 
agricultura, a biomedicina, a 
enxeñaría de materiais e a enerxía, 
fronte ás posibles desvantaxes que 
leva consigo o seu 
desenvolvemento. 

 CCEC 

 CMCCT 

 CSC 
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COMENTARIOS RESPECTO AOS ESTÁNDARES NON ADQUIRIDOS 

A parte da materia de Física e Química de 1º de BAC relativa a Química impartiuse 
íntegramente de modo presencial durante o curso 2019-2020 (entre os meses de setembro 
e febreiro). En calqueira caso, a iniciarase a materia repasando os contidos imprescindibles 
necesarios para a materia e xa impartidos o curso anterior 

 
CONTIDOS MÍNIMOS 
 

Consideranse contidos mínimos para poder superar a asignatura os seguintes: 
 

 Problemas de estequiometría, disolucións e mesturas de gases. 

 Modelos atómicos, orbitais, configuracións electrónicas e propiedades periódicas. 

 Enlaces químicos e forzas intermoleculares. 

 Estructuras de Lewis, hibridación, formas xeométricas das moléculas e polaridade. 

 Ec de velocidade. Orden de reacción. Factores que afectan a velocidade de reacción. 

 Equilibrio químico, constantes de equilibrio, grado de disociación. 

 Principio de Le Chatelier. Aplicalo para explicar os desprazamentos no estado de 
equilibrio. 

 Solubilidade e producto de solubilidade. Desprazamento de equilibrios heteroxéneos, 
efecto do ion común. 

 Teorías ácido-base, ácidos e bases conxugados, pH de ácidos e bases débiles, 
grado de disociación, hidrólese, disolucións reguladoras, valoracións. 

 Oxidación e reducción. Axuste de reaccións redox. Problemas de pilas e electrólise. 

 Formulación e nomenclatura de compostos orgánicos. Isomería.  

 Principais tipos de reaccións nos compostos orgánicos. 

 Materiais, procedementos e cálculos nas prácticas de laboratorio. 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

No presente curso o profesorado da asignatura de QUÍMICA de 2º (dous profesores) tomou 
a decisión de comenzar o curso co desenvolvemento dos Bloques 3 e 4 e deiixar para o 
último trimestre o desenvolvemento do Bloque 2 por considerar que sería máis doado para o 
alumnado comenzar con estos temas máis prácticos e menos teóricos. Preténderase 
desenvolver todo o temario ao longo do curso pero pode que sexa preciso reducir contidos 
no Bloque 2 e centrarse no máis importante de dito Bloque. A estimación é a seguinte: 

1º Trimestre: Bloque 3 (ata finalizar eq acido-base)  

2º Trimestre: Bloque 3 (a parte de eq de oxidación-reducción) e Bloque 4 

3º Trimestre: Bloque 2 

  * O Bloque 1 desenvolverase ao longo de todo o curso por ser este transversal 
 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Empregaranse de maneira habitual o libro de texto fixado polo departamento como 
libro de apoio (non oficial): “Qímica 2º de Bacharelato”  Editorial Oxford 

 

 O propio libro de texto permitirá fixar actividades de reforzo ou ampliación de ser 
necesarias; ademais o profesor poderá proporcionar nestes casos material adicional 
ao alumnado de consideralo oportuno. 

 

 O alumnado dispón dun curso na aula virtual onde pode atopar diverso material 
adicional (enlaces, vídeos, simulacións flash e java, presentacións, ..) , solucionarios 
de exercicios propostos e, en xeral, todo aquelo que se considere porveitoso para 
unha mellor comprensión da asignatura. 
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 Disporase tamén dun curso online na aula virtual 
 

 Usarase tamén o material dispoñible no laboratorio para o desnvolvemento dos 
temas e para a realización das prácticas. ( paneles, modelos moleculares, etc) 

 

 Utilizaranse outros recursos, como poden ser ordenador/material informático, vídeo 
proxector, táboas periódicas, modelos moleculares, etc…, como elemento de apoio 
para certos contidos do programa, de consideralo necesario. 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
 

 No caso daqueles alumnos ou alumnas nos que se detecten dificultades específicas 
para acadar determinados obxectivos mínimos da materia, estableceranse medidas 
de reforzo individualizadas.  

 De xeito análogo, no caso daqueles alumnos/as que demostren un dominio claro dos 
obxectivos fixados para a materia estableceranse medidas de ampliación naquelas 
partes nas que sexa axeitado facelo. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

 Os instrumentos de avaliación estarán constituidos fundamentalmente polas probas 
escritas (exames), o traballo e actitude na aula e a realización das tarefas que en 
cada caso se poidan encomendar (deberes, traballos, etc) 

 Como norma xeral farase un seguimento do traballo do alumnado na aula 
empregando as fichas de seguimento e procurarase que as tarefas susceptibles de 
avaliación estean claramente conectadas co traballo desenvolvido na clase e garden 
relación coas probas de reválida que se establezan. 

 Velarase para que os criterios de avaliación e cualificación que van a rexer durante o 
curso sexan coñecidos ao comenzo do mesmo. 

 

METODOLOXÍA E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

 En xeral a metodoloxía consistirá en partir do nivel de desenvolvemento do 
alumnado, nos seus distintos aspectos, para construír, a partir de aí, outras 
aprendizaxes que favorezan e melloren o devandito nivel de desenvolvemento. 

 De xeito xeral as clases diarias consistirán nunha primeira fase expositiva para logo 
pasar a unha fase práctica na que se desenvolveran estratexías e procedementos, 
competencias en definitiva. 

 Darase prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte á súa 
aprendizaxe mecánica ou memorística. 

 Realizaranse múltiples exercicios variados tanto de índole inductiva como deductiva. 

 Desenvolveranse técnicas e estratexias de resolución de problemas e de 
razonamento de cuestións teóricas e promoverase a utilización e aplicación das 
mesmas. 
 

CALIFICACIÓN TRIMESTRAL 

 En cada avaliación haberá 2 exames escritos cuxa tipoloxía estará acorde cos 
criterios da CIUG (sempre que os contidos a avaliar o permitan): 2 cuestións, 2 
problemas e unha pregunta tipo laboratorio. Cada unha das 5 preguntas terá un valor 
de 2 puntos. 

 A nota en cada avaliación será a resultante da nota media dos exámes do trimestre. 
Para obter unha nota de 5 na avaliación será necesario obtener unha media de 5 
entre as dúas probas escritas, tendo en conta que se a nota de algunha das dúas 
probas é inferior a 3 considerarase suspensa a avaliación. Neste caso a nota da 
avaliación será 4 e o alumn@ examinarase da parte suspensa no exame de 
recuperación. 
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 O criterio para o redondeo será o que o docente estime, e para elo terase en conta o 
rendimento, interés e actitude do alumn@ pola materia. 

 O redondeo NUNCA SERÁ A ALZA se o alumn@ presenta faltas de asistencia na 
materia SEN XUSTIFICAR (non entendéndose por xustificadas motivos persoais). 

 Ao finalizar o trimestre farase unha proba de recuperación na que o alumnado se 
examinará das probas que non tivese superadas. Nesta proba deberá de acadarse 
como mínimo unha nota de 3 na proba non superada para poder facer media. A nota 
da proba de recuperación será ponderada sempre que o resultado da ponderación 
sexa igual ou superior a 5. 

      

      CALIFICACIÓN FINAL DE MAIO 

 A nota final da materia será a resultante da media aritmética REAL (sen redondear) 
das notas obtidas en cada un dos trimestres. Para aprobar a materia en maio é 
necesario ter unha nota igual ou superior a 5 en cada un dos tres trimestres. 

 O criterio para o redondeo será o que o docente estime, e para elo terase en conta o 
rendimento, interese e actitude do alumn@ pola materia. 

 O redondeo NUNCA SERÁ A ALZA se o alumn@ presenta faltas de asistencia na 
materia SEN XUSTIFICAR (non entendéndose por xustificadas motivos persoais). 

 A finais de maio realizarase un examen final que servirá de recuperación para o 
alumnado que non aprobase a 3ª avaliación así como para aquelos alumn@s que 
tuvieran algunha das anteriores avaliacións suspensas. 

 A calificación final de maio será a resultante da nota media dos tres trimestres, tendo 
en conta que as calificacións das probas de recuperación serán ponderadas (sempre 
que o resultado da ponderación sexa igual ou superior a 5). 

CONVOCATORIA DE XUÑO 

 Realizarase unha proba escrita de recuperación no mes de xuño para aquel 
alumnado que non tievse superada a materia no mes de maio, que versará sobre 
calquera dos contidos da materia e cuxo formato será o habitual da materia. 

 
 

ADAPTACIÓNS NECESARIAS ( que a docencia non presencial 
puidese requirir) 
 

Podemos considerar tres escenarios distintos: 
 
       1º - Cuarentena de un ou varios alumnos: Este alumnado seguiría as clases de maneira 

telemática a través da aula virtual, tendo as mesmas sesión a semana que de xeito 
presencial.  Colgarianse na aula virtual os contidos e actividades que se realizarían en 
cada clase e solicitariaselle a realización e envio das tarefas propostas ao resto do 
alumnado de ser o caso. Farase uso xeral do foro para comunicarse e solucionar ou 
aclarar dúbidas. 

 

       2º - Cuarentena do profesor ou profesora: Neste escenario o profesorado que non poida 
asistir a clase apoiarase no profesorado de garda a na aula virtual para desenvolver a 
súa actividade.  O profesorado de garda mostrará na pantalla o curso online da aula 
virtual e o alumnado realizará as actividades que alí se propoñan. Farase uso xeral do 
foro para comunicarse e solucionar ou aclarar dúbidas. 

 

              3º - Cuarentena de todo o curso ou de todo o centro. Volveriamos a situación de 
finais de curso pasado. O medio principal para o desnvolvemento das clases sería a ula 
virtual contando con foros e tarefas e actividades propostas como as vías principais 
para desenvolver a actividade docente. O primeiro día lectivo de cada semana, subirase 
á aula virtual un documento no que se pauten as actividades docentes para a mesma, 
que incluirán: 

https://www.edu.xunta.es/webmail/imp/
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- Sesións de videoconferencia a través de Webex (unha ou dúas á semana) 

- Visionado de videotutoriais coa correspondente resolución de cuestionarios 
relacionados (un ou dous á semana) 

- Resolución de actividades empregando aplicacións interactivas (periocidade 
semanal ou quincenal) 

- Problemas e exercicios (número variable en función dos contidos tratados na 
semana en cuestión)  

- Traballos individuais sobre algunha temática relacionada cos contidos da materia 
(en función do momento da cuarentena e os contidos tratados nese momento). 
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2º  CURSO DE  BACHARELATO 

 
 
 

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA 
COMUNICACIÓN II 

 
 

DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS 
 

E a súa relación cos obxectivos, competencias clave e estándares de apredizaxe avaliables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTIDOS MÍNIMOS EXIXIBLES 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
METODOLOXÍA E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
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 Tecnoloxías da Información e da Comunicación II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos mínimos Actividades de aprendizaxe Temporalización 
Competencias 

clave 

Bloque 1: Programación 

 d 

 g 

 i 

 l 

 B1.1. Estruturas de 
almacenamento de datos. Tipos 
de datos. Variables, vectores e 
matrices. Listas, pilas e colas.  

 B1.1. Describir as estruturas de 
almacenamento e analizar as 
características de cada unha.  

 TIC2B1.1.1. Explica as estruturas de 
almacenamento para diferentes 
aplicacións tendo en conta as súas 
características. 

 Coñece as principais estruturas de 
almacenamento de datos para 
diferentes aplicacións. 

 Creación de un curso online na 
plataforma milaulas.com por parte 
de cada alumno. Neste curso 
cada alumno/a matricula ao resto 
de compañeiros/as incluido o 
profesor co rol de estudantes. 

 O alumno (co rol de profesor) 
desenvolve no seu curso online 
os contidos do bloque de 
programación ao mesmo tempo 
que experimenta coa plataforma 
LMS moodle. 

 Para desenvolver os temas do 
curso o alumno realiza procuras e 
pesquisas avanzadas en internet 
sobre os contidos a tratar. Logo 
elabora o seu propio material 
mediante o  procesamento da 
información atopada. 

 O alumno propón tarefas e probas 
aos seus estudantes sobre os 
contidos desenvolvidos. 

 Creación e xestión de foros para 
interacción do profesor cos 
estudantes e estes entre eles.  

 Traballos con html e css e  
posibilidade de introducción en  
java script. 

 

 
 

 CD. 

 CMCCT 

 CCL 

 b 

 d 

 g 

 i 

 l 

 B1.2. Diagramas de fluxo: 
elementos e símbolos, e o seu 
significado. 

 B1.3. Deseño de algoritmos con 
diagramas de fluxo utilizando 
ferramentas informáticas. 

 B1.2. Coñecer e comprender a 
sintaxe e a semántica das 
construcións dunha linguaxe de 
programación. 

 TIC2B1.2.1. Elabora diagramas de 
fluxo de mediana complexidade 
usando elementos gráficos e 
relacionándoos entre si para dar 
resposta a problemas concretos.  

 Elabora diagramas de fluxo de 
mediana complexidade usando 
elementos gráficos e relacionándoos 
entre si para dar resposta a 
problemas concretos.  

 CD 

 CMCCT. 

 CAA 

 CSIEE  

 b 

 d 

 g 

 i 

 l 

 B1.4. Transformación de 
diagramas de fluxo en 
pseudocódigo ou en código 
fonte. 

 B1.5. Programación modular: 
módulos, procedementos e 
funcións. 

 B1.3. Realizar programas de 
aplicación nunha linguaxe de 
programación determinada e 
aplicalos á solución de 
problemas reais. 

 TIC2B1.3.1. Elabora programas de 
mediana complexidade definindo o 
fluxograma correspondente e 
escribindo o código correspondente.  

 Elabora programas de mediana 
complexidade definindo o 
fluxograma correspondente e 
escribindo o código correspondente.  

 CD ▪ CAA 

 CMCCT. 

 CSIEE 

 TIC2B1.3.2. Descompón problemas 
de certa complexidade en problemas 
máis pequenos susceptibles de seren 
programados como partes separadas. 

 Descompón problemas de certa 
complexidade en problemas máis 
pequenos susceptibles de seren 
programados como partes 
separadas. 

 b 

 d 

 g 

 i 

 l 

 B1.6. Deseño e realización de 
probas: tipos de probas e casos 
de proba. Depuración. 

 B1.7. Optimización e 
documentación. Análise de 
código e refactorización. 
Repositorios de código e control 
de versións. 

 B1.4. Depurar programas 
informáticos, optimizándoos 
para a súa aplicación. 

 TIC2B1.4.1. Obtén o resultado de 
seguir un programa escrito nun código 
determinado, partindo de 
determinadas condicións. 

 Pode interpretar de maneira sinxela 
o que fai un programa escrito nunha 
linguaxe determinada, partindo de 
determinadas condicións. 

  TIC2B1.4.2. Optimiza o código dun 
programa dado aplicando 
procedementos de depuración. 

 Coñece os procedementos de 
depuración para optimizar o código 
dun programa determinado.  

 a 

 b 

 d 

 g 

 i 

 B1.9. Seguridade física: 
protección física das redes. 

 B1.10. Tipos de código 
malicioso e usos: virus, 
troianos, portas traseiras e 
publicitario. 

 B1.5. Analizar a importancia 
da protección da información 
na sociedade do 
coñecemento, valorando as 
repercusións de tipo 
económico, social ou persoal. 

 TIC2B1.5.3. Clasifica o código 
malicioso pola súa capacidade de 
propagación e describe as 
características de cada un, indicando 
sobre que elementos actúan. 

 Clasifica o código malicioso pola súa 
capacidade de propagación e 
describe as características de cada 
un, indicando sobre que elementos 
actúan. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CSC 
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 Tecnoloxías da Información e da Comunicación II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos mínimos Actividades de aprendizaxe Temporalización 
Competencias 

clave 

Bloque 2.: Publicación e difusión de contidos 

 a 
 b 
 d 
 g 
 i 
 l 
 m 

 B2.4. Características da web 
2.0. 

 B2.3. Analizar e utilizar as 
posibilidades que nos ofrecen 
as tecnoloxías baseadas na 
web 2.0 e sucesivos 
desenvolvementos, aplicándoas 
ao desenvolvemento de 
traballos colaborativos. 

 

 

 

 TIC2B2.3.1. Explica as características 
relevantes da web 2.0 e os principios 
en que esta se basea. 

 

 

 Explica as características máis 
relevantes da web 2.0 e os 
principios en que esta se basea. 
Utiliza aplicacións da web 2.0 

 Creación de un sitio web persoal 
empregando a plataforma 
weebly.com. 

 Elección do formato (plantilla) e 
personalización adaptándoo as 
necesidades de uso do sitio. 
Creación do menú de navegación 
coas páxinas e subpáxinas. 
Creación de unha páxina tipo Blog 
no sitio web. 

 Escribir varios post no Blog sobre 
temas libres ou propostos polo 
profe e compartilos nas redes 
sociais. Personalizar a barra 
lateral dereita do Blog mediante 
aplicacións tipo java script 
(applets) que se deben buscar en 
internet. 

 Aloxar (incrustar, embeber) os 
traballos que serealizan mediante 
ferramentas da web 2.0 ou 
mediante outro tipo de software 
na súa páxina web persoal e 
presentalos e comentalos. 

 Realizar traballos colaborativos ou 
individuais tales como follas de 
cálculo, formularios e mapas en 
google drive ou noutras 
plataformas. 

 Traballo con aplicacións para 
crear nubes de palabras como 
wordart.com ou outras. 

 Traballo con liñas do tempo 
colaborativas como tiki-toki ou 
preceden. 

 

 

 

  

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CCA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 b 

 d 

 e 

 f 

 g 

 i 

 l 

 m 

 p 

 B2.1. Linguaxes de marcaxe 
para a creación de documentos 
web. 

 B2.2. Accesibilidade  e 
usabilidade en internet. 

 B2.1. Utilizar e describir as 
características das ferramentas 
relacionadas coa web social, 
identificando as funcións e as 
posibilidades que ofrecen as 
plataformas de traballo 
colaborativo. 

 

 

 

 TIC2B2.1.1. Deseña páxinas web e 
blogs con ferramentas específicas 
analizando as características 
fundamentais relacionadas coa súa 
accesibilidade e a súa usabilidade, 
tendo en conta a función á que está 
destinada. 

 Deseña páxinas web e blogs con 
ferramentas específicas e crea 
distinto tipo de contido nelas. 
Personaliza o seu aspecto 
manipulando o código html e as 
follas de estilo csss. 

  B2.3. Ferramentas de xestión 
de contidos da web 2.0. 

 B2.2. Elaborar e publicar 
contidos na web que integren 
información textual, gráfica e 
multimedia, tendo en conta a 
quen van dirixidos e os 
obxectivos. 

 

 

 

 

 TIC2B2.2.1. Elabora traballos 
utilizando as posibilidades de 
colaboración que permiten as 
tecnoloxías baseadas na web 2.0. 

 Elabora traballos utilizando as 
posibilidades de colaboración que 
permiten as tecnoloxías baseadas 
na web 2.0. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 
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 Tecnoloxías da Información e da Comunicación II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Contidos mínimos Actividades de aprendizaxe Temporalización 
Competencias 

clave 

Bloque 3: Seguridade 

   B1.8. Seguridade lóxica. Tipos 
de ameaza e técnicas de 
vixilancia dos sistemas: 
protección contra virus e 
respaldo de información. 

 B1.5. Analizar a importancia da 
protección da información na 
sociedade do coñecemento, 
valorando as repercusións de 
tipo económico, social ou 
persoal. 

 TIC2B1.5.1. Selecciona elementos de 
protección de software para internet 
relacionándoos cos posibles ataques. 

 Selecciona elementos de protección 
de software para internet 
relacionándoos cos posibles 
ataques. 

 Para desenvolver os temas do o 
alumno realiza procuras e 
pesquisas intensivas en internet 
sobre os contidos a tratar. Logo 
elabora o seu propio material 
mediante o  procesamento da 
información atopada. 

 O alumno propón tarefas e probas 
aos seus estudantes sobre os 
contidos desenvolvidos. 

 Creación de unha entrada no blog 
sobre a temática de seguridade 
en informática. 

 Creación de un formulario en 
google drive sobre os hábitos de 
seguridade no uso de equipos 
informáticos e na navegación en 
internet  e logo envialo aos seus 
compañeiros para que o 
complimenten. Traballo posterior 
consistente na análise dos 
resultados acadados e creación 
dunha entrada no blog sobre a 
temática de seguridade en 
informática. 

 
 

  

 a 

 b 

 d 

 g 

 i 

 l 

 B3.1. Medidas físicas e lóxicas 
de seguridade en redes: 
devasas, copias de seguridade, 
sistemas de control de acceso, 
monitorización de sistemas e 
análise de logs. 

 B3.1. Adoptar as condutas de 
seguridade activa e pasiva que 
posibiliten a protección dos 
datos e do propio individuo nas 
súas interaccións en internet e 
na xestión de recursos e 
aplicacións locais. 

 TIC2B3.1.1. Elabora un esquema de 
bloques cos elementos de protección 
física fronte a ataques externos para 
unha pequena rede, considerando 
tanto os elementos de hardware de 
protección como as ferramentas de 
software que permiten protexer a 
información. 

 Elabora un esquema de bloques cos 
elementos de protección física 
fronte a ataques externos para unha 
pequena rede, considerando tanto 
os elementos de hardware de 
protección como as ferramentas de 
software que permiten protexer a 
información. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 b 

 d 

 g 

 i 

 l 

 B3.2. Uso básico dun contorno 
de desenvolvemento: edición de 
programas e xeración de 
executables. 

 B3.2. Utilizar contornos de 
programación para deseñar 
programas que resolvan 
problemas concretos. 

 TIC2B3.2.1. Elabora programas de 
mediana complexidade utilizando 
contornos de programación. 

 Elabora programas de mediana 
complexidade utilizando contornos 
de programación. 

 CD 

 CMCCT. 

 CAA 

 CSIEE 
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TEMPORALIZACIÓN 
 

A distribución dos contidos prevista para o presente curso é a seguinte: 

1ª Avaliación: Prevese impartir o Bloque 1.  

2ª Avaliación: A previsión é que se imparta todo o Bloque 3 e parte do Bloque 2 

3ª Avaliación: Continuaranse a desnvolver os contidos correspondentes ao Bloque 2 
procurando desenvover os máis importantes ou relevantes por se non dese tempo a 
desenvolvelos todos 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

Os instrumentos de avaliación consistiran básicamente en calficar os traballos tanto 
individuais como en grupos enviados a aula virtual como tarefas obrigatorias. 
Os alumnos tamén crearán o seu propio curso online na plataforma milaulas.com na 
que desenvolveran os contidos do currículo e terán como alumnos ao resto dos 
compañeiros. Asegurarémonos de que os traballos enviados a aula virtual ou o 
contido creado por eles na súa plataforma online sexan realizados por eles polo que 
faremos un seguimento da tarefa que se vai desenvolvendo na aula día a día. 
Moitos dos traballos enviados poderán expoñelos ao resto de compañeiros na 
pizarra dixital.  
Tamén se terá en conta a apariencia e calidade do contido do sitio web creado por 
eles durante o curso co xestor de páxinas web weebly.com. 

Tamén se terán en conta outros aspectos como: 

- A asistencia regular a clase 
- A correcta utilización do material e equipamento. 
- A aparticipación e implicación positiva durante as clases 

 
METODOLOXÍA E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

 Crease un curso na aula virtual do instituto no que o alumnado debe subir os 
traballos e tarefas encomendadas para que sexan calificadas polo profesor. Ao 
mesmo tempo este curso virtual serve para que o profesor propoña novas tarefas, 
estableza as condicións destas e proporcione o material necesario. 

 A cualificación realizarase tendo en conta a calidade dos traballos e o 
comportamento na aula e tamén, tendo en conta os traballos realizados en 
aplicacións online de web 2.0 e na páxina web personal creada en weebly.com. 

 Non se contempla a realización de exames. 

 Traballarase sempre con ferramentas de software libre e co sistema operativo 
Ubuntu. 

 Para conseguir unha cualificación positiva na convocatoria de xuño, deberanse ter 
superadas a maioría das tarefas satisfactoriamente e ter mostrado un 
comportamento axeitado na aula co profesor e resto de compañeiros/as así como 
un uso responsable e coidadoso do equipamento informático da aula. 
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CONTIDOS MÍNIMOS 

 
     Considéranse contidos mínimos para poder superar a asignatura os seguintes: 
 

 Ter desenvolvidos os temas que se determinen ao longo do curso relacionados 
cos contidos do Bloque 1 e Bloque 3 no espazo de aprendizaxe persoal creado 
en milaulas.com. 

 Ter creado e desenvolvido con contido propio un sitio web persoal en weebly.com 
aloxando e publicando nel os contidos realizados con outras apliacacións e 
correspondentes a outras tarefas. 

 Realizar os traballos coas ferramentas de googledrive individual ou 
colaborativamente como googlemaps, follas de cálculo ou cuestionarios. 

 Escribir e editar código html sinxelo, por exemplo código que se proporciona para 
embeber ou incrustar.  

 Realizar liñas do tempo ou nubes de palabras ou claquera outra actividade coas 
ferramentas que ofrece a web 2.0. 

 Retocar e editar imaxes e realizar composicións con Gimp ou Pixlr.  

 Realizar buscas avanzadas en internet 
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ESA III 
ESA IV 

 
 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO 
DISTRIBUCIÓN DOS CONTIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTIDOS MÍNIMOS EXIXIBLES 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
METODOLOXÍA E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
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MÓDULO III. CONTIDOS DE FÍSICA E QUÍMICA 

Bloque I: A materia e os cambios 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

j 
k 
l 

B1.1. Propiedades xerais e 
características da materia.  

B1.1. Recoñecer as propiedades xerais e 
características específicas da materia e 
relacionalas coa súa natureza e as súas 
aplicacións. 

B1.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades 
características da materia, utilizando estas últimas para a 
caracterización de substancias. 

CMCCT 

B1.1.2. Describe a determinación experimental do volume 
e da masa dun sólido, realiza as medidas 
correspondentes e calcula a súa densidade. 

CMCCT 

CCL 

B1.2. Substancias puras e 
mesturas homoxéneas e 
heteroxéneas. Mesturas de 
especial interese: disolucións 
acuosas e aliaxes. 

B1.2. Identificar sistemas materiais como 
substancias puras ou mesturas e valorar a 
importancia e as aplicacións de mesturas de 
especial interese. 

B1.2.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso 
cotián en substancias puras e mesturas (mesturas 
homoxéneas ou heteroxéneas). 

CMCCT 

CSC 

B1.2.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a 
composición de mesturas homoxéneas de especial 
interese. 

CMCCT 

B1.2.3. Describe o procedemento e o material utilizado na 
preparación de disolucións, determina a concentración e 
exprésaa en gramos/litro. 

a 
j 
k 
l 

B1.3. Métodos de separación 
de mesturas homoxéneas e 
heteroxéneas. 

B1.3. Propor métodos de separación dos 
compoñentes dunha mestura e aplicalos no 
laboratorio. 

B1.3.1. Deseña métodos de separación de mesturas 
segundo as propiedades características das substancias 
que as compoñen, describe o material de laboratorio 
adecuado e levar a cabo o proceso. 

CMCCT 

CAA 

g 
h 
j 
k 
l 

B1.4. Estrutura atómica. 
Modelos atómicos, desde 
Dalton ata a idea cualitativa do 
modelo actual. Número 
atómico, número másico. 

B1.4. Recoñecer que os modelos atómicos 
son instrumentos interpretativos das distintas 
teorías e a necesidade da súa utilización para 
a interpretación e comprensión da estrutura 
interna da materia. 

B1.4.1. Representa o átomo, a partir do número atómico 
e o número másico, utilizando o modelo planetario. 

CMCCT 

CCL 

CCEC 

B1.4.2. Describe as características das partículas 
subatómicas básicas e a súa localización no átomo. 

CMCCT 

CCL 

B1.4.3. Relaciona a notación         co nº atómico e o nº 
másico, determinando o nº de cada un dos tipos de 
partículas subatómicas básicas. 

CMCCT 
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h 
j 
k 
l 

B1.5. Sistema periódico: 
relacionar a posición dos 
elementos na táboa coas súas 
propiedades. 

B1.5. Interpretar a ordenación dos elementos 
na táboa periódica e recoñecer os máis 
relevantes a partir dos seus símbolos. 

B1.5.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en 
grupos e períodos na táboa periódica. 

B1.6. Masas atómicas e 
moleculares. Isótopos. 

B1.6. Analizar a utilidade científica e 
tecnolóxica dos isótopos radioactivos. 

B1.6.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta 
aplicacións dos isótopos radioactivos. 

CMCCT 

CSC 

B1.7. Enlace químico: iónico e 
covalente. Propiedades de 
substancias sinxelas de uso 
habitual a partir da natureza 
do seu enlace químico. 

B1.7.a. Interpretar os distintos tipos de enlace 
químico a partir da posición dos elementos 
implicados na táboa periódica. 

B1.7.a.1. Fórmula compostos iónicos e covalentes máis 
comúns. 

B1.7.b. Describir como se unen os átomos 
para formar estruturas máis complexas. 

B1.7.b.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir 
do átomo correspondente, utilizando a notación adecuada 
para a súa representación. 

CMCCT 

CCL 
B1.7.b.2. Explica como algúns átomos tenden a 
agruparse para formar moléculas en substancias de uso 
frecuente e calcula as súas masas moleculares. 

f 
h 
j 
k 
l 

B1.8. Cambios físicos e 
químicos. 

B1.8. Distinguir entre cambios físicos e 
químicos mediante a realización de 
experiencias sinxelas que poñan de 
manifesto se se forman ou non novas 
substancias. 

B1.8.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en 
accións da vida cotiá en función de que haxa ou non 
formación de novas substancias. 

CMCCT 

CSC 

B1.8.2. Describe o procedemento de realización de 
experimentos sinxelos en que se manifeste a formación 
de novas substancias e recoñece que se trata de 
cambios químicos. 

CMCCT 

CSC 

CAA B1.9. Reacción química. Lei 
de conservación da masa. 
Axustes de reaccións. 

B1.9. Caracterizar as reaccións químicas 
como cambios dunhas substancias noutras. 

 

B1.9.1. Identifica cales son os reactivos e os produtos de 
reaccións químicas sinxelas interpretando a 
representación esquemática dunha reacción química. 
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Bloque 2: O movemento e as forzas 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

h 
i 
j 
k 
l 
p 

B2.1. Magnitudes escalares 
e vectoriais.  

B2.1. Comprobar a necesidade de usar 
vectores para a definición de determinadas 
magnitudes. 

B2.1.1. Identifica unha determinada magnitude como 
escalar ou vectorial. 

CMCCT 

B2.2. Movementos, sistema 
de referencia, velocidade 
media, velocidade e 
aceleración media. 

B2.2. Xustificar o carácter relativo do 
movemento e a necesidade dun sistema de 
referencia para describilo adecuadamente. 

B2.2.1. Utiliza un sistema de referencia para representar 
o movemento. 

CMCCT 

B2.3. Establecer a velocidade dun corpo 
como a relación entre o espazo percorrido e o 
tempo investido en percorrelo. 

B2.3.1. Determina a velocidade media dun corpo. 

B2.3.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns 
utilizando o concepto de velocidade media. 

B2.4. Deducir o valor da aceleración media. 
B2.4.1. Xustifica se un movemento é acelerado ou non a 
partir da velocidade en función do tempo. 

B2.3. Movementos MRU, 
MRUA, caída libre. 

B2.3. Clasificar os distintos tipos de 
movementos en función da súa traxectoria e 
a súa velocidade 

B2.3.1. Clasificar os distintos tipos de movementos en 
función da súa traxectoria e a súa velocidade 

B2.4. Lei da gravitación 
universal. Forzas no noso 
contorno (forza gravitatoria, 
eléctrica e magnética). 

B2.4. Valorar a relevancia histórica e 
científica que a lei da gravitación universal 
supuxo para a unificación das mecánicas 
terrestre e celeste, e coñecer a súa expresión 
matemática. 

B2.4.1. Comprende o motivo polo que as forzas de 
atracción gravitatoria só se poñen de manifesto para 
obxectos moi masivos. 

CMCCT 

B2.4.2. Relaciona o peso dun corpo ca forza de atracción 
gravitatoria. 

B2.5. Forzas de especial 
interese no noso contorno 
(Fr, P, N). 

B2.5. Representar as forzas que actúan en 
distintas situacións sobre os obxectos. 

 

B2.5.1. Representa e interpreta as forzas que actúan en 
distintas situacións de interacción entre obxectos. 

 

 

CMCCT 



  

IES de Melide                                                     Programación didáctica Física e Química  Páxina 147  de 161 

Bloque 3: Enerxía I 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

h 
j 
k 
l 

B3.1. Traballo, a súa relación 
coa enerxía. Formas de 
intercambio de enerxía: o 
traballo e a calor. 

B3.1.a. Recoñecer que a enerxía é a 
capacidade de producir transformacións ou 
cambios. 

B3.1.a.1. Argumenta que a enerxía pode transferirse, 
almacenarse ou disiparse, pero non crearse ou 
destruírse, utilizando exemplos. 

CMCCT 

CCL 

B3.1.b Recoñecer que a calor e o traballo son 
dúas formas de transferencia de enerxía, 
identificando as situacións en que se 
producen. 

B3.1.b.1. Identifica a calor e o traballo como formas de 
intercambio de enerxía, distinguindo as acepcións 
coloquiais destes termos do seu significado científico. 

CMCCT 

f 
h 
j 
k 
l 
p 

B3.2. Potencia. Exercicios 
numéricos sinxelos 
relacionados con este 
concepto. 

B3.2. Relacionar os conceptos de traballo e 
potencia na resolución de problemas, 
expresando os resultados en unidades do 
Sistema internacional, así como outras de 
uso común. 

B3.2.1. Acha o traballo e a potencia asociados a unha 
forza, incluíndo situacións en que a forza forma un ángulo 
distinto de cero co desprazamento, expresando o 
resultado nas unidades do Sistema internacional ou 
outras de uso común (caloría, kWh e CV). 

B3.3. Enerxía: unidades. 
Enerxía cinética, potencial e 
mecánica. Principio de 
conservación. 

B3.3. Analizar as transformacións entre 
enerxía cinética e enerxía potencial, 
aplicando o principio de conservación da 
enerxía mecánica cando se despreza a forza 
de rozamento, e o principio xeral de 
conservación da enerxía cando existe 
disipación desta debida ao rozamento. 

B3.3.1. Resolve problemas de transformacións entre 
enerxía cinética e potencial gravitatoria, aplicando o 
principio de conservación da enerxía mecánica. CMCCT 

CSC 
B3.3.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor 
en situacións onde diminúe a enerxía mecánica. 

a 
b 
f 
h 
j 
k 
l 
m 

B3.4. Fontes de enerxía 
convencionais fronte ás 
alternativas. Uso racional da 
enerxía.  

B3.4. Identificar e comparar as diferentes 
fontes de enerxía empregadas na vida diaria 
nun contexto global que implique aspectos 
económicos e ambientais. 

B3.4.1. Compara as principais fontes de enerxía de 
consumo humano a partir da distribución xeográfica dos 
seus recursos e os efectos ambientais. 

CMCCT 

CSC 

B3.5. Valorar a importancia de realizar un 
consumo responsable das fontes enerxéticas. 

B3.5.1. Analiza o predominio das fontes de enerxía 
convencionais fronte ás alternativas, argumentando os 
motivos polos que estas últimas aínda non están 
suficientemente explotadas. 

B3.5.2. Interpreta datos comparativos sobre a evolución 
do consumo de enerxía mundial propoñendo medidas 
que poden contribuír ao aforro individual e colectivo. 

CMCCT 

CAA 
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B3.6. Valorar o papel da enerxía nas nosas 
vidas, identificar as diferentes fontes, 
comparar o seu impacto ambiental das 
mesmas e recoñecer a importancia do aforro 
enerxético para un desenvolvemento 
sustentable. 

B3.6.1. Recoñece, describe e compara as fontes 
renovables e non renovables de enerxía, analizando con 
sentido crítico o seu impacto ambiental. 

CMCCT 

CCL 

CSC 

MÓDULO IV. CONTIDOS MATEMÁTICOS 

Bloque 1: Números e álxebra 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

e 
l 
p 

B1.1. Números racionais. 
Transformación de fraccións 
en decimais e viceversa. 
Números decimais exactos e 
periódicos. 

B1.2. Potencias de números 
racionais con expoñente 
enteiro. 

B1.3. Potencias de base 10. 
Aplicación para a expresión de 
números moi pequenos. 
Operacións con números 
expresados en notación 
científica. 

B1.4. Expresións radicais: 
transformación e operacións. 

B1.1. A xerarquía nas 
operacións. 

 

 

 

 

B1.1. Utilizar as propiedades dos números 
racionais, as raíces e outros números 
radicais para operar con eles, utilizando a 
forma de cálculo e notación adecuada, para 
resolver problemas da vida cotiá, e presentar 
os resultados coa precisión requirida. 

 

 

 

 

 

 

 

B1.1.1. Recoñece distintos tipos de números (naturais, 
enteiros e racionais), indica o criterio utilizado para a súa 
distinción e utilízaos para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa. 

CMCCT 
B1.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha 
fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos 
periódicos, e indica neste caso o grupo de decimais que 
se repiten ou forman período. 

B1.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un 
decimal exacto ou periódico. 

B1.1.4. Expresa números moi grandes e moi pequenos 
en notación científica, opera con eles, con e sen 
calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados. 

CMCCT 

CD 

B1.1.1. Calcula o valor de expresións numéricas de 
números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as 
operacións elementais e as potencias de expoñente 
enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das 
operacións. 

CMCCT 



  

IES de Melide                                                     Programación didáctica Física e Química  Páxina 149  de 161 

 

 

B1.1.6. Emprega números racionais para resolver 
problemas da vida cotiá e analiza a coherencia da 
solución. 

CMCCT 

CCL 

B1.1.7. Realiza operacións numéricas sinxelas que 
conteñan raíces e opera con elas simplificando os 
resultados. 

CMCCT 

e  
i 

B1.6. Expresións alxébricas. 
Operacións: suma, resta, 
multiplicación e división de 
polinomios. Potencia dun 
polinomio. Igualdades 
notables. 

B1.2. Utilizar a linguaxe alxébrica para 
expresar unha propiedade ou relación dada 
mediante un enunciado, extraendo a 
información relevante e transformándoa. 

B1.2.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o 
resultado en forma de polinomio ordenado e aplícao a 
exemplos da vida cotiá. 

B1.2.2. Coñece e utiliza as identidades notables 
correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma 
por diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado. 

CMCCT 
CCL 

e  
f  
h  
i 
j 
k 
l 
p  

B1.7. Ecuacións de segundo 
grao cunha incógnita. 
Resolución por distintos 
métodos. 

B1.8. Sistemas lineais de dúas 
ecuacións con dúas 
incógnitas. Métodos alxébricos 
e gráficos de resolución. 

B1.9. Resolución de 
problemas mediante a 
utilización de ecuacións e 
sistemas. Uso de calculadoras 
gráficas. 

 

 

B1.3. Resolver problemas da vida cotiá nos 
cales se precise a formulación e a resolución 
de ecuacións de primeiro e segundo grao, e 
sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas 
incógnitas, aplicando técnicas de 
manipulación alxébricas, gráficas ou 
recursos tecnolóxicos, e valorar e contrastar 
os resultados obtidos. 

B1.3.1. Resolve ecuacións de segundo grao completas e 
incompletas mediante procedementos alxébricos e 
gráficos. 

CMCCT 

B1.3.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con 
dúas incógnitas mediante procedementos alxébricos ou 
gráficos. 

CMCCT 

CCL 

 

B1.3.3. Formula alxebricamente unha situación da vida 
cotiá mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e 
sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas, 
resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido. 

 

 

CMCCT 

CSIEE 

CCL 
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Bloque 2: Xeometría 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

e 
f 
h 
j 
l 
p 

B2.1. Xeometría do plano: 
perímetros e áreas de 
polígonos; lonxitude e área de 
figuras circulares. 

B2.2. Xeometría do espazo: 
áreas e volume. 

B2.3. Uso de ferramentas 
tecnolóxicas, para estudar 
formas, configuracións e 
relacións xeométricas que 
faciliten a comprensión de 
conceptos e propiedades 
xeométricas. 

 

B2.1. Recoñecer e describir os elementos e 
as propiedades características das figuras 
planas, os corpos xeométricos elementais e 
as súas configuracións xeométricas. 

B2.1.1. Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude de 
circunferencias e a área de polígonos e de figuras 
circulares en problemas contextualizados, aplicando 
fórmulas e técnicas adecuadas. 

CMCCT 

CCL 

CSIEE 

B2.1.2. Calcula áreas e volumes de poliedros regulares e 
corpos de revolución en problemas contextualizados, 
aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 

CMCCT 

CSIEE 

e  
f 
h 
k 
l 
p 
j 

B2.4. Teorema de Tales. 
Aplicación á resolución de 
problemas. 

 

B2.2. Utilizar o teorema de Tales e as 
fórmulas usuais para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles e para 
obter medidas de lonxitudes de exemplos 
tomados da vida real. 

 

B2.2.1. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións 
de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o cálculo 
indirecto de lonxitudes e de superficies en situacións de 
semellanza: planos, mapas, fotos aéreas etc. 

CMCCT 

e 
f 

B2.1. O globo terráqueo. 
Coordenadas xeográficas. 
Latitude e lonxitude dun punto. 

 

B2.3. Interpretar o sentido das coordenadas 
xeográficas e a súa aplicación na 
localización de puntos. 

 

 

B2.3.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os 
polos, os meridianos e os paralelos e é quen de situar un 
punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa latitude e 
a súa lonxitude. 

 

CMCCT 

CD 
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Bloque 3: Funcións 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

e  
f  
h  
i  
j 
l 
p 

B3.1. Análise e descrición 
cualitativa de gráficas que 
representan fenómenos do 
ámbito cotián e doutras 
materias. 

B3.2. Expresións da ecuación 
da recta. 

B3.3. Funcións cuadráticas. 
Cálculo de elementos 
característicos e 
representación gráfica. 

B3.4. Utilización de 
calculadoras gráficas e 
software específico para a 
construción e a interpretación 
de gráficas. 

B3.1. Coñecer os elementos que interveñen 
no estudo das funcións e a súa 
representación gráfica. 

 

B3.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada 
graficamente e asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas. 

CMCCT 

CCL 

 

B3.1.2. Identifica as características máis salientables 
dunha gráfica e interprétaas dentro do seu contexto. 

 

CMCCT 

 

B3.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado 
contextualizado e describe o fenómeno exposto. 

 

CMCCT 

CCL 

 

B3.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas 
sinxelas a funcións dadas graficamente. 

 

CMCCT 

B3.2. Recoñecer situacións de relación 
funcional que necesitan ser descritas 
mediante funcións lineais e cuadráticas, 
calculando os seus parámetros e as súas 
características. 

 

B3.2.1. Representa graficamente unha función polinómica 
de grao 1 e 2 e describe as súas características. 

 

CMCCT 

CCL 

 

B3.2.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que 
poidan ser modelizadas mediante funcións lineais e 
cuadráticas, estúdaas e represéntaas utilizando medios 
tecnolóxicos cando sexa necesario. 

 

CMCCT 

CCL 

CD 

CSIEE 
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Bloque 4: Ciencia e tecnoloxía nas nosas vidas 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

e  
f  
h  
i  
j 
l 
o 
p 

B4.1. Fases e tarefas dun 
estudo estatístico. 

B4.2. Métodos de selección 
dunha mostra estatística. 
Representatividade dunha 
mostra. 

B4.3. Gráficas estatísticas: 
construción e interpretación. 

B4.1. Elaborar informacións estatísticas para 
describir un conxunto de datos mediante 
táboas e gráficas adecuadas á situación 
analizada, e xustificar se as conclusións son 
representativas para a poboación estudada. 

B4.1.1. Distingue poboación e mostra, e xustifica as 
diferenzas en problemas contextualizados. 

CMCCT 

CCL 

B4.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a 
través do procedemento de selección, en casos sinxelos. 

CMCCT 

CSIEE 

B4.1.3. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos 
de frecuencias e obtén información da táboa elaborada. 

CMCCT 

B4.1.4. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, 
de ser necesario, gráficos estatísticos adecuados a 
distintas situacións relacionadas con variables asociadas 
a problemas sociais, económicos e da vida cotiá. 

CMCCT 

CD 

B4.1.1 Planifica o proceso para elaborar un estudo 
estatístico, de xeito individual ou en grupo. 

CMCCT 

CSIEE 

e 
j 
k 
l 
p 

B4.4. Parámetros de posición: 
media, moda, mediana. 
Cálculo, interpretación e 
propiedades. 

B4.1. Parámetros de 
dispersión: rango, percorrido 
intercuartílico e desviación 
típica. Cálculo e interpretación. 

B4.6. Diagrama de caixa e 
bigotes. 

B4.7. Interpretación conxunta 
da media e a desviación típica. 

B4.8. Aplicacións informáticas 
que faciliten o tratamento de 
datos estatísticos. 

B4.2. Calcular e interpretar os parámetros de 
posición e de dispersión dunha variable 
estatística para resumir os datos e comparar 
distribucións estatísticas. 

B4.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición 
dunha variable estatística para proporcionar un resumo 
dos datos. 

CMCCT 

CCL 

CD 

B4.2.2. Calcula os parámetros de dispersión dunha 
variable estatística (con calculadora e con folla de 
cálculo) para comparar a representatividade da media e 
describir os datos. 
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CONTIDOS MÍNIMOS EXIXIBLES 
 
Dadas as características destes programas considéranse mínimos exixibles tódolos criterios 
de avaliación e contidos expostos anteriormente. 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 
A distribución dos contidos dos módulos científico-tecnolóxicos da ESA III-IV está 
compartida co departamento de Ciencias Naturais. No módulo III o departamento de Física e 
Química encargase de impartir os Contidos de Física e Química, e no módulo IV 
impartiremos os Contidos Matemáticos a partir do punto onde sexa posible chegar no 
módulo III por parte do departamento de Ciencias Naturais, tendo en conta o nivel inicial e o 
acadado polo estudantado. En concreto espérase comezar o módulo IV co Bloque 3 
Funcións e continuar co Bloque 4: Ciencia e tecnoloxía nas nosas vidas. 
 
En todo caso a súa distribución dependerá do resultado da avaliación inicial do alumnado, 

procurando o equilibrio entre os contidos de Física e Química e o resto. 
 

PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Os procedementos e instrumentos de avaliación estarán constituídos fundamentalmente 
polo seguimento do traballo diario na aula e pola realización de probas escritas. 
 

METODOLOXÍA E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

 En xeral partirase do nivel de desenvolvemento do alumnado, nos seus distintos 
aspectos, para construír, a partir de aí, outras aprendizaxes que favorezan e melloren o 
devandito nivel de desenvolvemento. 

 O material necesario para o seguimento do curso (apuntamentos, exercicios, vídeos e 
material adicional) estará dispoñible para todo o alumnado na aula virtual do centro. 
Fomentarase especialmente o uso deste recurso, combinado con outras ferramentas 
informáticas, para que o alumnado adquira as suficientes destrezas dixitais e se poida 
continuar levar a cabo con certa fluidez as clases, no caso dun posible confinamento 
individual (alumnado ou profesorado) ou colectivo (clase enteira). 

 En cada avaliación faranse entre unha e dúas probas de avaliación dependendo dos 
contidos tratados. 

 A nota de avaliación será: o 60% da media das cualificacións obtidas nos diferentes 
exames parciais (no caso de que se fagan máis de un). O restante 40% da nota 
obterase valorando traballos (individuais ou en grupos) e exercicios para entregar. 

 A cualificación do ámbito para cada avaliación será a media aritmética das notas obtidas 
nos contidos do subámbito matemáticas-física e química (módulo III) ou as de 
matemáticas-ciencias naturais (módulo IV), sendo necesario ter un tres (3) como mínimo 
en cada subámbito para poder facer media, en caso contrario o ámbito avaliarase con 
nota inferior a cinco. 

 Farase un exame de recuperación en cada avaliación no caso de non acadar a nota 
mínima. Se ó final do curso algún alumno ten algunha avaliación sen recuperar faráselle 
un exame de dita materia. 

 As probas extraordinarias de maio versarán sobre todos os contidos vistos ao longo do 
cuadrimestre, e o sistema de cualificación será o mesmo que durante o curso podendo 
conservar a nota no caso de ter unha avaliación positiva do módulo nun dos subámbitos. 
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 No caso de ter suspensa unha avaliación poderá facérselle a media coa outra sempre e 
cando teña como mínimo un 3. Considérase  aprobado o módulo se a media chega ó 5. 

 No caso de que os alumnos/as perdan o dereito á avaliación continua pola acumulación 
de faltas de asistencia, baremo que está recollido no regulamento de réxime interno do 
centro, poderá presentarse a unha proba escrita final para cada subámbito. 

 

15. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO 
DOCENTE 
 

En todo proceso de ensino-aprendizaxe faise necesaria unha reflexión sobre a práctica 
docente co fin de mellorala. Os ámbitos de traballo nos que levaremos a cabo esta 
avaliación serán os seguintes:  

-  Tratamento da diversidade 

-  Actividades na aula 

-  Avaliación 

-  Programación 

- Motivación e protagonismo do  
alumnado 

 

Para os catro primeiros ámbitos elaboramos unha relación de posibles indicadores a valorar: 

 Deseñamos ou propoñemos diferentes actividades para o logro de cada un dos 
obxectivos? 

 Motívase ao alumnado explicándolle ben os obxectivos que se queren conseguir e a 
finalidade da actividade? 

 Para a exposición de novos contidos temos en conta os coñecementos previos do 
alumno/a? 

 Relacionamos os contidos das actividades coa vida real, facéndolles entender a estreita 
relación entre ciencia e sociedade? 

 Propoñemos actividades que fomenten a autonomía e iniciativa do alumnado? 

 Coñece o alumnado como se lle avaliará cada actividade ou proba escrita? 

 Programamos actividades en función das características de cada alumno/a e temos en 
conta a diferenza á hora de deseñar tarefas e valorar os logros? 

 Propoñemos metodoloxías diversas?  

 Como organizamos o traballo na aula e como o distribuimos?  

 Favorecemos o traballo interactivo entre os diferentes grupos e organizamos axudas 
entre iguais? 

 Empregamos os suficientes recursos e materiais variados para a aprendizaxe?  
 

Os indicadores para valorar no ámbito da programación figuran no apartado 10 deste 
documento. 
 

16. PROGRAMA PARA A RECUPERACCIÓN DE MATERIAS 
PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES 
 

Nunha das súas primeiras reunións, os membros do departamento decidirán, tendo en conta 
a Programación Didáctica e a Memoria final do curso anterior se fose o caso, a agrupación 
dos contidos das materias pendentes de superar, en dúas partes ou bloques e, ademais, 
deseñarán, revisarán ou adaptarán se fose preciso fichas de exercicios para traballar ditos 
contidos. 

A comenzos de curso,  en cada un dos grupos nos que haxa matriculado alumnado coa 
Física e Química pendente de superar de cursos anteriores, a xefatura de departamento 
informará da agrupación dos contidos en dous bloques e explicará o programa para a súa 
recuperación. 
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A información sobre a división dos contidos en dous bloques,  expoñerase no taboleiro do 
corredor asignado a tal fin e nos taboleiros dos grupos onde exista alumnado afectado. O 
mesmo se fará coas datas de entrega de exercicios, de ser o caso, e de realización das 
probas escritas unha vez queden estas últimas determinadas po xefatura de estudos. 

O xefe do departamento fará un seguimento da evolución académica do alumnado con 
algunha materia de Física e Química pendente de superar a partir da información que sobre 
a súa aprendizaxe lle proporcione o profesor ou profesora actual do alumno ou alumna ou o 
profesorado titor.  

No caso do alumnado que non estea matriculado no presente curso en ningunha das 
asignaturas correspondentes ao Departamento e teña algunha asignatura pendente de 
superar de cursos anteriores, este será informado directamente polo xefe do departamento 
ou a través do taboleiro situado no corredor da sá do profesorado.  
 

2º ESO E 3º ESO  
 

 Os alumnos/as con Física e Química pendente de 2º de ESO e de 3º de ESO realizaran 
dous exames: un na primeira quincena de xaneiro que corresponderá á primeira metade 
da asignatura,  e logo a finais de abril aproximadamente outro exame correspondente a 
segunda metade.  

 Os alumnos/as que non aproben algún ou ningún destes dous exames por non ter 
acadado unha nota igual ou superior a 5 deberán volver a examinarse da mesma materia 
nun terceiro exame, que servirá de recuperación dos exames non aprobados 
anteriormente. Este último exame terá lugar aproximadamente na primeira quincena de 
maio.  

 Para poder aprobar na convocatoria de xuño será necesario ter aprobadas as dúas 
metades da asignatura ou obter unha media igual ou superior a 5 non tendo menos dun 4 
na parte suspensa. No mes de setembro haberá outra convocatoria extraordinaria para 
aqueles alumnos/as que non aproben na convocatoria de xuño. 

 Os alumnos poderán solicitar voluntariamente boletins de exercicios e problemas para 
preparar os exames así como material ou libros de texto do departamento. 

 Os criterios de avaliación e os contidos mínimos son os mesmos que para o curso 
normal de 2º de ESO e 3º de ESO.  

 

1º BAC:  
 

 Os alumnos/as con Física e Química pendente de 1º de BAC terán a oportunidade de 
realizar ata tres exames ao longo do curso.  

 O primeiro e segundo exames, que se realizarán na primeira quincena de febreiro e logo 
das vacacións de semana santa,  abarcarán a primeira metade e a segunda metade da 
asignatura respectivamente.  

 Os alumnos/as que non aproben algún destes dous exames por non ter acadado unha 
nota igual ou superior a 5 deberán volver a examinarse da mesma materia no terceiro 
exame, que servirá de recuperación dos exames non aprobados anteriormente e que se 
realizará na última quincena de abril. 

 Para poder aprobar na convocatoria de xuño será necesario ter aprobadas as dúas 
metades da asignatura ou obter unha media igual ou superior a 5 non tendo menos dun 4 
na parte suspensa.  

 No mes de setembro haberá outra convocatoria extraordinaria para aqueles alumnos que 
non aproben na convocatoria de xuño. 

 Tanto en 3º de ESO como en 1º de BAC considérase que os contidos non son 
progresivos dun curso a outro. 
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17.1  ALUMNOS QUE EN 2º DE BACHARELATO CURSAN UNHA  MATERIA DE CONTIDOS 

PROGRESIVOS 
 

No presente curso o departamento conta con dous alumnos na asisgnatura de TIC II que non 
cursaron no curso pasado TIC I. Dado que se trata dunha asignatura de contidos progresivos, 
figúralles como pendente a materia de 1º BAC. O departamento, a petición do profesor que 
imparte clase nesta asignatura acordou que se consideraría aprobada a materia do curso 
pasado no caso de que acaden avaliación positiva na asignatura de 2º de BAC, sen perxuizo de 
que no vindeiro curso se poidan adoptar outros criterios diferentes chegado o caso. A calificación 
na materia de 1º de Bac será a mesma que a obtida en 2º de BAC. 

 
 
17. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE 
TRABALLARÁN DURANTE O CURSO 
 

  

 17.1 PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES 
 

 Os sistemas educativos desempeñan funcións esenciais no desenvolvemento dos 
individuos e das sociedades. En relación con estas demandas o currículo non debe limitarse 
só á adquisición de conceptos e coñecementos senón que debe incorporar outros aspectos 
que contribuan ao desenvolvemento das persoas como son as habilidades prácticas, as 
actitudes e os valores. Polo tanto, no currículo débense incorporar elementos educativos 
básicos que han de integrarse nas diferentes áreas e que a sociedade demanda, tales como 
a educación ambiental, as novas tecnoloxías, a educación para a paz e a convivencia, a 
educación non sexista, a educación do consumidor e a educación vial. 
 

a) Educación para a convivencia e  a paz.  

 Este tema abordarase na clase tendo en conta a aula como medio representativo da 
sociedade. Quizais a mellor forma de educar en convivencia sexa favorecendo na aula un 
clima que a posibilite. Poñeremos especial coidado en que todos poidan expresar a súa 
opinión respectando a dos demais, en utilizar correctamente o diálogo para contrastar ditas 
opinións, evitando en todo momento unha linguaxe agresiva. Será importante tamén a 
educación no respeto á pluralidade. Desde a física e química pódese mencionar cómo o 
desenvolvemento científico non tería sido posible sein o traballo conxunto de toda a 
comunidade científica.  
 

b) Educación non sexista 

Este tema debe tratarse con moito coidado na aula. Non debemos permitir ningún tipo de 
conduta que poida dar lugar a discriminacións sexistas. A adolescencia é unha etapa 
especialmente sensible cara os temas relacionados coa evolución e desenvolvemento 
sexual e a identidade persoal. Isto serviranos para fomentar no alumnado actitudes de 
respeto e valoración cara todas as individualidades, corrixindo toda actitude discriminatoria. 
Será fundamental que o noso comportamento neste sentido sexa sumamente coidadoso e 
respetuoso. 
 

c) Educación vial.  
 

Unha das formas de utilizar a física e química como medio de integración dos alumnos 
no seu entorno máis inmediato e de adquisición e desenvolvemento de actitudes cívicas é 
mediante a proposta de problemas relacionados coa educación vial. 
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Pódese tratar desde distintos puntos de vista sempre que induzan a unha reflexión por 
parte do alumnado. Por exemplo, o bloque temático de forzas e movementos  é moi propicio 
para o desenvolvemento de actividades relacionadas coa seguridade vial.  

Un aspecto moi importante é o dos accidentes de tráfico. Se pode trabatar na aula cómo 
creen que inflúe o tempo de reacción na distancia de parada e que debatan sobre causas 
que aumenten o tempo de reacción no  individuo e a súa incidencia nos accidentes e 
mostrarase a importancia que ten o mantener a distancia de seguridade e o conducir en todo 
momento a unha velocidad axeitada.  
 

d) Educación ambiental.   
  

 Os problemas ambientais que hoxe sofre o noso mundo constitúen un tema importante 
de reflexión e de preocupación tanto para o conxunto da sociedade como para os 
organismos internacionais e as institucións nacionais e locais. Trátase de cuestións como o 
acelerado crecemento da poboación mundial en relación aos recursos; a deforestación, a 
desertización; o esgotamento dos combustibles fósiles; a chuvia ácida; a disminución da 
capa de ozono; a contaminación de ríos, lagos e mares; o cambio climático, etc. 

Neste senso debemos propoñer ao alumnado que analice a responsabilidade da ciencia 
e a tecnoloxía nesta problemática e a necesidade da súa implicación para resolverlos e 
avanzar cara o logro dun futuro sostible. Tamén é importante tomar conciencia do noso 
papel, a nosa forma de relacionarnos co medio sen deteriorarlo. 
 

e) Educación para a saúde 
        

      Trátase de concienciar ao alumnado da importancia sobre a saúde de uns hábitos de 
vida saúdables, tales como unha alimentación equilibrada, (que se tratará nos temas  de 
enerxía), da necesidade de practicar deportes e na concienciación do perxudicial que resulta 
o consumo de alcohol, fundamentalmente nestas edades nas que moitos adolescentes 
inician o seu consumo. 
 
17.2 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 
 

O Departamento de Física e Química considera de interese primordial a aplicación das 
novas tecnoloxías a labor docente. Na actualidade o centro dispón de ordenador portátil, 
conexión a Internet e canón proxector con pizarra dixital en todas as aulas de docencia polo 
qué resulta máis doado empregar as TIC como instrumento de apoio e soporte para un 
mellor desenvolvemento e aporveitamento da docencia.  

Nas distintas materias que imparte o departamento utilizaranse diversos recursos didácticos 
como: 

 Realización de presentacións ofimáticas. 

 Realización de algún traballo de actualidade ou divulgación científica para publicalo 
na revista dixital do instituto: intres.weebly.com 

 Traballar coa folla de cálculo para o tratamento de datos na realización de prácticas 
de laboratorio 

 Uso do ordenador portátil e do canón de vídeo para realizar presentacións en grupos 
numerosos. 

 Uso de programas de laboratorio virtuais como apoio ás prácticas de laboratorio e ás 
explicacións teóricas. 

 Uso de páxinas web con applets de Java e simulacións Flash, especialmente útiles 
para observar e comprender fenómenos físicos e químicos relacionados con distintos 
temas. 

 Uso de páxinas que dispoñen de moléculas deseñadas para a súa visualización en 
3D e manexo interactivo co plugin Chime ou co programa Rasmol. 
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 Uso de páxinas de astronomía con simuladores, mapas estelares para realizar 
observacións, efemérides, observacións solares e lunares ou visualización directa de 
satélites artificiais. 

 Uso dos programas phpwebquest e hotpotatoes para elaborar proxectos de aula e 
exercicios baseados en páxinas web. 

 Uso do sofware educativo que fornece o propio sistema operativo Debian ou Ubuntu 
instalado en tódolos portátiles das aulas ( táboas periódicas con moita cantidade de 
información, programas para construir e visualizar moléculas en 3D, estelariums, etc) 

 
17.3 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 
 

Poderá dedicarase un tempo semanal, nas materias de ESO do departamento de Física e 
Química (e moi especialmente en 2º ESO), distinto segundo a carga horaria de cada 
materia, á lectura do libro de texto ou de xornais e revistas de divulgación científica, 
centrándose fundamentalmente naqueles alumnos/as con maiores dificultades lectoras. 

Proponse para lectura voluntaria na asignatura de  Física de 2º BAC os seguintes libros de 
de divulgación científica:  

                                   "Historia del tiempo"  de Stephen Hawking. 

                                   “Partículas elementales” de Gerard’t Hooft 

                                   “100 años de relatividad” de Diego Harari, Diego Mazzitelli 

                                   “Introdución al mundo cuántico” de David Jou 

                                   “Las mentiras de la ciencia” de Federico Di Trocchio 
 

Proponse para lectura voluntaria na asignatura de Química de 2º BAC os seguintes libros de 
de divulgación científica: 
 

La magia de la Ciencia en 55,3 experimentos 
Varios autores 
Ed. Universidad de Oviedo. 2012 
ISBN: 978-84-695-3064-1 
 

Maríe Curie y su tiempo 
José Manuel Sánchez Ron 
Ed. Crítica. 2009 
Drakontos bolsillo. 
ISBN: 978-84-9892-010-9 
 

Mendeléiev. El profeta del orden químico 
Pascual Román Polo 
Ed. Nivola. 2002 
ISBN: 84-95599-29-5 
 

El secreto de la Química 
Gianni Fochi 
Ed. Robinbook. 2001 
Mannontroppo 
ISBN: 84-95601-27-3 

Cuestiones curiosas de química 
Francisco Vinagre y otros 
Ed. Alianza Editorial. 2006 
Ciencia y técnica 
ISBN: 84-206-3987-7 
 

Tortilla quemada 
23 raciones de Química cotidiana 
Claudi Mans 
ED. Col de Químcs de Catalunya. 2005 
ISBN: 84-931970-3- 
 

La búsqueda de los elementos 
Isaac Asimov 
ED.Plaza &Janés.1983  
ISBN: 84- 01- 33214-1 
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Breve historia de la química. Introducción a las ideas y conceptos de la química. 
Autor/es: Isaac Asimov  Lengua de publicación: Castellano 
Lengua/s de traducción: Inglés 
Data Edición: 09/2010 
Publicación: Alianza Editorial, S.A. 
Pódese consultar íntegro en: 
http://www.librosmaravillosos.com/brevehistoriaquimica/index.html 
 

Outros: 

- Experimentos sencillos de química. Louis V. Loeschnig. Ed. ONIRO. 
- Eurekas y euforias: como entender la ciencia a través de sus anécdotas. Gratzer, Walter. 
Editorial Crítica, 2004 

- Cien preguntas básicas sobre la ciencia. Isaac Asimov. Alianza 
- Momentos estelares de la ciencia. Isaac Asimov. Alianza 
- Historia y cronología de la ciencia y los descubrimientos. Isaac Asimov. Ariel 
 

17.4 CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 
 

Para acadar unha boa convivencia no centro é necesaria unha educación en valores 
partindo do respecto, da tolerancia e da cooperación. É imprescindible conseguir a 
integración de todo o alumnado na vida do centro para lograr un clima participativo e 
democrático, para o que propoñemos diversas accións, tales como: 

 Axudar no labor de difusión dos dereitos e deberes dos membros da comunidade 
educativa dando a coñecer o RRI. 

 Detectar as condutas disruptivas e aplicar as medidas correctoras adecuadas a cada 
situación, intervindo cunha actitude dialogante co fin de acadar unha mellora no 
comportamento. 

 Informar ao titor ou titora das condutas disruptivas e das medidas correctoras 
aplicadas, se fose o caso. 

 Introducir no XADE as faltas de puntualidade e as de asistencia procurando que sexa 
no mesmo día que estas se producen co fin de facilitar o labor do titor ou titora. 

 Velar porque o día a día da práctica docente e o clima de aula sexa positivo e 
respectuoso, fomentar a participación e o debate de forma que as ideas e opinións 
se expoñan con naturalidade e se escoiten con respeto. 

 Utilizar preferentemente o diálogo como forma de solucionar conflitos e para extraer 
conclusións e obter solucións a situacións problemáticas. 

 Fomentar o respecto pola autonomía dos demais e promover a igualdade entre 
alumnos e alumnas independentemente da súa condición, sexo, cultura, relixión, 
raza ou nacionalidade. 

 Facer un seguimento do alumnado, en especial dos cambios que houbera no 
comportamento, como rexeitamento ou indiferenza cara un compañeiro ou 
compañeira, illamento nos tempos de lecer... para previr posibles casos de acoso 
escolar. Nestes casos deberase comunicar esa información ao titor ou titora, quen a 
transmitirá á Xefatura de Estudos e ao Departamento de Orientación. 
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18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 
*  Relaciónde  actividades que se realizarian  nun desenvolvemento normal do curso pero que a día de hoxe son só 
orientativas. A según como vaia indo o curso verase a posibilidade de realizalas. 
 

Asistencia a unha Masterclass sobre física de partículas na facultadede Física da USC. 

Achegameno a unha das ramas da física máis punteiras na actualidade e na que a 
Universidade de Santiago desenvolve un papel importante.  
Para realizar con alumnado de Física de 2º de BAC no segundo trimestre 
 

Visita á planta de Repsol en A Coruña 

Xestionarase a posibilidade de realizar, durante o segundo trimestre, unha visita de estudos con 

aproximadamente trinta alumnos de 1º BAC ou ESO, á planta de Repsol en A Coruña 
 

Visita ao CIQUS (Centro de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares) 

Coñecer un centro que forma parte dunha rede de centros de investigación de recente 
creación e que achega ao alumnado ao funcionamento dos centros de investigación 
Destinada a alumnado de Física e de Química de 1º de BAC para levar a cabo no segundo trimestre no 

caso de que non sexa posible a visita ao CIQUS 
 

Visita á ENDESA (As Pontes de García Rodríguez). 

Se xestionará a posibilidade de realizar, durante o terceiro trimestre, unha saída conxunta con outros 

departamentos (Ed Física,..) á central térmica das Pontes de García Rodríguez e ao seu entorno con 

alumnado de 2º de ESO.  

 
19. CRITERIOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

Nas reunións do Departamento o profesorado intercambiará información que permitirá 
determinar o grao en que o alumnado consegue acadar os obxectivos establecidos na 
Programación Didáctica para logo, coñecidas as principais dificultades atopadas, tomar as 
decisións que permitan reconducir os erros e afrontar os problemas de aprendizaxe. Todo 
isto quedará reflectido ao longo do curso no libro de actas do departamento. 

Ao remate de cada curso poderá revisarse a Programación Didáctica se a partir dos datos 
recollidos nas reunións e analizando as cualificacións obtidas polo alumnado nas materias 
correspondentes ao Departamento se determina que é preciso. 

Os elementos susceptibles de avaliar poden ser: 

- A idoneidade da selección, distribución e secuenciación dos obxectivos e contidos. 

- A idoneidade da metodoloxía seguida e dos materiais e recursos didácticos empregados. 

- A adecuación dos criterios de avaliación relacionados coa adquisición das competencias 
básicas. 

- A eficacia dos procedementos e instrumentos de avaliación. Revisión dos criterios de 
cualificación. 

- As medidas de atención á diversidade empregadas e, en particular,  as adaptacións  
curriculares individualizadas (no caso de que as houbese). 

- O programa para a recuperación de materias pendentes de superar de cursos anteriores. 

- O desenvolvemento das actividades extraescolares e complementarias e das 
relacionadas co Plan Anual de Lectura do centro, coa integración das Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación e co Plan de Convivencia. 

As modificacións que se desprendan desta avaliación faranse constar nun informe e serán 
incorporadas á Memoria final do Departamento xunto cunha proposta de medidas 
correctoras que se terán en conta no deseño da Programación Didáctica do seguinte curso. 
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Melide, 15 de outubbro de 2020 
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