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1. Identificación da programación 
Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15005257 IES Menéndez Pidal  A Coruña  2018-2019 

Departamento 

Física e Química 

Materias 

 Nome  Curso 
 Sesións 

semanais 

– Física y Química 2º ESO 3 

– Física y Química 3º ESO 2 

– Física y Química 4º ESO 3 

– Física e Química 1º Bach. 4 

– Afondamento Física e Química 1º Bach. 1 

– Física 2º Bach. 4 

– Afondamento Física 2º Bach. 1 

– Química 2º Bach. 4 

Profesorado responsable 

– Xefe Departamento – Luis Miguel Cruz Mahía 

– Materias Física e Química de 2º ESO (2 grupos) 

Física 2º Bacharelato (1 grupo) 

Afondamento Física 2º Bacharelato (1 grupo) 

Química 2º Bacharelato (1 grupo) 

 

– Profesora – Elena Bascuas Domínguez 

– Materias – Física e Química de 3º ESO (4 grupos) 

– Física e Química de 4º ESO  (1 grupo) 

– Física e Química 1º Bacharelato (1 grupo) 

– Afondamento Física e Química 1º Bacharelato (1 grupo) 
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2-Lenda competencias  
 

 Lenda competencias clave:  

 Matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)  

 Aprender a aprender (CAA)  

 Social e cívica (CSC),  

 Tratamento da información e competencia dixital (CD)  

 Comunicación lingüística (CCL)  

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  

 Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 

 Lenda Instrumentos de Avaliación:  

 Exames (E) 

  Observación directa do traballo na aula ou laboratorio (OD) 

 Resolución de exercicios e problemas (RE) 

 Rexistro anecdótico persoal para cada un dos alumnos (RA) 

 Revisión do caderno de clase. Resumos e Esquemas (CC) 

 Traballos e exposicións (TE) 

 Memorias de investigación (MI) 
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3.-Concreción curricular  

3.1-Secuencias de obxectivos, contidos e criterios de avaliación 

FÍSICA e QUÍMICA 2º ESO 

Física e Química 2º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD1: A MATERIA E A MEDIDA 

 1.  Recoñecer as etapas que 

compoñen o método científico 

 

A actividade científica. 

A Física e a Química. 

O método científico. 

A medida de magnitudes. 

Sistema Internacional de Unidades. 

Os instrumentos de medida. 

O traballo no laboratorio. 

Estrutura dun informe científico. 

A materia e as súas propiedades 

Identificación das propiedades e características da 

 

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

 2. IdentifIcar a Física e a Química 

como dous exemplos de ciencia. 

 

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

 3. Formular hipóteses para explicar 

fenómenos cotiáns. 

B1-3. Coñecer os procedementos científicos para determinar magnitudes. 

 4.  Distinguir entre lei, teoría e 

modelo científico. 

B1-4. Recoñecer os materiais e instrumentos básicos presentes do laboratorio 

de Física e Química; coñecer e respectar as normas de seguridade e de 

eliminación de residuos para a protección do medio ambiente. 

 5. Estabelecer relacións entre 

magnitudes e unidades utilizando o S.I. 

B1-5. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo 

que aparece en publicacións e medios de comunicación. 

 6. Relacionar algúns instrumentos de B1-6. Desenvolver pequenos traballos de investigación nos que se poña en 
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medida coa magnitude fundamental 

que miden 

materia. 

Aplicacións da ciencia á vida cotiá e á sociedade. 

A tarefa de investigación. Proxecto de investigación. 

práctica a aplicación do método científico e a utilización das TIC. 

 7. Valorar a investigación científica 

como xeradora de novas ideas e 

descubrimentos 

B2-1. Recoñecer as propiedades xerais e características específicas da materia 

e relacionalas coa súa natureza e as súas aplicacións. 

 8. Apreciar a importancia da ciencia no 

desenvolvemento da sociedade. 

 9.  Identificar as principais propiedades 

da materia e clasificalas atendendo a 

varios criterios 

 10.   Realizar unha tarefa de 

investigación sobre as normas de 

seguridade nun laboratorio 

 11. Realizar medidas de masas, 

lonxitudes, superficies, volumes e 

densidades de corpos. 

 12. Realizar medidas de masas, 

lonxitudes, superficies, volumes e 

densidades de corpos. 

UD2: ESTADOS DA MATERIA 

 1.  Recoñecer as etapas que 

compoñen o método científico. 

-Os estados físicos da materia. B1-1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns empregando teorías 

e modelos científicos. 
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 2. Distinguir entre lei, teoría e modelo 

científico. 

-As leis dos gases. 

-A teoría cinética e os estados da materia. 

-Aplicación dunha técnica. A velocidade das 

partículas dun gas. 

-Os cambios de estado. 

-Diferencia entre ebulición e evaporación. 

-A teoría cinética e os cambios de estado. 

-Os estados da auga e a meteoroloxía 

-Análise científico. A fusión do xeo nos Polos. 

 

B1-1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de forma organizada e 

rigorosa, e os comunica de forma oral e escrita, empregando esquemas, 

gráficos, táboas e expresións matemáticas. 

 3. Estabelecer relacións entre 

magnitudes e unidades utilizando o S.I 

B1-2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na 

vida cotiá. 

 4. Valorar a investigación científica 

como xeradora de novas ideas e 

descubrimentos 

B1-3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades empregando, 

preferentemente, o S.I. 

 5. Apreciar a importancia da ciencia no 

desenvolvemento da sociedade. 

B1-4.2. 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. 

 6. Identificar as principais propiedades 

da materia e clasificalas atendendo a 

varios criterios. 

B1-5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun texto de 

divulgación científica e transmite as conclusións obtidas empregando a linguaxe 

oral e escrita con propiedade. 

 7. Coñecer as leis dos gases e 

explicalas coa teoría cinético-

molecular. 

B1-6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto 

de estudo aplicando o método científico, e empregando as TIC para a busca e 

selección de información e presentación de conclusións. 

 8. Identificar os principais estados da 

materia e relacionalos coa teoría 

cinético-molecular. 

B1-6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo. 

 9. Coñecer e relacionar os cambios de B2-1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades características da 
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estado coa teoría cinético-molecular. materia, empregando estas últimas parra a caracterización de substancias. 

B2-1.2. Relaciona propiedades dos materiais do noso contorno co uso que se fai 

deles. 

B2-2.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos estados de 

agregación dependendo das condicións de presión e temperatura nas que se 

atope. 

B2-2.2. Explica as propiedades dos gases, líquidos e sólidos empregando o 

modelo cinético-molecular. 

B2-2.3. Describe e interpreta os cambios de estado da materia empregando o 

modelo cinético-molecular e aplícao á interpretación de fenómenos cotiáns. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD3: DIVERSIDADE DA MATERIA 

 1. Valorar a investigación científica 

como xeradora de novas ideas e 

descubrimentos 

-A materia. 

-As mesturas. 

-Disolucións, dispersións coloidais e emulsións. 

 

-As substancias puras. 

-Mesturas na vida cotiá. 

 

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

 2. Apreciar a importancia da ciencia no 

desenvolvemento da sociedade. 

B1-2. Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria e no 

desenvolvemento da sociedade. 

 3. Identificar as principais propiedades 

da materia e clasificalas atendendo a 

varios criterios 

B1-4. Recoñecer os materiais e instrumentos básicos presentes do laboratorio 

de Física e Química; coñecer e respectar as normas de seguridade e de 

eliminación de residuos para a protección do medio ambiente. 
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 4. Identificar diferentes tipos de 

mesturas, clasificalas e coñecer 

métodos de separación dos seus 

compoñentes. 

-Separación dos compoñentes dunha mestura. 

 

-O consumo do gas natural. 

 

B1-5. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo 

que aparece en publicacións e medios de comunicación. 

 5. Saber que é unha substancia pura e 

saber identificar algunhas propiedades 

características das mesmas. 

B1-6. Desenvolver pequenos traballos de investigación nos que se poña en 

práctica a aplicación do método científico e a utilización das TIC. 

 6. Identificar algunhas mesturas de 

especial interese na vida cotiá, 

particularmente coloides e emulsións 

B2-1. Recoñecer as propiedades xerais e características específicas da materia 

e relacionalas coa súa natureza e as súas aplicacións. 

B2-2. Xustificar as propiedades dos diferentes estados de agregación da 

materia e os seus cambios de estado, ao través do modelo cinético-molecular. 

B2-4. Identificar sistemas materiais como substancias puras ou mesturas e 

valorar a importancia e as aplicacións de mesturas de especial interese. 

B2-5. Propoñer métodos de separación dos compoñentes dunha mestura. 

B3-1. Distinguir entre cambios físicos e químicos mediante a realización de 

experiencias sinxelas que se poñan de manifesto se se forman ou non novas 

substancias. 

UD4: CAMBIOS NA MATERIA 

 1. Valorar a investigación científica 

como xeradora de novas ideas e 

descubrimentos. 

 

 

 

B1-1. Recoñecer e identificar as características do método científico. 
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 2. Apreciar a importancia da ciencia no 

desenvolvemento da sociedade. 

-Composición da materia. 

-Os átomos dos elementos químicos. 

-O Sistema Periódico dos elementos. 

-Unións entre átomos: moléculas e cristais. 

-Masas atómicas e moleculares. 

-Materia e materiais. 

-Elementos e compostos de especial interese con 

aplicacións industriais, tecnolóxicas e biomédicas. 

-Cambios físicos e químicos. 

-A reacción química. 

-Reaccións cotiáns. 

-A Química na sociedade e o medio ambiente. 

-Factores de influencia na velocidade dunha 

reacción. 

B1-2. Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria e no 

desenvolvemento da sociedade. 

 3. Identificar as principais propiedades 

da materia e clasificalas atendendo a 

varios criterios. 

B1-4. Recoñecer os materiais e instrumentos básicos presentes do laboratorio 

de Física e Química; coñecer e respectar as normas de seguridade e de 

eliminación de residuos para a protección do medio ambiente. 

 4. Identificar diferentes tipos de 

mesturas, clasificalas e coñecer 

métodos de separación dos seus 

compoñentes. 

B1-5. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo 

que aparece en publicacións e medios de comunicación. 

 5. Saber que é unha substancia pura e 

saber identificar algunhas propiedades 

características das mesmas. 

B1-6. Desenvolver pequenos traballos de investigación nos que se poña en 

práctica a aplicación do método científico e a utilización das TIC. 

 6. Identificar algunhas mesturas de 

especial interese na vida cotiá, 

particularmente coloides e emulsións. 

B2-8. Interpretar a ordenacións dos elementos na Táboa Periódica e recoñecer 

os máis relevantes a partir dos seus símbolos.  

B2-9. Coñecer como se unen os átomos para formar estruturas máis complexas 

e explicar as propiedades das agrupacións resultantes. 

B2-10. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos en 

substancias de uso frecuente e coñecido.  

B3-1. Distinguir entre cambios físicos e químicos mediante a realización de 

experiencias sinxelas que se poñan de manifesto se se forman ou non novas 

substancias. 
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B3-2. Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas substancias 

noutras. 

B3-3. Describir a nivel molecular o proceso polo cal os reactivos se transforman 

en produtos en termos da teoría de colisións. 

B3-5. Comprobar mediante experiencias sinxelas de laboratorio a influencia de 

determinados factores na velocidade das reaccións químicas. 

B3-6. Recoñecer a importancia da química na obtención de novas substancias e 

a súa importancia na mellora da calidade de vida das persoas. 

B3-7. Valorar a importancia da industria química na sociedade e a súa influencia 

no medio ambiente. 

   

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD5:  FORZAS E MOVEMENTOS 

 1. Valorar a investigación científica como xeradora 

de novas ideas e descubrimentos. 

-Concepto de forza. 

-Lei de Hooke. 

-O dinamómetro. 

B1-1. Recoñecer e identificar as características do método 

científico. 

 2. Apreciar a importancia da ciencia no 

desenvolvemento da sociedade. 

B1-2. Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria 

e no desenvolvemento da sociedade. 
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 3. Coñecer as características xerais do movemento. -O movemento: sistema de referencia, traxectoria, 

posición e desprazamento. 

-A velocidade. 

-O MRU. 

-O MCU. 

-A aceleración. 

-O movemento e as forzas. Forzas de rozamento e o 

movemento. 

-Máquinas simples. 

B1-3. Coñecer os procedementos científicos para determinar 

magnitudes. 

 4. Coñecer os principais elementos no estudo do 

movemento. 

B1-5. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en publicacións e medios de 

comunicación. 

 5. Diferenciar entre velocidade media e 

instantánea. 

B1-6. Desenvolver pequenos traballos de investigación nos que se 

poña en práctica a aplicación do método científico e a utilización 

das TIC. 

 6. Coñecer algunhas características do MRU e do 

MCU 

B4-1. Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios no 

estado de movemento e das deformacións. 

 7. Describir algúns exemplos de MRU ou de MCU na 

vida cotiá. 

B4-2. Estabecer a velocidade dun corpo como a relación entre o 

espazo percorrido e o tempo invertido. 

 8. Aprender o concepto de forza e coñecer os seus 

efectos. 

B4-3. Diferenciar entre velocidade media e instantánea a partir de 

gráficas espazo-tempo e velocidade-tempo e deducir o valor da 

aceleración empregando estas últimas. 

 9. Relacionar forza e variación no movemento dos 

corpos 

B4-5. Comprender o papel que xoga o rozamento na vida cotián. 

UD6: AS FORZAS NA NATUREZA 

 1. Valorar a investigación científica como xeradora 

de novas ideas e descubrimentos. 

-Forzas da Natureza. B1-1. Recoñecer e identificar as características do método 

científico. 



IES Ramón Menéndez Pidal  Páxina 13 

 

 2. Apreciar a importancia da ciencia no 

desenvolvemento da sociedade. 

-Forza gravitatoria. 

-Lei da gravitación universal. 

-A forza gravitatoria e o peso. 

-O Universo. 

-Modelos de Universo. Modelo xeocéntrico e modelo 

heliocéntrico. Leis de Kepler. 

-O sistema solar e outros sistemas planetarios. 

-Forza eléctrica. 

-Forza magnética e imáns. 

-Forzas nuclear débil e nuclear forte. 

 

B1-2. Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria 

e no desenvolvemento da sociedade. 

 3. Coñecer como foron evolucionando os modelos 

do Universo que fomos construíndo 

B1-3. Coñecer os procedementos científicos para determinar 

magnitudes. 

 4. Coñecer os principais tipos de agrupacións no 

Universo. Galaxias, Sistemas planetarios e outros 

corpos celestes. 

B1-5. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en publicacións e medios de 

comunicación. 

 5. Estimar distancias e tamaños no Universo. 

Medidas e unidades empregadas como o ano luz. 

B1-6. Desenvolver pequenos traballos de investigación nos que se 

poña en práctica a aplicación do método científico e a utilización 

das TIC. 

 6. As forzas na natureza. Coñecer as catro 

interaccións básicas 

B4-1. Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios no 

estado de movemento e das deformacións. 

 7. Coñecer a Lei da Gravitación Universal e a forza 

gravitatoria. 

B4-6. Considerar a forza gravitatoria como a responsable do peso 

dos corpos, dos movementos orbitais e dos distintos niveis de 

agrupación no Universo, e analizar os factores dos que depende. 

 8. Estudar forzas de atracción e de repulsión como 

as derivadas da interacción eléctrica e a magnética. 

B4-7. Identificar os diferentes niveis de agrupación entre corpos 

celestes, desde os cúmulos de galaxias aos sistemas planetarios, 

e analizar a orde de magnitude das distancias implicadas.  

 Estudo de imáns. A agulla magnética e a Terra como 

un imán. 

B4-8. Coñecer os tipos de cargas eléctricas o seu papel na 

constitución da materia e as características das forzas que se 

manifestan entre elas. 
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B4-9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante o modelo de 

carga eléctrica e valorar a importancia da electricidade na vida 

cotiá. 

B4-10. Xustificar cualitativamente fenómenos magnéticos e valorar 

a contribución do magnetismo no desenvolvemento tecnolóxico. 

B4-11. Comparar os distintos 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. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD7: A ENERXÍA 

 1. Valorar a investigación científica como xeradora 

de novas ideas e descubrimentos. 

-A enerxía. 

-Formas de presentación da enerxía. 

-Características da enerxía. Intercambio de enerxía 

entre os corpos. 

-Fontes de enerxía. 

-Aproveitamento da enerxía. 

-Impacto ambiental da enerxía. 

-A enerxía que empregamos. Produción e consumo 

de enerxía. Aforro enerxético e desenvolvemento 

B1-1. Recoñecer e identificar as características do método 

científico. 

 2. Apreciar a importancia da ciencia no 

desenvolvemento da sociedade. 

B1-2. Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria 

e no desenvolvemento da sociedade. 

–  

 3. Estudar e identificar as diferentes formas da 

enerxía. 

B1-3. Coñecer os procedementos científicos para determinar 

magnitudes. 

 4. Coñecer as principais características da enerxía e 

as formas de intercambio de enerxía entre corpos 

ou sistemas. 

B1-5. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en publicacións e medios de 
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sostible. comunicación. 

 5.  Estudar e identificar as diferentes fontes de 

enerxía e as súas principais características. 

B1-6. Desenvolver pequenos traballos de investigación nos que se 

poña en práctica a aplicación do método científico e a utilización 

das TIC. 

 6. Tomar conciencia dos custes da enerxía e dos 

problemas medioambientais que supoñen algunhas 

fontes de enerxía. 

B3-7. Valorar a importancia da industria química na sociedade e o 

seu impacto no medio ambiente. 

 7. Tomar conciencia da necesidade de  producir e 

consumir enerxía de forma razoable, fomentando o 

aforro enerxético e o desenvolvemento sostible. 

B5-1. Recoñecer que a enerxía é a capacidade de producir 

transformacións ou cambios. 

B5-2. Identificar os diferentes tipos de enerxía postos de manifesto 

en fenómenos cotiáns e en experiencias sinxelas realizadas no 

laboratorio. 

B5-5. Valorar o papel da enerxía nas nosas vidas, identificar as 

diferentes fontes, comparar o impacto medioambiental das 

mesmas e recoñecer a importancia do aforro enerxético para un 

desenvolvemento sostible. 

B5-6. Coñecer e comparar as diferentes fontes de enerxía 

empregadas na vida diaria nun contexto global que implique 

aspectos económicos e medioambientais. 

B5-7. Valorar a importancia de realizar un consumo responsable 

das fontes enerxéticas. 
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B5-11. Coñecer a forma na que se xera electricidade nos distintos 

tipos de centrais eléctricas, así como os seu transporte aos 

lugares de consumo. 

 

UD8: TEMPERATURA E CALOR 

 1. Valorar a investigación científica como xeradora 

de novas ideas e descubrimentos. 

-A calor. 

-Corpos condutores e illantes da calor. 

-Temperatura. 

-Escalar termométricas. 

-A calor específica. 

-Calor latente dun cambio de estado. 

-A teoría cinético-molecular e os cambios de estado. 

-Equilibrio térmico. 

-A calor e a dilatación. 

-Propagación da calor. Condución, convección e 

radiación. 

-Aforro de enerxía na calefacción 

B1-1. Recoñecer e identificar as características do método 

científico. 

 2. Apreciar a importancia da ciencia no 

desenvolvemento da sociedade. 

B1-2. Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria 

e no desenvolvemento da sociedade. 

 3. Estudar e identificar as diferentes formas da 

enerxía. 

B1-3. Coñecer os procedementos científicos para determinar 

magnitudes. 

 4. Coñecer as principais características da enerxía e 

as formas de intercambio de enerxía entre corpos 

ou sistemas. 

B1-5. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en publicacións e medios de 

comunicación. 

 5. Estudar e identificar as diferentes fontes de 

enerxía e as súas principais características. 

B1-6. Desenvolver pequenos traballos de investigación nos que se 

poña en práctica a aplicación do método científico e a utilización 

das TIC. 

 6. Estudar a calor como unha forma de intercambio 

de enerxía. 

B2-2. Xustificar as propiedades dos diferentes estados de 

agregación da materia e os seus cambios de estado, ao través do 

modelo cinético-molecular. 
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 7. Estudar e distinguir entre calor, enerxía térmica e 

temperatura dun corpo. 

B5-1. Recoñecer que a enerxía é a capacidade de producir 

transformacións ou cambios. 

B5-2. Identificar os diferentes tipos de enerxía postos de manifesto 

en fenómenos cotiáns e en experiencias sinxelas realizadas no 

laboratorio. 

B5-3. Relacionar os conceptos de enerxía, calor e temperatura en 

termos da teoría cinético-molecular e describir os mecanismos 

polos que se transfire enerxía térmica en diferentes situacións 

cotiáns. 

B5-4. Interpretar os efectos da enerxía térmica sobre os corpos en 

situacións cotiáns e en experiencias de laboratorio. 

B5-5. Valorar o papel da enerxía nas nosas vidas, identificar as 

diferentes fontes, comparar o impacto medioambiental das 

mesmas e recoñecer a importancia do aforro enerxético para un 

desenvolvemento sostible. 

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD9: LUZ E SON 

 1. Valorar a investigación científica como xeradora -As ondas.  
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de novas ideas e descubrimentos. -As ondas sonoras. 

-A luz como onda. 

-Características dunha onda. 

-Características do son. 

-O espectro electromagnético. 

-Os corpos e a luz. 

-A cor da luz e os corpos. 

-Propiedades das ondas. 

-Aplicacións da luz e do son. 

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

 2. Apreciar a importancia da ciencia no 

desenvolvemento da sociedade. 

B1-2. Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria e no 

desenvolvemento da sociedade. 

 

 3. Coñecer a natureza das ondas  e as principais 

características. 

B1-3. Coñecer os procedementos científicos para determinar magnitudes. 

 4. Coñecer a natureza das ondas sonoras e as súas 

principais cualidades 

B1-5. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en publicacións e medios de comunicación. 

 5. Iniciarse no estudo do espectro 

electromagnético. 

B1-6. Desenvolver pequenos traballos de investigación nos que se poña 

en práctica a aplicación do método científico e a utilización das TIC. 

 6. Comprender as principais propiedades das cores 

e a luz visible. 

B2-1. Recoñecer as propiedades xerais e características específicas da 

materia e relacionalas coa súa natureza e as súas aplicacións. 

 7. Coñecer as principais propiedades das ondas. B5-1. Recoñecer que a enerxía é a capacidade de producir 

transformacións ou cambios. 
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FÍSICA e QUÍMICA 3º ESO 

 

Materias: FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD1: O MÉTODO CIENTÍFICO- A MEDIDA 

 1, Recoñecer e 

identificar as etapas 

que compoñen o 

método científico 

 2. Formular hipóteses 

para explicar 

fenómenos cotiáns 

 3. Distinguir entre lei, 

teoría e modelo 

científico 

 4. Rexistrar 

observacións, datos e 

resultados, utilizando 

esquemas, gráficos, 

táboas e expresión 

 A actividade científica. 

 Método científico: etapas.  

 Utilización das TIC. 

 A medida de magnitudes. Sistema Internacional de 

Unidades. 

 Notación científica. 

 Erros. 

 Os instrumentos de medida. 

  Estrutura dun informe científico. Aplicacións da ciencia 

á vida cotiá e á sociedade. 

  A tarefa de investigación. Proxecto de investigación. 

1.1. Recoñecer e identificar as características do método científico. 

1.2. Coñecer os procedementos científicos para determinar magnitudes. 

1.3. Recoñecer os materiais e instrumentos básicos presentes no 

laboratorio de Física e Química. 

1.4. Valorar a investigación científica e o seu impacto no desenrolo da 

sociedade. 

1.5. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo 

que aparece en publicacións e medios de comunicación. 

1.6. Desenvolver pequenos traballos de experimentación e investigación 

nos que se poña en práctica a aplicación do método científico e a 

utilización da TICs. 

1.7. Recoñecer as propiedades xerais e características específicas da 

materia e relacionalas coa súa natureza e as súas aplicacións.  

1.8. Coñecer os procedementos científicos para determinar 

magnitudes como presión, volume e temperatura dun gas 
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matemáticas. 

 5. Establecer relacións 

entre magnitudes e 

unidades utilizando o SI 

 6. Expresar resultados 

numéricos utilizando a 

notación científica. 

 7. Relacionar algúns 

instrumentos de medida 

coa magnitude 

fundamental que 

miden. 

 8. Valorar a 

investigación científica 

como xeradora de novas 

ideas e descubrimentos 

 9. Apreciar a 

importancia da ciencia 

no desenvolvemento da 

sociedade. 

 10.     Realizar unha 

tarefa de investigación 

sobre as normas de 

seguridade nun 

 Medida da densidade dun sólido irregular. 

  A seguridade e nos laboratorios de Física e Química. 

Traballo no laboratorio. 

  As variables de estado dun gas. A presión atmosférica. 

As leis dos gases. 

  A teoría cinético-molecular dos gases. 
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laboratorio. 

 11.     Realizar unha 

tarefa de investigación 

 12.     Identificar e medir 

as variábeis de estado 

dun gas: presión, 

volume e temperatura. 

Recoñecer os 

instrumentos de medida 

destas magnitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

– UD2: O ÁTOMO 
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 1.     Explicar a relación 

que existe entre as 

cargas eléctricas e a 

constitución da 

materia. 

 2. Describir as 

características das 

partículas subatómicas 

básicas e a súa 

localización no átomo. 

 3. Interpretar os 

modelos atómicos para 

comprender a estrutura 

íntima da materia. 

 4. Identificar os átomos 

mediante o seu número 

atómico 

 5. Distribuír os electróns 

nos átomos. 

 6. Explicar o proceso de 

formación dun ión a 

partir do átomo 

correspondente 

 7. Analizar a utilidade 

 

 A materia está formada por átomos. 

  A natureza eléctrica da materia. 

 Os primeiros modelos atómicos. 

  Estrutura atómica.  

  Modelos atómicos. 

 Como se identifican os átomos? 

 Os novos modelos atómicos. 

 Como debuxar átomos. 

  Os espectros atómicos. 

 A teoría atómica nunha liña de tempo. 

2.1. Recoñecer a natureza corpuscular da materia. 

2.2. Interpretar os fenómenos electrostáticos cotiáns. 

     2.3. Recoñecer e identificar as características do método científico. 

2.4. 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. 

2.5. 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. 

2.6. 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. 

2.7. 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. 

     2.8. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos radioactivos. 

2.9. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en publicacións e medios de 
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científica e tecnolóxica 

dos isótopos 

radioactivos e a 

problemática que 

comporta o seu 

almacenamento 

 8.. Realizar unha tarefa 

de investigación sobre 

os descubrimentos  

científicos relacionados 

cos átomos. 

comunicación. 

    2.10. Desenvolver pequenos traballos de experimentación e investigación 

nos que se poña en práctica a aplicación do método científico e a utilización 

das TIC. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD3: OS ELEMENTOS QUÍMICOS 
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1.  Interpretar a 

ordenación actual dos 

elementos químicos 

en grupos e períodos 

na táboa periódica. 

2. Recoñecer os 

elementos químicos a 

partir dos seus 

símbolos. 

3. Calcular a masa 

atómica relativa dos 

elementos, coñecida a 

abundancia dos seus 

diferentes isótopos. 

4. Explicar que os 

elementos químicos 

se poden presentar 

como átomos illados, 

moléculas ou cristais. 

5. Coñecer como se unen 

os átomos para formar 

os elementos que se 

presentan como 

moléculas ou cristais 

6.  Relacionar as 

 As primeiras clasificacións dos elementos. Clasificación actual 

dos elementos. 

  Sistema periódico dos elementos. 

  Como se mide a masa dos átomos? Masas atómicas 

  Agrupacións dos átomos na materia: átomos, moléculas e 

cristais 

  Propiedades dalgunha familia de elementos químicos. 

  Observación das propiedades dalgúns metais 

  Os elementos químicos coñecidos ata finais do século XVIII 

 

3.1. Interpretar a ordenación dos elementos na Táboa Periódica 

3.2. Recoñecer os elementos máis relevantes a partir dos seus 

símbolos 

3.3. Coñecer o concepto de masa atómica 

3.4 Coñecer como se unen os átomos para formar estruturas máis 

complexas e explicar as propiedades das agrupacións resultantes. 

3.5. Diferencia entre átomos e moléculas en substancias de uso 

frecuente e coñecido 

3.6 Desenrolar pequenos traballos de experimentación e 

investigación nos que se poña en práctica a aplicación do método 

científico e a utilización das TIC 

3.7 Interpretar a ordenación dos elementos na Táboa periódica e 

recoñecer os máis relevantes a partir dos seus símbolos. 
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propiedades dos 

elementos químicos 

coa súa posición na 

táboa periódica e coa 

súa tendencia a formar 

ións, tomando como 

referencia ao gas 

nobre máis próximo 

7. Coñecer e explicar o 

proceso de formación 

dun ión a partir do 

átomo 

correspondente 

8. Xustificar a influencia 

que o descubrimento 

dos elementos 

químicos tivo no 

progreso da 

sociedade. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD4: OS COMPOSTOS QUÍMICOS 
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1. Coñecer como se 

unen os átomos para 

formar compostos e 

explicar as 

propiedades das 

agrupacións 

resultantes 

2. Diferenciar entre 

elementos e 

compostos en 

substancias de uso 

frecuente coñecido 

3. Distinguir os 

compostos que se 

presentan en forma 

de moléculas dos que 

se presentan en 

forma de cristais 

4. Relacionar as 

propiedades dos 

compostos co tipo de 

unión entre os seus 

átomos 

5. Calcular a masa 

molecular relativa 

  Compostos formados por moléculas. 

  A auga: unha molécula singular. 

  Compostos formados por cristais. 

 Formulación e nomenclatura de compostos binarios 

seguindo as normas da IUPAC. 

 Masa molecular relativa. A cantidade de substancia: o 

mol. Masa molar 

  Compostos de especial interese: ácidos e bases 

  Os compoñentes da auga. 

4.1 Coñecer como se unen os átomos para formar estruturas máis 

complexas e explicar as propiedades das agrupacións resultantes. 

4.2. Diferenciar entre átomos e moléculas e entre elementos e compostos. 

4.3. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC 

4.4. Interpretar a información sobre temas divulgativos que aparecen en 

publicacións e medios de comunicación.  

4.5. Calcular a masa molecular relativa e a composición centesimal dalgúns 

compostos. Saber calcular a masa molar e coñecer a súa relación coa masa 

e coa cantidade de substancia en mol. 

4.6 Coñecer algún compostos químicos de especial interese 

4.7 Desenvolver pequenos traballos de experimentación e investigación nos 

que se poña en práctica a aplicación do método científico e a utilización das 

TIC 
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dunha substancia 

6. Coñecer o concepto 

de mol 

7. Recoñecer no 

laboratorio o carácter 

ácido ou básico dunha 

substancia 

8. Presentar as 

propiedades e 

aplicación dun 

composto químico de 

especial interese. 

  UD5: AS REACCIÓNS QUÍMICAS 

1. Distinguir os cambios 

físicos e químicos que 

sofre a materia 

2. Describir como se 

producen as reaccións 

químicas segundo a 

teoría de colisións 

3. Deducir a lei de 

  Como se produce unha reacción química? Cambios físicos e 

cambios químicos 

 As ecuacións químicas 

 Consérvase a masa nunha reacción química? Lei de conservación 

da masa 

  En que proporción reaccionan entre si as substancias?  

Cálculos quilométricos sinxelos.  

5.1.1. Distinguir entre cambios físicos e químicos mediante a 

realización de experiencias sinxelas que poñan de manifesto se 

se forman ou non novas substancias. 

5.1.2. Describir a nivel molecular o proceso polo cal os 

reactivos se transforman en produtos en termos da teoría 

de colisións. 

 5.2. Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas 

substancias noutras. 

5.3. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer 

reactivos e produtos a través de experiencias sinxelas no 
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conservación da masa 

4. Escribir e axustar 

ecuacións químicas 

5. Realizar cálculos 

sinxelos de 

cantidades de 

substancias 

6. Medir a velocidade 

das reaccións 

químicas e coñecer 

como se pode 

modificar 

7. Recoñecer os tipos de 

reaccións químicas 

máis importantes 

8. Valorar a importancia 

na industria química 

na sociedade e a súa 

Reaccións rápidas e lentas 

 Velocidade de reacción 

  Importancia das reaccións químicas 

 Reaccións químicas e medio ambiente 

  Comprobación da lei de conservación da masa 

 A industria química no desenrolo da sociedade. Elementos e 

compostos de especial interese con aplicacións industriais, 

tecnolóxicas e biomédicas 

 A Química na sociedade e o medio ambiente. 

 

laboratorio e/ou simulacións por ordenador 

5.4. Recoñecer que as substancias non poden reaccionar entre si 

en calquera proporción. 

5.5. Comprobar mediante experiencias sinxelas de 

laboratorio a influencia de determinados factores na 

velocidade das reaccións químicas. 

5.6 Recoñecer a importancia da química na obtención de 

novas substancias e a súa importancia na mellora da 

calidade de vida das persoas 

5.7 Valorar a importancia da industria química na sociedade 

e a súa influencia no medio ambiente 

5.8. Interpretar a información sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que aparece en publicacións e medios 

de comunicación. 

5.9. Desenrolar pequenos traballos de experimentación e 

investigación nos que se poña en práctica a aplicación do método 

científico e a utilización das TIC. 
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influencia no medio 

ambiente. 

UD6: ELECTRICIDADE E MAGNETISMO 

1. Relacionar, 

cualitativamente a 

forza eléctrica que 

existe entre dous 

corpos coa súa carga 

e coa distancia que 

lles separa 

2. Xustificar e identificar 

situacións cotiáns nas 

que se poñen de 

manifesto fenómenos 

relacionados coa 

electricidade estática 

3. Estabelecer analoxías 

  Forzas entre Cargas eléctricas 

  Analoxías e diferenzas entre a forza gravitatoria e a 

eléctrica. 

  Cargas en movemento: a corrente eléctrica 

  O magnetismo Imáns. Forza magnética 

  O electromagnetismo 

 . Experimentos de Oersted e Faraday 

 Construción dun electroimán 

6.1.1. coñecer os tipos de cargas eléctricas e as características 

das forzas que se manifestan entre elas 

6.1.2. Interpretar fenómenos eléctricos mediante o modelo 

de carga eléctrica e valorar a importancia da electricidade na 

vida cotián 

6.2. Recoñecer as distintas forzas que aparecen na natureza e 

os fenómenos asociados a elas. 

     6.3. Explicar o fenómeno físico da corrente eléctrica. 

6.4.  Xustificar cualitativamente fenómenos magnéticos e valorar a 
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e diferenzas entre as 

forzas gravitatoria e 

eléctrica. 

4. Explicar que é a 

corrente eléctrica 

5. Distinguir entre 

materiais condutores e 

illantes 

6. Recoñecer os 

fenómenos 

magnéticos 

identificando o imán 

como fonte natural do 

magnetismo 

7. Describir a acción dun 

imán sobre distintas 

substancias 

magnéticas 

8. Construír unha agulla 

magnética elemental 

e un electroimán 

describindo o 

procedemento 

realizado 

 . Lóstregos, raios, tronos e auroras polares. 

 . Forzas da natureza 

contribución do magnetismo no desenvolvemento tecnolóxico. 

6.5. Comparar os distintos tipos de imáns, analizar o seu 

comportamento e deducir mediante experiencias as características 

das forzas magnéticas posta de manifesto así como a súa relación 

coa corrente eléctrica.  

6.6. Interpretar a información que aparece en publicacións e 

medios de comunicación sobre temas científicos divulgativos. 

6.7.1. Relacionar as forzas magnéticas e a corrente eléctrica. 

6.7.2. Recoñecer os materiais e instrumentos básicos 

presentes no laboratorio de Física e respectar as normas de 

seguridade estabelecidas. 

6.8. Recoñecer as distintas forzas que aparecen na natureza e 

os fenómenos asociados a elas. 

6.9. Desenvolver un traballo de investigación e presentar o 

informe correspondente no que se poña en práctica a 

aplicación do método científico e a utilización das TIC. 
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9. Reproducir os 

experimentos de 

Oersted e de Faraday 

e deducir que a 

electricidade e o 

magnetismo son dúas 

manifestacións dun 

mesmo fenómeno 

10. Interpretar a 

información sobre 

temas científicos de 

carácter divulgativo 

relacionados coa 

electricidade e o 

magnetismo 

 

11. Investigar como se 

poñen de manifesto 

as forzas da natureza 

en fenómenos como 

as tormentas e as 

auroras polares 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD7: CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS 
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1. Interpretar o 

significado das 

magnitudes 

intensidade de 

corrente, diferenza de 

potencial e resistencia 

eléctrica 

7.1 Forza electromotriz dun xerador 

7.2. Diferencia de potencial 

7.3. Intensidade eléctrica  

7.4. Resistencia eléctrica 

7.5. A lei de Ohm 

7.6. Compoñentes e dispositivos electrónicos  

Dispositivos electrónicos de uso frecuente 

7.7. Comprobación experimental da lei de Ohm 

7.8. Os circuítos impresos e os circuítos integrados en 

instrumentos de uso cotián 

7.1. Explicar o fenómeno físico da corrente eléctrica e 

interpretar o significado das magnitudes forza electromotriz,  

intensidade de corrente, diferenza de potencial e resistencia 

eléctrica 

7.2. Comprobar as relacións entre as magnitudes eléctricas 

mediante o deseño e construción de circuítos eléctricos 

sinxelos ou mediante aplicacións virtuais interactivas. 

7.3. Comprobar as relacións entre as magnitudes eléctricas 

mediante o deseño e construción de circuítos electrónicos 

sinxelos ou mediante aplicacións virtuais interactivas 

7.4. Comprobar as relacións entre as magnitudes eléctricas 

mediante a construción dun circuíto eléctrico sinxelo 

7.5. Planificar unha experiencia de laboratorio para comprobar a lei 

de Ohm. 

7.6. Recoñecer os compoñentes electrónicos básicos 

describindo as súas aplicacións prácticas e a repercusión da 

miniaturización do microchip no tamaño e prezo dos 

dispositivos 

2. Enunciar a lei de Ohm 

e aplicala a circuítos 

sinxelos para 

determinar a relación 

das magnitudes 

implicadas 

3.  Identificar, 

representar e 

describir a función 

dos compoñentes 

frecuentes nun 

circuíto eléctrico 

4. Recoñecer os 

compoñentes 

electrónicos básicos 

describindo as súas 

aplicacións prácticas 

5. Valorar a repercusión 
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da miniaturización do 

microchip no tamaño 

e prezo dos 

dispositivos 

7.7. Desenvolver pequenos traballos de investigación nos que 

se poña en práctica a aplicación do método científico e a 

utilización das TIC. 

7.8. Valorar a investigación científica e o seu impacto no 

desenvolvemento da sociedade 

 

 

 

 

6. Comprender o 

significado dos 

símbolos e 

abreviaturas das 

etiquetas dos 

dispositivos eléctricos 

e electrónicos 

7. Realizar e interpretar 

esquemas de circuítos 

eléctricos e 

electrónicos 

 

– UD8: A ENERXÍA 

1. Identificar os 

diferentes tipos de 

enerxía en fenómenos 

cotiáns. 

2. Interpretar os efectos 

da enerxía térmica 

sobre os corpos en 

 

8.1. Formas e transformacións da enerxía. Tipos de enerxía. 

8.2. Enerxía térmica, calor e temperatura 

8.3. A potencia e a enerxía eléctrica: Os efectos da corrente eléctrica 

8.1.. Recoñecer que a enerxía é a capacidade de producir 

cambios. 

8.2. Identificar os diferentes tipos de enerxía postos de 

manifesto en fenómenos cotiáns e en experiencias sinxelas 

realizadas no laboratorio 
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situacións cotiáns 

3. Comprender o 

significado dos 

símbolos e 

abreviaturas das 

etiquetas dos 

dispositivos eléctricos 

e electrónicos 

4. Relacionar a potencia 

dos aparellos 

eléctricos co consumo 

de enerxía eléctrica 

5. Asociar os elementos 

principais dunha 

instalación eléctrica 

típica dunha vivenda 

cos compoñentes 

básicos dun circuíto 

eléctrico 

6.   Coñecer a forma na 

que se xera a 

electricidade nos 

distintos tipos de 

centrais eléctricas, así 

como o seu transporte 

8.4. Xeración de electricidade: centrais eléctricas 

Transporte e consumo da corrente eléctrica 

Fontes de enerxía. 

Uso racional da enerxía 

8.5. Aspectos industriais da enerxía 

8.6.Comprobación do efecto Joule 

8.7. O consumo de enerxía: auditoría enerxética no centro educativo 

8.3. Relacionar os conceptos de enerxía, calor e temperatura en 

termos do modelo cinético-molecular e describir os mecanismos 

polos que se transfire a enerxía térmica en diferentes situacións 

cotiáns. 

8.4 Comprobar os efectos da electricidade mediante o deseño e 

construción de circuítos eléctricos sinxelos ou mediante aplicacións 

interactivas. 

8.5. Valorar a importancia dos circuítos eléctricos nas 

instalacións eléctricas e instrumentos de uso cotián, describir 

a súa función básica e identificar os seus compoñentes. 

8.6. Coñecer a forma na que se xera a electricidade nos 

distintos tipos de centrais eléctricas, así como o seu 

transporte aos lugares de consumo. 

8.7. Valorar o papel da enerxía nas nosas vidas, identificar as 

diferentes fontes, comparar o seu impacto ambiental e 

recoñecer a importancia do aforro enerxético para un 

desenvolvemento sostible. 

8.8. Interpretar a información de carácter divulgativo sobre a 

enerxía eléctrica que aparece en medios de comunicación e 
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aos lugares de 

consumo 

7.  Recoñecer, describir e 

comparar as fontes de 

enerxía renovable e 

non renovable, 

analizando o seu 

impacto 

medioambiental 

publicacións. 

8.9 Coñecer e comparar as diferentes fontes de enerxía 

empregadas na vida diaria nun contexto global que implique 

aspectos económicos e medioambientais. 

8.10. Valorar a importancia de realizar un consumo 

responsable das fontes enerxéticas. 

8.11. Comprobar os efectos da electricidade mediante a construción 

dun circuíto eléctrico sinxelo. 

8.12. Realizar pequenos traballos de investigación aplicando 

o método científico e utilizando as TIC. 

 8.13. Valorar o papel da enerxía nas nosas vidas e a 

importancia do consumo responsable das fontes enerxéticas. 

 

FÍSICA E QUÍMICA 4º ESO 
 

Física e Química 4º ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD1: Magnitudes e Unidades 
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 1. Rexistrar observacións, datos e 

resultados, utilizando esquemas, 

gráficos, táboas e expresión 

matemáticas. 

 1.1 .A actividade científica. 

 1.2. Método científico. 

 1.3. As magnitudes físicas. 

Magnitudes fundamentais e 

derivadas. Ecuación de      

dimensións. 

 1.4. Erros na medida. Expresión de 

resultados. 

 1.5. Expresión e interpretación de 

resultados. 

 1.6. Análise dos datos experimentais. 

 1.7. Tecnoloxías da información e da 

comunicación no traballo científico. 

 1.8. Proxecto de investigación. 

 1.9. Apreciación da importancia da 

investigación para o avance da 

ciencia. 

B1-1.Recoñecer que a investigación en ciencia é unha labor colectiva e interdisciplinario en 

constante evolución e influída polo contexto económico e político. 

 

 2. Estabelecer relacións entre 

magnitudes e unidades utilizando o 

S.I. 

B1-2. Analizar o proceso que debe seguir unha hipótese desde que se fórmula ata que é 

aprobada pola comunidade científica. 

 3. Expresar resultados numéricos 

utilizando a notación científica e as 

cifras significativas adecuadas. 

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

magnitudes 

 4. Relacionar algúns instrumentos 

de medida coa magnitude 

fundamental que miden. 

B1-4. Relacionar as magnitudes fundamentais coas derivadas ao través das ecuacións de 

magnitudes (dimensionais). 

 

 5. Valorar a investigación científica 

como xeradora de novas ideas e 

descubrimentos 

B1-5. Comprender que non é posible realizar medidas sen cometer erros e distinguir entre 

erro absoluto e relativo. 

 6. Apreciar a importancia da ciencia 

no desenvolvemento da sociedade. 

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

correctas. 

 

 7. Realizar unha tarefa de 

investigación e cooperación con 

B1-7. Realizar e interpretar representacións gráficas de procesos físicos ou químicos a partir 

de táboas de datos e das leis ou principios involucrados. 
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intercambio de datos.  B1-8. Elaborar e defender un proxecto de investigación, aplicando as TIC. 

 

 

UD2: O Movemento. Cinemática 

 1. Coñecer as características xerais 

do movemento 

 2.1. Magnitudes que describen o 

movemento. 

 2.2. A velocidade. Movemento 

rectilíneo uniforme (MRU). 

 2.3. A aceleración. Movemento 

rectilíneo uniformemente variado 

(MRUV). 

 2.4. Elección do sistema de referencia 

adecuado ao tipo de movemento. 

 2.5. Obtención da velocidade media e 

a velocidade instantánea. 

 2.6. Resolución de ecuacións do 

MRU, MRUV. 

 2.7. Definición do tempo de reacción. 

 2.8. Representación e interpretación 

B4-1. Xustificar o carácter relativo do movemento e a necesidade dun sistema de referencia 

e de vectores para describilo adecuadamente, aplicando o anterior á representación de 

distintos tipos de desprazamento. 

 2. Diferenciar entre magnitudes 

escalares e vectoriais 

B4-2. Distinguir os conceptos de velocidade media e velocidade instantánea xustificando a 

súa necesidade segundo o tipo de movemento 

 3. Distinguir entre traxectoria e 

desprazamento 

B4-3. Expresar correctamente as relacións matemáticas que existen entre as magnitudes 

que definen os movementos rectilíneos. 

 4. Diferenciar entre velocidade 

media e instantánea. 

B4-4. Resolver problemas de movementos rectilíneos, empregando unha representación 

esquemática coas magnitudes vectoriais implicadas, expresando o resultado nas unidades 

do S.I. 

 5. Identificar as gráficas espazo-

tempo e velocidade-tempo dos 

movementos rectilíneos. 

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 relacionan estas variables. 

 
 6. Coñecer o movemento de caída 

libre dun corpo 
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 7. Describir algúns movementos 

cotiáns. 

de gráficas do MRU e MRUA.  

 

 

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD3 As Forzas. Dinámica 

 1. Aprender o concepto de forza e 

coñecer os seus efectos. 

 

 3.1. Natureza vectorial das forzas. 

 3.2. Leis de Newton. As forzas e o 

movemento. 

 3.3. Forzas de especial interese: peso, 

normal, rozamento e tensión. 

 3.4. Obtención das compoñentes 

horizontal e vertical dunha forza. 

 3.5. Identificación do movemento 

dun corpo a partir das forzas que 

actúan sobre el: MRU, MRUV e MCU. 

 3.6. Realización de experiencias para 

B4-6. Recoñecer o papel das forzas como causas dos cambios na velocidade do corpos e 

representalas vectorialmente 

 

 2. Enunciar e explicar cales son as 

características dunha forza 

B4-7. Emprega o principio fundamental da Dinámica na resolución de problemas nos que 

interveñen varias forzas. 

 

 3. Calcular a resultante dun sistema 

de forzas. 

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

 4. Relacionar forza e variación no 

movemento 

 5. Definir e formular os principios da 

dinámica. 



IES Ramón Menéndez Pidal  Páxina 40 

 

 6. Coñecer a existencia das forzas de 

rozamento. 

relacionar a forza e a aceleración. 

 3.7. Demostración do principio 

fundamental da dinámica. 

 3.8. Reflexión sobre como mellorar a 

seguridade dos motociclistas. 

 7. Aplicar as leis de Newton a casos 

cotiáns sinxelos. 

UD4: Movemento Circular Uniforme 

 1. Relacionar forza e variación no 

movemento dun corpo, en 

particular o cambio de dirección da 

velocidade. 

 4.1. Movemento circular uniforme. 

Cinemática. 

 4.2. Dinámica do MCU. Aceleración e 

forza centrípeta. 

 4.3. Identificación do movemento 

dun corpo a partir das forzas que 

actúan sobre el nun MCU. 

 4.4. Relación das magnitudes lineais e 

angulares. 

 4.5. Análise do trazado dun circuíto. 

 4.6. Reflexión sobre o límite de 

velocidade en autovías e autopistas. 

B4-4. Resolver problemas de movementos circulares, empregando unha representación 

esquemática das magnitudes implicadas 

 

 2. Calcular a frecuencia e o período 

dun MCU 

B4-6. Recoñecer o papel das forzas como causas dos cambios na velocidade do corpos e 

representalas vectorialmente. 

 
 3. Identificar a existencia da forza 

centrípeta nos movementos 

circulares habituais da vida cotiá. 

 4. Relacionar a forza centrípeta cos 

cambios de dirección nun MCU. 

 5. Aplicar os principios da dinámica 

ao estudo do MCU. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
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UD5: Forza Gravitatoria 

 1. Identificar a forza de atracción 

gravitacional como unha forza 

centrípeta 

 5.1. Lei da gravitación universal. 

 5.2. Peso e aceleración da gravidade. 

 5.3. Cálculo do período orbital dun 

satélite. 

 5.4. Recoñecemento dos satélites 

artificiais e os seus movementos. 

 5.5. Valoración do lixo espacial como 

un tipo de contaminación. 

 5.6. Análise de imaxes astronómicas. 

 

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. 

 

 2. Coñecer a existencia da forza da 

gravidade e o xeito no que actúa 

B4-10. Comprender que a caída libre dos corpos e o movemento orbital son dúas 

manifestacións da lei da gravitación universal. 

 

 3. Empregar os coñecementos sobre 

a forza da gravidade para explicar o 

movemento dos planetas, as 

mareas e as traxectorias dos 

cometas. 

B4-11. Identificar as aplicacións prácticas dos satélites artificiais e a problemática 

plantexada polo lixo espacial que xeran. 

 

 

 4. Descubrir os cambios producidos 

nas teorías sobre a orixe e a 

evolución do Universo e discutir os 

coñecementos actuais. 

 5. Comprender que a lei da 

gravitación universal supuxo unha 

superación da barreira aparente 

entre o comportamento mecánico 

dos astros e o dos corpos na 

superficie terrestre. 
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UD6 : Forzas en Fluídos. Hidrostática 

 1. Coñecer o concepto de presión e 

aplicalo a casos concretos como a 

presión hidrostática e atmosférica. 

 6.1. Presión. Hidrostática e 

atmosférica. 

 6.2. Propagación da presión en 

fluídos. 

 6.2. Forza de empuxe en corpos 

mergullados. Principio de 

Arquímedes. 

 6.3. Física da atmosfera. 

 6.4. Comprobación experimental das 

forzas exercidas no interior do líquido 

e da existencia da presión 

hidrostática e atmosférica. 

 6.5. Medición da presión atmosférica. 

 6.6. Identificación dos instrumentos 

de medida da presión atmosférica. 

 6.7. Relación entre a presión 

atmosférica e a altitude. 

 6.8. Identificación da forza de 

empuxe en corpos mergullados: 

flotabilidade. 

 6.9. Expresión matemática da forza 

B4-12. Recoñecer que o efecto dunha forza non só depende da súa intensidade senón 

tamén da superficie sobre a que actúa 

 

 2. Coñecer  o principio de Pascal e 

fenómenos relacionados coa 

presión no interior dun líquido. 

B4-13. Interpretar fenómenos naturais e aplicacións tecnolóxicas en relación cos principios 

da hidrostática e resolver problemas aplicando as expresións matemáticas dos mesmos. 

 

 3. Identificar a forza de empuxe en 

corpos mergullados e aplicar o 

principio de Arquímedes. 

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. 

 

 4. Coñecer e identificar a tensión 

superficial. 

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. 
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de empuxe. 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD7: Traballo e Enerxía 

 1. Recoñecer a importancia da 

enerxía como magnitude física, e 

as diferentes formas nas que se 

presenta. Aproximarse, desta 

forma, á importancia social que as 

formas de emprego da enerxía ten 

ao longo da historia da 

Humanidade. 

 7.1. E enerxía. 

 7.2. O traballo. 

 7.3. O traballo e a enerxía mecánica. 

 7.4. Principio de conservación da 

enerxía mecánica. 

 7.5. Identificación do modo en que a 

enerxía se transfire. 

 7.6. Identificación do movemento con 

rozamento. 

 7.7. Potencia e rendemento. 

 7.8. Análise do rendemento dunha 

máquina ou dunha instalación.  

 

B5-1. Analizar as transformación entre enerxía cinética e enerxía potencial, aplicando o 

PCEM cando se despreza a forza de rozamento, e o principio xeral de conservación da 

enerxía, cando existe disipación da mesma debido ao rozamento. 

B5-2. Recoñecer que o calor e o traballo son dúas formas de transferencia de enerxía, 

identificando as situacións nas que se producen. 

 

 2. Analizar as propiedades da 

enerxía cinética e da enerxía 

potencial como formas de enerxía 

mecánica dun corpo. 

B5-3.  Relacionar os conceptos de traballo e potencia na resolución de problemas, 

expresando os resultados en unidades do S.I. así como noutras de uso común. 

 

 3. Explicar e predicir fenómenos 

naturais do contorno, empregando 

as formas da enerxía mecánica 

 4. Valorar a importancia histórica e 

social do aproveitamento enerxético 

dos ríos en Galicia, mediante o 
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coñecemento dos enxeños 

hidráulicos empregados. 

 5. Comprender a definición de 

traballo como unha medida da 

enerxía que gaña ou cede un corpo 

cando actúan sobre el forzas 

exteriores. 

 6. Comprender o concepto de 

potencia e a súa aplicación na 

medida do rendemento de 

máquinas e procesos. Interpretar un 

recibo da compañía eléctrica 

 7. Explicar situacións e resolver 

exercicios empregando o principio 

de conservación da enerxía 

mecánica, mediante a realización de 

balances enerxéticos. 

UD8: Enerxía e Calor 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 1. Reflexionar sobre os problemas 

que a obtención de enerxía útil 

ocasiona no mundo. 

 8.1. A calor como unha formas de 

intercambio de enerxía. 

 8.2. Efectos da calor sobre os corpos. 

 8.3. Transformación entre calor e 

B5-4. Relacionar cualitativa e cuantitativamente o calor cos efectos que produce nos corpos: 

variación de temperatura, cambios de estado e dilatación 

 

 2. Resolver cálculos de enerxía B5-5. Valorar a relevancia histórica das máquinas térmicas como desencadeantes da 
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empregando calores específicos e 

calores latentes de cambio de 

estado. 

traballo. Máquinas térmicas. 

 8.4. Recoñecemento da calor como 

enerxía en tránsito e do equilibrio 

térmico. 

 8.5. Cálculo da calor e os cambios de 

estado. 

 8.6. Medición do equivalente de auga 

nun calorímetro. 

 8.7. Establecemento da relación 

entre calor, temperatura e cambio de 

estado. 

 8.8. Medición da dilación  de líquidos 

e de sólidos e gases. 

 8.9. Análise das máquinas térmicas 

de combustión externa e interna 

(máquina de vapor e motor de 

explosión). 

 8.10. Cálculo do rendemento das 

máquinas térmicas. 

 8.11. Reflexión sobre o aforro de 

enerxía. 

 8.12. Medición da calor específica 

revolución industrial, así como a súa importancia actual na industria e no transporte. 

 

 3. Relacionar a temperatura co 

movemento das partículas. 

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 e a innovación. 

 
 4. Explicar a natureza da calor e 

diversos fenómenos relacionados 

coa mesma. 

 5. Coñecer os mecanismos de 

transmisión da enerxía térmica. 

 6. Valorar a conveniencia do aforro 

enerxético e a diversificación das 

fontes de enerxía. 

 Avaliar os custos e beneficios do uso 

de distintas fontes enerxéticas. 
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dun metal. 

UD9: Átomos e Sistema Periódico 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 1. Coñecer os diferentes modelos 

atómicos da historia. 

 9.1. Modelos atómicos. 

 9.2. Distribución dos electróns nun 

átomo. 

 9.3. Sistema periódico dos 

elementos. 

 9.4. Propiedades periódicas dos 

elementos. 

 9.5. Identificación das partículas dos 

átomos. 

 9.6.  Análise da configuración dos 

electróns nun átomo. 

 9.7. Distinción dos elementos entre 

metais, non metais, semimetais e 

gases nobles. 

 9.3. Análise das propiedades dos 

metais no laboratorio. 

B2-1. Recoñecer a necesidade de usar modelos para interpretar a estrutura da materia 

empregando aplicacións virtuais interactivas para a súa representación e identificación. 

 2. Asociar as propiedades dos 

elementos coa estrutura 

electrónica. 

B2-2. Relacionar as propiedades dun elemento coa súa posición na Táboa Periódica e a súa 

configuración electrónica. 

 3. Explicar o criterio de clasificación 

dos elementos na táboa periódica. 

B2-3. Agrupar por familias os elementos representativos e os elementos de transición 

segundo as recomendacións da IUPAC. 

 4. Diferenciar entre elementos 

metálicos e non metálicos. 

 5. Identificar algúns elementos 

representativos. 

UD10: O Enlace Químico 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 1. Coñecer os diferentes tipos de 

enlace químico: iónico, 

convalecente e metálico. 

 10.1. Enlace químico. 

 10.2. Tipos de enlace entre átomos. 

Enlaces iónico, covalente e metálico. 

 10.3. Enlaces con moléculas. Forzas 

intermoleculares. 

 10.4. Propiedades das substancias e 

enlace. 

 10.5. Identificación do enlace química 

nas substancias. 

 10.6. Representación da estrutura de 

Lewis. 

 10.7. Recoñecemento dos tipos de 

enlaces entre átomos e entre 

moléculas. 

 10.8. Análise das moléculas e a 

solubilidade dos compostos iónicos. 

 10.9. Relación das propiedades 

dunha substancia co tipo de enlace. 

 10.10. Comprobación no laboratorio 

das propiedades de substancias 

B2-4. Interpretar os distintos tipos de enlace químico a partir da configuración electrónica 

dos elementos implicados e a súa posición na Táboa Periódica. 

 2. Asociar o tipo de enlace coas 

propiedades do composto. 

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

químico. 

 3. Xustificar entre que elementos 

pode estabelecerse un enlace iónico 

e entre cales covalente ou metálico. 

B2-7. Recoñecer a influencia das forzas intermoleculares no estado de agregación e 

propiedades de substancias de interese. 
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iónicas, covalentes e metálicas. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD11:  Reaccións Químicas 

 1. Escribir e axustar correctamente 

algunhas ecuacións químicas 

correspondentes a reaccións 

químicas habituais. 

 11.1. Reacción química e ecuación 

química. 

 11.2. Medida da cantidade de 

substancia. O mol. 

 11.3. Cálculos nas reaccións químicas. 

 11.4. Mecanismo, velocidade e 

enerxía das reaccións. 

 11.5. A velocidade das reaccións 

químicas. 

 11.6. A enerxía das reaccións 

químicas. 

 11.7. Análise da teoría das colisións. 

B3-1. Comprender o mecanismo dunha reacción química e deducir a lei de conservación da 

masa a partir do concepto da reorganización atómica que ten lugar. 

 2. Coñecer o concepto de mol e 

utilizalo para efectuar cálculos 

químicos. 

B3-2. Razoar como se altera a velocidade dunha reacción ao modificar algún dos factores 

que inflúen sobre a mesma, empregando o modelo cinético-molecular e a teoría de colisións 

para xustificar esta predición. 

 3. Realizar cálculos 

estequiométricos a partir de 

ecuacións químicas. 

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

exotérmicas. 

 4.    Relacionar o intercambio de 

enerxía nas reaccións químicas coa 

ruptura e formación de enlaces nos 

reactivos e nos produtos. 

B3-4.  Recoñecer a cantidade de substancia como magnitude fundamental e o mol como a 

súa unidade no S.I. 
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 5. Coñecer os factores dos que 

depende a velocidade dunha 

reacción química. 

 11.8. Identificación do que cambia e 

que se conserva nunha reacción 

química. 

 11.9. Identificación das enerxías 

dunha reacción química. 

 11.10. Recoñecemento dos 

catalizadores e inhibidores. 

 11.11. Emprego de cálculos 

estequiométricos. 

 11.12. Cálculo de ecuacións químicas. 

B3-5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros supoñendo un rendemento 

completo da reacción, partindo do axuste da ecuación química correspondente. 

UD12: Exemplos de Reaccións Químicas 

 1. Identificar algúns tipos de 

reaccións químicas de relevancia 

na Natureza. 

 

 12.1. Reaccións de especial interese. 

 12.2. As reaccións de combustión. 

 12.3. As reaccións de síntese. 

 12.4. Ácidos e bases. 

 12.5. Preparación de indicadores 

ácido-base. 

 12.6. Identificación das reaccións de 

síntese de interese industrial. 

B3-6. Identificar ácidos e bases, coñecer o seu comportamento químico e medir a súa 

fortaleza empregando indicadores e o pH-metro dixital. 

 2. Distinguir entre ácidos e bases B3-7. Realizar experiencias de laboratorio nas que teñan lugar reaccións de síntese, 

combustión e neutralización, interpretando os fenómenos observados. 

 3. Coñecer algunhas reaccións de 

síntese de interese. 

B3-8. Valorar a importancia das reaccións de síntese, combustión e neutralización en 

procesos biolóxicos, aplicacións cotiáns e na industria, así como a súa repercusión 

medioambiental. 

 4. Comprender o problema das 

reaccións de combustión e a súa 

relación coa contaminación 
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atmosférica.  12.7. Recoñecemento da repercusión 

medioambiental das emisións 

gasosas. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD13: Química do Carbono 

 1. Xustificar a existencia de cadeas 

carbonadas de acordo cos enlaces 

carbono-carbono. 

 

  13.1. Os compostos do carbono. 

  13.2. Os hidrocarburos. 

  13.3. Compostos osixenados. 

  13.4. Compostos nitroxenados. 

  13.5. Compostos orgánicos de 

interese biolóxico. 

  13.6. Identificación dos compostos 

do carbono. 

  13.7. Escritura de fórmulas 

desenvolvidas, semidesenvolvidas e 

moleculares. 

  13.8. Recoñecemento de grupos 

funcionais. 

B2-8. Estabelecer as razóns da singularidade do carbono e valorar a súa importancia na 

constitución dun elevado número de compostos naturais e sintéticos. 

 2. Coñecer a nomenclatura e 

formulación básica dos 

hidrocarburos. 

B2-9. Identificar e representar hidrocarburos sinxelos mediante as distintas fórmulas, 

relacionalas con modelos moleculares físicos ou xerados por ordenador, e coñecer algunhas 

aplicacións de especial interese. 

 3. Coñecer a nomenclatura e 

formulación básica dalgúns 

compostos osixenados (alcois, 

éteres, cetonas, aldehidos, ácidos 

carboxílicos, ésteres). 

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

 4. Coñecer a nomenclatura e 

formulación básica dalgúns 

compostos nitroxenados (aminas) 

 5. Recoñecer a importancia do 

carbono como elemento vital na 

composición dos seres vivos. 
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 6. Identificar algúns compostos de 

interese biolóxico e industrial. 

  13.9. Recoñecemento dalgunhas 

aplicacións dos hidrocarburos. 

 7. Describir como se separa o 

petróleo cru nas súas diferentes 

fraccións. 

 

FÍSICA E QUÍMICA 1º BAC 

Materias: FÍSICA Y QUÍMICA 1º BAC  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD0  Actividade científica 

Identificar as características 

do coñecemento científico. 

Valorar a importancia da 

existencia de unidades para 

efectuar medidas. 

Recoñecer a importancia de 

expresar correctamente as 

medidas ca súa unidade 

 Estratexias necesarias na actividade 

científica. 

B.1.1 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. 

UD1 Formulación inorgánica 
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Coñecer o nome e a fórmula 

dos compostos inorgánicos 

máis relevantes seguindo as 

normas IUPAC 

 Nomenclatura inorgánica B.3.1 Formular e nomear correctamente compostos inorgánicos . 

UD2: Química del carbono 

 Recoñecer hidrocarburos 

saturados e insaturados e 

aromáticos, relacionándoos 

con compostos de interese 

biolóxico, industrial e social 

 Enlaces do átomo de carbono 

 Compostos de carbono: hidrocarburos 

 Formulación en nomenclatura IUPAC dos 

compostos de carbono 

B5.1. Recoñecer hidrocarburos saturados e insaturados e aromáticos, relacionándoos 

con compostos de interese biolóxico e industrial 

 Identificar compostos 

orgánicos que conteñan 

osixeno ou nitróxeno 

 Formulación en nomenclatura IUPAC dos 

compostos de carbono 

 Compostos de carbono nitroxenados e 

osixenados. 

B5.2 Identificar compostos orgánicos que conteñan osixeno ou nitróxeno 

 Representar os tipos de 

isomería básicos 

 Isomería estrutural B5.3Representar os tipos de isomería básicos 

 Explicar os fundamentos 

químicos relacionados coa 

industria do petróleo e do 

gas natural 

 Petróleo e novos materiais B5.4 Explicar os fundamentos químicos relacionados coa industria do petróleo e do gas 

natural 

 Diferenciar as estruturas que 

presenta o carbono no 

grafito, no diamante, no 

 aplicacións e propiedades dos 

compostos de carbono 

B5.5 Diferenciar as estruturas que presenta o carbono no grafito, no diamante, no 

grafeno, nos fullerenos e nanotubos e relacionar tales estruturas coas súas aplicacións 
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grafeno, nos fullerenos e 

nanotubos e relacionar tales 

estruturas coas súas 

aplicacións 

 Valorar o papel da química 

do carbono nas nosas vidas e 

recoñecer a necesidade de 

adoptar actitudes e medidas 

ambientais sustentábeis 

 aplicacións e propiedades dos 

compostos de carbono 

B.5.6 Valorar o papel da química do carbono nas nosas vidas e recoñecer a necesidade 

de adoptar actitudes e medidas ambientais sustentábeis 

UD3: ESTRUTURA DA MATERIA 

 Comprender a teoría 

atómica de Dalton e as leis 

ponderais. 

 Revisión da teoría atómica de Dalton 

 Comprensión das Leis Ponderais. 

B2.1. Explicar a teoría atómica de Dalton e as leis básicas asociadas ao seu 

establecemento 

 Interpretar as leis dos gases 

para explicar fenómenos 

cotiáns e calcular presión, 

volume e temperatura nos 

sistemas gasosos así como 

determinar masas 

moleculares 

 Lei 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. 

 Deducir formulas empíricas y 

moleculares 

 Determinación de fórmulas empíricas e 

moleculares 

B2.3 Aplicar a ecuación do estado dos gases ideais para calcular masas moleculares e 

determinar fórmulas 

 Comprender el concepto de  Espectros de emisión y absorción B2.6. Utilizar os datos obtidos mediante técnicas espectroscópicas para calcular masas 
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espectros de emisión y 

absorción 

 Métodos actuais para a análise de 

substancias: espectroscopía e 

espectrometría 

atómicas 

 Coñecer las técnicas 

espectroscópicas 

 Métodos actuais para a análise de 

substancias: espectroscopia e 

espectrometría 

B.2.7 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. 

 

 

UD4: DISOLUCIÓNS E REACCIÓNS QUÍMICAS 

 Saber calcular e expresar 

correctamente a 

concentración dunha 

disolución de modo máis 

conveniente 

 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. 

 Coñecer as principais 

propiedades coligativas 

dunha disolución e realizar 

cálculos sinxelos 

 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 

 Estimar as relacións 

estequiométricas en 

reaccións químicas sinxelas 

aplicando o concepto de mol 

 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 sinxelas. 
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para cuantificación ponderal 

de reactivos e produtos  

 Saber avaliar o rendemento 

dunha reacción química a 

partir de cálculos 

estequiométricos sinxelos 

 Estequiometría das reaccións. Reactivo 

limítante e rendemento dunha reacción. 

B3.2 Interpretar as reaccións químicas e resolver problemas nos que interveñan 

reactivos limítante e reactivos impuros e cuxo rendemento non sexa completo 

 Identificar e valorar algúns 

procesos químicos básicos 

de gran importancia na 

industria e na sociedade 

actual. 

 Química industrial B3.3. Identificar as reaccións químicas implicadas na obtención de compostos 

inorgánicos relacionados con procesos industriais 

B3.4 Identificar os procesos básicos de siderurxia e as aplicacións dos productos 

resultantes. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD5: TERMOQUÍMICA E ESPONTANEIDADE DE REACCIÓN 

 Coñecer as formas de 

enerxía interna  

 Sistemas termodinámicos 

 Primeiro principio da termodinámica. 

Enerxía interna 

 Entalpía. Ecuacións termoquímicas 

 Lei de Hess 

 Segundo principio da termodinámica. 

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. 

 Identificar o concepto de 

calor como outro xeito de 

transferencia de enerxía 

entre corpos, diferenciándoo 

da temperatura, do traballo 

e tamén da enerxía térmica 

dun corpo. 

B4.2 Recoñecer a unidade de calor no SI e o seu equivalente mecánico. 

B4.3 Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións endotérmicas e 

exotérmicas. 

B4.4. Describir as posibles formas de calcular a entalpía dunha reacción química 
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 Analizar e comprender os 

diferentes conceptos que, , 

se deu a calor e a 

temperatura, así como as 

dificultades na súa 

diferenciación ata dispor 

dun modelo corpuscular da 

materia e as aportacións de 

Thomson e Joule, 

establecendo o equivalente 

mecánico da unidade da 

calor 

Entropía 

 Factores que interveñen na 

espontaneidade dunha reacción química. 

Enerxía de Gibbs 

B4.5 Dar resposta a cuestións conceptuais sinxelas sobre o segundo principio da 

termodinámica en relación aso procesos espontáneos 

B4.6 Predicir, de forma cualitativa e cuantitativa, a espontaneidade dun proceso 

químico en determinadas condicións a partir da enerxía de Gibbs. 

 Entender o primeiro 

principio da termodinámica 

como consecuencia do 

principio da conservación da 

enerxía 

B4.7 Distinguir os proceso reversibles e irreversibles, e a súa relación coa entropía e o 

segundo principio da termodinámica 

 Entender e aplicar o 

concepto de entalpía e os 

diagramas entálpicos para 

reaccións químicas 

 Entender o segundo 

principio da termodinámica, 

a súa aplicabilidade e o 

concepto de entropía dun 
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sistema 

UD6: CINEMÁTICA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 Comprender a necesidade 

de introducir os vectores no 

estudio do movemento, 

identificando o carácter 

vectorial das magnitudes 

que caracterizan o 

movemento como a 

velocidade, a aceleración e 

as compoñentes intrínsecas 

da aceleración. 

 Iniciarse na composición de 

movementos e comprender 

o tiro parabólico con 

exemplos concretos 

 Estudo do movemento dun punto 

material 

 Movementos rectilíneo e circular 

 Composición de movementos. Tiro 

parabólico 

 Movemento circular uniformemente 

acelerado 

 Descrición do movemento harmónico 

simple (MHS) 

B6.1. Distinguir entre sistemas de referencia inercias e non inerciais 

B6.2 Representar graficamente as magnitudes vectoriais que describen o movemento 

nun sistema de referencia adecuado. 

B6.3 Recoñecer as ecuacións dos movementos rectilíneo e circular e aplicalas a 

situacións concretas e identificar o movemento parabólico no plano como composición 

de ditos movementos 

 Empregar as expresións 

matemáticas e traballar coas 

gráficas correspondentes ás 

ecuacións do movemento 

para casos particularmente 

sinxelos e asociar as 

compoñentes intrínsecas da 

B6.4 Interpretar representacións gráficas dos movementos rectilíneo, circular. 

B6.5 Determinar velocidades e aceleracións instantáneas a partir da expresión do 

vector de posición en función do tempo 

B6.7 Describir o movemento circular uniformemente acelerado e expresar a 

aceleración en función das súas compoñentes intrínsecas. 
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aceleración cos tipos de 

movemento en particular. 

B6.8 Relacionar nun movemento circular as magnitudes angulares coas lineais. 

 Realizar o estudo cinemático 

do MHS e o estudo do 

péndulo simple como 

exemplo de aplicación. 

B6.9 Interpretar o significado físico dos parámetros que describen o MHS e asociado 

ao movemento dun corpo que oscile. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD7: DINÁMICA 

 Interpretar os cambios que 

se producen no contorno 

empregando as magnitudes 

cinemáticas, as leis de forza 

e as leis de Newton. 

 A forza como interacción física B7.1. Identificar todas as forzas que actúan sobre un corpo. 

 Aplicar as leis de Newton 

sobre o movemento dos 

corpos a diversas situacións 

tales como planos inclinados 

ou corpos ligados con fíos 

 Leis de Newton. B7.2. Resolver situacións desde un punto de vista dinámico que involucran planos 

inclinados e/ou poleas. 

 Identificar as forzas que 

actúan sobre un móbil. 

 Dinámica do movemento circular. B7.3 Xustificar a necesidade de que existan forzas para que se produza un 

movemento circular. 

 Estudar e comprender o 

significado histórico científico 

da lei da gravitación universal 

 Leis de Kepler. B7.4 Contextualizar as leis de Kepler no estudo do movemento planetario 
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de Newton. 

 Identificar a conservación do 

momento lineal, ser capaz de 

analizar situacións nas que se 

poña de manifesto e valorar 

as repercusións das 

aplicacións tecnolóxicas 

derivadas deste principio de 

conservación no progreso da 

humanidade 

 Sistemas de referencia inerciais. Principio 

de Relatividade de Galileo. 

B7.5 Distinguir entre sistemas de referencia inerciais e non inerciais. 

 Comprender o significado das 

catro interaccións básicas 

identificadas nos actuais 

modelos da física, 

especialmente a lei da 

gravitación universal. 

 Sistemas de dúas partículas.  

 Conservación do momento lineal e 

impulso mecánico. 

B7.6 Aplicar o principio de conservación do momento lineal a sistemas de dous 

corpos e predicir o movemento destes a partir das condicións iniciais. 

 Coñecer as leis de Kepler e a 

súa importancia na historia 

da ciencia 

 Forzas centrais. Momento dunha forza e 

momento angular. Principio de 

conservación do momento angular 

B7.7 Asociar o movemento orbital coa actuación de forzas centrais e a conservación 

do momento angular 

 Identificar a conservación do 

momento angular e 

comprender o seu papel no 

estudo dos movementos  

circulares e de rotación 

 Lei da gravitación universal B7.8 . Determinar e aplicar a lei da gravitación universal á estimación do peso dos 

corpos e á interacción entre corpos celestes, tendo en conta o seu carácter vectorial. 



IES Ramón Menéndez Pidal  Páxina 60 

 

UD8: TRABALLO E ENERXÍA 

 Recoñecer a importancia da 

enerxía como magnitude 

física, e as diferentes formas 

nas que se presenta. 

Aproximarse, deste xeito, á 

importancia social que as 

formas de emprego da 

enerxía ten ao longo da 

historia da Humanidade. 

 Enerxía mecánica e traballo. Principio de 

conservación da enerxía mecánica. 

 Teorema das forzas vivas 

–  

8.1 Estabelecer a lei de conservación da enerxía mecánica e aplícala á resolución de 

casos prácticos. 

 Analizar as propiedades da 

enerxía cinética e  da enerxía 

potencial como formas da 

enerxía mecánica dun corpo. 

 Sistemas conservativos 8.2 Recoñecer sistemas conservativos como aqueles para os que é posible asociar 

unha enerxía potencial e representar a relación entre traballo e enerxía. 

 Explicar e predicir fenómenos 

naturais do contorno, 

empregando as formas da 

enerxía mecánica. 

 Estudo enerxético do MHS 8.3 Describir as transformacións enerxéticas que teñen lugar nun oscilador 

harmónico simple 

  Valorar a importancia 

histórica e social do 

aproveitamento enerxético 

dos ríos en Galicia, mediante 

o coñecemento dos enxeños 

hidráulicos empregados. 
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 Comprender a definición de 

traballo como unha medida 

da enerxía que gaña ou cede 

un corpo cando actúan sobre 

el forzas exteriores. 

Comprender o concepto de 

potencia e a súa aplicación na 

medida do rendemento de 

máquinas e procesos 

  

 Distinguir, entre as forzas que 

actúan sobre un corpo, as 

forzas conservativas das non 

conservativas 

  

 Explicar situacións e resolver 

exercicios empregando o 

principio de conservación da 

enerxía mecánica, mediante a 

realización de balances 

enerxéticos e empregando 

axeitadamente diagramas e 

esquemas do proceso, así 

como as magnitudes do S.I. 

  

UD9: ELECTROSTÁTICA 

 Comprender a natureza 

eléctrica da materia e valorar 

Interacción electrostática. Lei de 

Coulomb. 

7.9 Enunciar a lei de Coulomb e caracterizar a interacción entre dúas cargas 

eléctricas puntuais. 
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a importancia do estudo da 

electricidade e das súas 

aplicacións 

 Recoñecer a validez universal 

do principio de conservación 

da carga eléctrica e usalo na 

explicación de fenómenos 

electrostáticos 

Interacción electrostática. Lei de 

Coulomb. 

7.10 Valorar as diferenzas e as semellanzas entre a interacción eléctrica e a 

gravitatoria 

 Comprender o significado da 

interacción eléctrica: a lei de 

Coulomb e as semellanzas e 

diferenzas coa lei de Newton 

Diferenza de potencial eléctrico. 8.4 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 SI. 

 Identificar o carácter vectorial 

das interaccións entre cargas 

puntuais e aplicar o principio 

de superposición á resolución 

de problemas en dúas 

dimensións. 

  

 Coñecer e explicar a 

interacción eléctrica a través 

do concepto de campo 

eléctrico. Saber interpretar a 

intensidade de campo e a 

visualización do mesmo por 

medio de liñas de forza 
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 Comprender os aspectos 

enerxéticos da interacción 

eléctrica, en particular a 

enerxía potencial e o 

potencial 

  

 

 

FÍSICA 2º BAC 

Materia: FÍSICA 2BAC 

Obxextivos Contidos Criterios de avaliación 

UD1: REFORZO DE DINÁMICA NEWTONIANA 

1. Repasar o 

estudo da 

cinemática 

vista no 

anterior curso 

Estudo do movemento dun punto material. 1. Repasar matematicamente, as magnitudes vectoriais que 

permiten definir o movemento dun corpo, baixo a aproximación do 

punto material. 

2. Repasar o 

estudo da 

dinámica vista 

no anterior 

Estudo das leis de Newton e a dinámica. 

Momento lineal 

2.  Identificar as forzas que actúan sobre os corpos en diferentes 

situacións cotiáns. 

3. Coñecer e aplicar as leis de Newton a diferentes supostos 
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curso Principio de conservación do momento lineal 4. Aplicar o principio de conservación do momento lineal a sistemas 

de dous corpos e predicir o movemento destes a partir das 

condicións iniciais. 

3. Repasar o 

principio de 

conservación 

da enerxía 

mecánica e 

magnitudes 

relacionadas 

Enerxía mecánica e traballo mecánico. 

Principio de conservación da enerxía mecánica 

5 .Repasar e afondar nos conceptos e unidades de enerxía 

mecánica e de traballo. 

6.Estabelecer o principio de conservación da enerxía mecánica 

4. Repasar o 

estudo 

cinemático, 

dinámico e 

enerxético do 

movemento 

harmónico 

simple 

Estudo do movemento harmónico simple 7. Repasar o estudo do M.H.S no seu aspecto cinemático, dinámico 

e enerxético. 

 

UD 2: CAMPO GRAVITATORIO 
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OBXECTIVOS Contidos Criterios de avaliación 

 Coñecer a evolución 

histórica das ideas 

sobre o movemento 

planetario 

 

 Comprender e 

empregar o concepto 

de momento angular 

desde o punto de vista 

vectorial 

 

 Entender as 

condicións nas que se 

conserva o momento 

angular, así como as 

consecuencias que se 

derivan da constancia 

de devandita 

magnitude. 

Leis de Kepler. Movemento planetario. 1.Coñecer e aplicar as leis de Kepler no estudo do movemento 

planetario. 

Translación planetaria momento angular. 

Conservación do momento angular. 

Momento angular de translación dos planetas. 

Consecuencias da constancia do momento angular planetario. 

2.Coñecer e aplicar o concepto de momento angular. 

3.Asociar o movemento orbital coa conservación do momento 

angular. 

4.Entender as consecuencias que se derivan da constancia do 

momento angular. 

Lei da gravitación universal. 

Forzas gravitatorias nun conxunto de masas. 

5.Comprender o carácter universal da lei da gravitación 

universal e os factores que interveñen. 

Consecuencias da lei da gravitación universal: aceleración de 

caída libre de corpos en superficies planetarias. 

Significado físico da constante da terceira lei de Kepler. 

Análise do factores que interveñen na lei da gravitación 

universal: 

6.Recoñecer a independencia da masa dos corpos no 

movemento de caída libre ou noutros que transcorran baixo a 

aceleración gravitatoria. 

 

7.Comprender o significado da constante da terceira lei de 

Kepler. 
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 Comprender a lei da 

gravitación universal. 

 

  Asimilar a 

independencia da 

masa dos corpos no 

movemento de caída 

libre ou noutros que 

transcorran baixo a 

aceleración da 

gravidade 

 

 Comprender o 

significado da 

constant na Terceira 

lei de Kepler 

 

 Recoñecer a 

identidade entre 

masa inercial e masa 

-Constante de gravitación universal. 

-Masa inercial e masa gravitatoria. 

-O inverso do cadrado da distancia. 

8.Recoñecer a identidade entre masa inercial e masa 

gravitatoria. 

9.Comprender a lei do inverso do cadrado da distancia. 

10.Recoñecer a precisión das medidas efectuadas no 

experimento de Cavendish. 

As mareas: 

Mareas altas ou de fluxo. 

Mareas baixas ou de refluxo. 

Mareas vivas e mareas mortas. 

As forzas de marea e a súa dependencia. 

11.Entender o fenómeno das mareas e saber distinguir mareas 

vivas de mareas mortas. 

Concepto de campo. 12.Saber diferenciar o concepto de campo do de acción a 

distancia. 

13.Recoñecer as magnitudes que definen o campo desde o 

punto de vista dinámico e enerxético. 
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gravitatoria 

 

 Comprender a lei do 

cadrado da distancia 

 

 Entender o fenómeno 

das mareas 

 

 Comprender o 

concepto de campo 

 

 Aplicar o concepto de 

gampo gravitatorio ao 

aso dos corpos 

esféricos 

 

 Coñecer como varia o 

campo gravitatorio 

terrestre coa altitude, 

A intensidade de campo gravitatorio: 

-Campo gravitatorio producido por corpos esféricos. 

-O campo gravitatorio terrestre. 

-Principio de superposición de campos. 

14.Definir a intensidade do campo gravitatorio en función da 

masa e a distancia. 

15.Determinar o campo gravitatorio nun punto exterior e 

interior dunha esfera maciza e homoxénea e dunha codia 

esférica. 

16.Recoñecer as variacións diferenciais do campo gravitatorio 

terrestre en altitude e latitude. 

17.Aplicar o principio de superposición ao caso de varias 

masas. 

O campo gravitatorio desde un enfoque enerxético: 

-Enerxía potencial gravitatoria. 

-Potencial gravitatorio. 

18.Recoñecer o carácter conservativo do campo gravitatorio 

pola súa relación cunha forza central e asociarlle un potencial 

gravitatorio. 

19.Intepretar as variacións de enerxía potencial e o signo da 

mesma en función da orixe de coordenadas escollidas. 

Representación gráfica do campo gravitatorio: 

 

-Liñas de forza. 

-Superficies equipotenciais. 

20.Coñecer os principios do trazo de liñas de campo e 

superficies equipotenciais. 
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latitude distancia 

 

 Comprender o 

concepto de enerxía 

potencial gravitatoria. 

 

 Entender, desde o 

punto de vista 

enerxético, os 

aspectos relativos ao 

movemento dos 

corpos en campos 

gravitatorios. 

Aspectos enerxéticos do movemento dos corpos nun campo 

gravitatorio: 

-Enerxía de enlace ou ligadura. 

-Velocidade de escape 

-Enerxía e órbitas. 

21.Xustificar as variacións enerxéticas dun corpo en 

movemento dentro de campos gravitatorios. 

22.Coñecer a importancia dos satélites artificiais de 

comunicacións, GPS e meteorolóxicos e as características da 

súas órbitas. 

O Universo: 

-A isotropía do Universo. A teoría da inflación. 

-Materia e enerxía escura. 

23.Recoñecer os principais interrogantes que subsisten na 

explicación da orixe e evolución do Universo. 

Técnicas de traballo e investigación. 24.Coñecer, empregar e aplicar as TIC no estudo de 

fenómenos físicos. 

 

 

UD3: CAMPO ELÉCTRICO 

OBXECTIVOS CONTIDOS Criterios de avaliación 

 Coñecer e aplicar a 

lei de Coulomb para 

 1.Recoñecer os principios de cuantización e conservación da 

carga eléctrica. 



IES Ramón Menéndez Pidal  Páxina 69 

 

o cálculo de forzas 

entre dúas ou máis 

cargas en repouso. 

 

Interacción electrostática orixe e descripción: 

-Carga eléctrica. 

-Lei de Coulomb. 

2.Describir a interacción entre dúas cargas mediante a lei de 

Coulomb. 

3.Aplicar o principio de superposición a sistemas de varias 

cargas. 

Campo eléctrico: unha forma de explicar a interacción. 

 

4.Asociar o campo eléctrico á existencia de carga e 

caracterizalo pola intensidade de campo e o potencial. 

 

 

O campo eléctrico desde un punto de vista dinámico: 

 

-Intensidade de campo eléctrico. 

 

-Representación do campo mediante liñas de forza. 

 

5.Definir o campo eléctrico en termos da súa intensidade. 

6.Recoñecer o seu carácter radial e a súa variación co inverso 

do cadrado da distancia. 
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 Comprender o 

 

7.Aplicar o principio de superposición no caso de dúas ou máis 

cargas. 

8.Representar graficamente as liñas de campo de sistemas de 

unha ou dúas cargas. 

 

 

O campo eléctrico desde un enfoque enerxético: 

 

-Enerxía potencial asociada á posición dunha carga nun campo 

eléctrico. 

9.Recoñecer  carácter o conservativo do campo electrostático 

pola súa relación cunha forza central e asociarlle en 

consecuencia un potencial eléctrico. 
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concepto de campo 

eléctrico debido a 

unha ou máis cargas 

puntuais e coñecer e 

calcular as súas 

magnitudes propias 

nun punto. 

 

 

 Coñecer as formas 

de representar 

campos mediante 

liñas de forza e 

superficies 

equipotenciais. 

 

 Comprender as 

relacións enerxéticas 

nun sistema de dúas 

ou máis cargas e 

aplicalas ao 

movemento de 

-Diferencia de potencial entre dous puntos dun campo. 

-Relación entre as magnitudes propias do campo. 

10.Caracterizar o potencial eléctrico en diferentes puntos dun 

campo xenerado por unha distribución de cargas puntuais e 

describir o movemento dunha carga en termos da diferencia de 

potencial entre dous puntos. 

 

Movemento de partículas cargadas nun campo eléctrico 

uniforme. 

11.Interpretar variacións de enerxía potencial e cinética dunha 

carga en movemento no seo de campos electrostáticos. 

12.Describir o movemento de partículas cargadas no seo de 

campos eléctricos uniformes en función do ángulo de 

incidencia e recoñecer aplicacións. 

 

Cálculo do campo eléctrico mediante o teorema de Gauss: 

-Fluxo de campo eléctrico. 

-Teorema de Gauss. 

13.Asociar as liñas de campo eléctrico co fluxo a través dunha 

superficie pechada e estabelecer o teorema de Gauss para 

determinar o campo eléctrico creado por unha esfera cargada. 

 



IES Ramón Menéndez Pidal  Páxina 72 

 

partículas cargadas 

en campos 

eléctricos. 

 

 

 Aplicar o teorema de 

Gauss en casos 

sinxelos 

-Cálculo de campos eléctricos a partir do teorema de Gauss. 

-Protección fronte a campos externos; unha consecuencia do 

teorema de Gauss. 

 

14.Valorar o teorema de Gauss como método de cálculo de 

campos electrostáticos en distribucións simétricas de carga. 

15. Aplicar o principio de equilibrio electrostático para explicar 

a ausencia de campo eléctrico no interior dos condutores e 

asocialo a casos concretos da vida cotiá. 

 

UD4: CAMPO MAGNÉTICO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 Comprender o 

modo en que un 

campo magnético 

exerce acción 

sobre unha carga 

en movemento e 

sobre unha 

corrente, así 

como as 

 

Historia do magnetismo: 

 

-Campo magnético. 

 

-Primeira unificación: o electromagnetismo. 

1.Entender a evolución histórica desde a magnetita ao 

electromagnetismo. 

 

2.Saber diferencias as liñas de campo eléctrico das do campo 

magnético xustificando a existencia de polos magnéticos e a 

imposibilidade de separalos. 

3.Coñecer as características do campo magnético. 
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consecuencias 

que se derivan de 

ditas accións 

(movemento de 

partículas 

cargadas e 

orientación de 

espiras en 

campos 

magnéticos). 

 

 Entender como e 

por que se 

producen as 

accións entre 

 

 

Estudo do campo magnético: 

 

-Acción dun campo magnético sobre unha carga en 

movemento. 

 

-Acción dun campo magnético sobre unha corrente eléctrica. 

 

 

-Orientación dunha espira nun campo magnético. 

 

4.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 magnético. 

 

 

 

5.Comprender a acción dos campos magnéticos sobre correntes 

eléctricas como consecuencia da forza de Lorentz. 
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correntes 

eléctricas 

paralelas. 

 

 

 Resolver 

problemas 

relacionados con 

campos 

producidos por 

correntes 

rectilíneas ou 

circulares (en 

puntos do seu 

eixe), así como 

con campos no 

interior de 

solenoides. 

 

 Entender como 

funcionan os 

 

Movemento de partículas cargadas en campos magnéticos: 

 

-Movemento de partículas cargadas que entran nun campo 

uniforme 

 

 

6.Coñecer o movemento dunha partícula cargada no seo dun campo 

magnético en función da dirección de incidencia. 

 

Campos magnéticos producidos por correntes eléctricas: 

-Forzas magnéticas entre correntes paralelas. 

 

-Campo magnético producido por unha corrente rectilínea 

indefinida. 

-Campo producido por unha corrente calquera. Lei de Biot-

Savart. 

 

7.Comprender e comprobar que as correntes eléctricas xeran 

campos magnéticos. 

 

8.Identificar e xustificar a forza de interacción entre dous condutores 

rectilíneos e paralelos e coñecer que o amperio é unha unidade 

fundamental do Sistema Internacional de Unidades. 
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motores 

eléctricos e os 

galvanómetros. 

 

9. Describe o campo magnético orixinado por unha corrente 

rectilínea, por unha espira de corrente ou por un solenoide nun punto 

determinado. 

 

 

 

 

Teorema de Ampere. 

 

 

10.Valorar a lei de Ampere como un método de cálculo de campos 

magnéticos. 

 

11.Interpretar o campo magnético como campo non conservativo e a 

imposibilidade de asociar unha enerxía potencial. 

 

UD5: INDUCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 Comprender o 

fenómeno da 

indución debida a 

variacións do fluxo 

 

Indución electromagnética: 

1.Coñecer as experiencias de Faraday e de Henry que levaron a 

estabelecer as leis de Faraday e Lenz. 
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magnético e as 

causas físicas que 

o determinan, así 

como as distintas 

formas de inducir 

unha corrente 

eléctrica. 

 

 Entender o sentido 

das correntes 

inducidas e o 

transfondo da lei 

de Lenz. 

 

 Comprender a 

forma de xerar 

unha corrente 

alterna, así como o 

funcionamento dos 

dínamos, 

transformadores e 

motores. 

 

-As experiencias de Farday. 

-Lei de Faraday en termos do fluxo magnético. 

-Lei de Lenz. 

-Formas de inducir unha corrente. 

 

 

2.Relacionar as variacións do fluxo magnético coa creación de 

correntes eléctricas e determinar o sentido das mesmas. 

 

O fenómeno da autoindución: 

 

A indutancia, L, como medida da autoindución. 

3.Entender o fenómeno da autoindución como unha consecuencia 

das leis de Faraday e Lenz. 
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 Entender o 

fenómeno da 

autoindución como 

unha 

consecuencia das 

leis de Faraday e 

de Lenz 

 

 Entender o 

magnetismo 

natural. 

Aplcacións do fenómeno da indución: 

-Xeradores de corrente alterna. 

-Xeradores de corrente continua. 

-Transformadores. 

-Motores eléctricos. 

4.Identificar os elementos fundamentais de que consta un xerador de 

corrente alterna e a súa función. 

5.Recoñecer a función dos transformadores a partir da lei de 

Faraday. 

 

A unificación de Maxwell 

6.Comprender a unificación dos fenómenos electromagnéticos. 

 

Magnetismo natural 

7.Entender a natureza atómica do magnetismo natural. 

 

UD6: MHS. Son e EM 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 Distinguir os 

tipos de ondas 

polas 

características 

Concepto de onda: 

-Representación dunha onda. 

1. Valorar as ondas como un modo de transporte de enerxía pero non 

de masa. 
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da súa 

propagación. 

 

 Recoñecer as 

distintas formas 

de escribir as 

ecuacións de 

propagación das 

ondas 

mecánicas en 

xeral e das 

harmónicas en 

particular, 

deducindo os 

valores dos 

parámetros 

característicos, 

e viceversa, e 

escribir a 

ecuación a partir 

dos parámetros. 

 Comprender 

como se 

-Clasificación das ondas. 2. Identificar os principais tipos de ondas e as súas características. 

Propagación das ondas mecánicas: 

-Velocidade de propagación. 

-Ecuación de propagación dunha onda mecánica. 

3. Relacionar a velocidade de propagación dunha onda mecánica coas 

propiedades do medio. 

4 .Interpretar a ecuación dun pulso viaxeiro. 

Ondas harmónicas: 

 

 

 

 

-Parámetros constante dunha onda harmónica. 

 

-Ecuación dunha onda harmónica. 

 

-Enerxía transmitida polas ondas harmónicas. 

 

5. Asociar o movemento ondulatorio co movemento harmónico 

simple. 

 

6. Expresar a ecuación dunha onda nunha corda indicando o 

significado físico dos seus parámetros característicos. 

7 .Interpretar a dobre periodicidade dunha onda a partir da súa 

frecuencia e o seu número de onda. 

8 .Aplicar o principio de conservación da enerxía ao caso das ondas, 

distinguindo entre ondas uni-, bi- ou tridimensionais. 
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transmite a 

enerxía nas 

ondas e as 

diferencias 

cualitativas que 

se estabelecen 

en función do 

número de 

dimensións nas 

que se propaga 

a onda. 

 

 Recoñecer as 

propiedades 

características 

das ondas: 

reflexión, 

refracción e 

difracción. 

 

 

 Entender o 

 

Estudo cualitativo dalgunhas propiedades das ondas: 

-O principio de Huygens. 

-O principio de superposición no movemento ondulatorio. 

 

9 .Utilizar o Principio de Huygens para comprender e interpretar a 

propagación das ondas e os fenómenos ondulatorios. 

 

10 .Recoñecer a difracción e as interferencias como fenómenos propios 

do movemento ondulatorio. 

11. Empregar as leis de Snell para explicar os fenómenos de reflexión 

e de refracción. 

12. Aplicar o principio de superposición ao movemento ondulatorio. 

 

Ondas estacionarias: 

 

-L nodos. 

-Localización dos ventres ou antinodos. 

-Frecuencias de ondas estacionarias nunha corda fixa polos 

dous extremos. 

 

13. Expresar a ecuación dunha onda estacionaria por aplicación do 

principio de superposición a ondas idénticas que se propagan en 

distintos sentidos. 
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fenómeno da 

interferencia e o 

das ondas 

estacionarias 

como o 

resultado da 

superposición 

de ondas 

independentes. 

 

 Comprender 

como se 

propaga o son, 

así como os 

factores que 

determinan a 

súa velocidade 

de propagación 

-Explicación gráfica do aspecto dunha onda estacionaria. 

 

Ondas sonoras: que son, como se producen e como se 

propagan. 

14. Entender o carácter mecánico das ondas sonoras, como se 

producen e como se propagan. 

 

Velocidade de propagación do son. 

15. Xustificar a dependencia da velocidade de propagación do son en 

función das características elásticas e inerciais do medio. 
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nos distintos 

medios 

materiais. 

 

 

 Entender o 

concepto de 

intensidade 

sonora e os 

factores dos que 

depende. 

 

 Entender como 

se estabelecen 

ondas 

estacionarias en 

tubos abertos 

por un ou polos 

dous extremos e 

a súa relación 

cos 

instrumentos de 

Intensidade sonora e sensación sonora: 

-Escala de nivel de intensidade sonora. 

-Sensación sonora. 

-Contaminación acústica e calidade de vida. 

 

16. Coñecer a escala de medición da intensidade sonora e a súa 

unidade. 

Fenómenos ondulatorios do son: 

-Reflexión do son. 

-Refracción do son. 

-Difracción do son. 

-Interferencias sonoras. 

 

17. Aplicar as propiedades xerais das ondas ao caso particular das 

ondas sonoras. 

 

Ondas sonoras estacionarias en tubos: 

Instrumentos de vento. 

18. Analizar as ondas estacionarias en tubos abertos por un ou polos 

dous extremos, determinando os correspondentes harmónicos e 

relacionalo cos instrumentos de vento. 

 

19. Identificar os efectos da resonancia sonora nos instrumentos 

musicais. 
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vento. 

 

 Entender a 

natureza dual da 

luz. 

 

 Coñecer a que 

velocidade se 

propagan as 

ondas 

electromagnétic

as no baleiro e 

algúns métodos 

de 

determinación 

historicamente 

importantes. 

 

 Recoñecer as 

distintas rexións 

e características 

 

O efecto Doppler 

 

20. Explicar e recoñecer o efecto Doppler en sons. 

 

A controvertida natureza da luz 

21. Distinguir que propiedades avalan a natureza corpuscular da luz e 

cales a natureza ondulatoria. 

22. Recoñecer a natureza dual da luz. 

Velocidade de propagación da luz: 

-Método de Römer. 

-Método de Fizeau. 

-Valor actual. 

23. Coñecer os métodos de medida da velocidade da luz e valorar a 

súa distinta precisión. 

A luz e as ondas electromagnéticas: 

-O.M.E. 

-Espectro electromagnético. 

24. Estabelecer as propiedades da radiación electromagnética como 

consecuencia da unificación da electricidade, o magnetismo e a óptica 

nunha única teoría. 

25 .Determinar as principais características da radiación a partir da súa 

situación no espectro electromagnético. 
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do espectro 

electromagnétic

o 

 

 Entender e 

interpretar as 

propiedades 

netamente 

ondulatorias da 

luz: 

interferencia, 

difracción e 

polarización. 

 

 Comprender os 

fenómenos 

relativos á 

interacción luz-

materia. 

26. Coñecer as aplicacións das O.E.M. do espectro non visible. 

 Fenómenos ondulatorios da luz: 27. Recoñecer os fenómenos ondulatorios relacionados coa luz. 
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-Reflexión da luz. 

-Refracción da luz. 

-Interferencia da luz. 

-Difracción da luz. 

-Polarización da luz. 

28 .Empregar as leis de Snell para explicar os fenómenos de reflexión 

e refracción. 

29. Relacionar os índices de refracción de dous materiais co caso 

concreto da reflexión total. 

30. Recoñcer e explicar os fenómenos de interferencia no experimento 

da dobre fenda e de difracción ao través dunha fenda. 

31. Comprender as características e propiedades das O.E.M. como a 

súa lonxitude de onda, polarización ou enerxía en fenómenos da vida 

cotiá. 

Aspectos relativos á interacción luz-materia: 

-Dispersión da luz. Prismas. 

-Absorción selectiva. A cor. 

-Espallamento da luz. Ceo azul, amencer e solpor. 

32 .Recoñecer a dependencia do índice de refracción coa frecuencia e 

a súa aplicación práctica nos prismas. 

33. Identifica a cor dos corpos como a interacción da luz cos mesmos. 

 

UD7: ÓPTICA XEOMÉTRICA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
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 Comprender a 

formación de 

imaxes en 

espellos planos 

tanto de forma 

illada como nun 

sistema 

constituído por 

dous deles. 

 Interpretar a 

formación de 

imaxes en 

espellos curvos 

desde a 

aproximación 

paraxial de 

modo analítico e 

mediante 

diagramas de 

 

 

Introdución á óptica xeométrica. 

 

1.Formular e interpretar as leis da óptica xeométrica. 

 

2.Coñecer os termos empregados na óptica xeométrica de raios. 

 

Óptica da reflexión.  

Espellos esféricos e planos. 

 

-Sistemas de espellos planos. 

-Espellos esféricos. 

-Formación de imaxes en espellos esféricos (diagramas de 

raios e aumento da imaxe). 

 

 

 

3.Valorar e interpretar os diagramas de raios luminosos e as ecuacións 

asociadas para predicir as características das imaxes formadas en 

espellos planos e esféricos en aproximación paraxial. 
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raios. 

 Entender a 

formación de 

imaxes por 

refracción en 

superficies 

esféricas e 

planas por 

aplicación da 

ecuación do 

dioptrio esférico. 

 Interpretar a 

formación de 

imaxes por 

refracción ao 

través de lentes 

delgadas desde 

un punto de 

vista analítico e 

mediante 

diagramas de 

 

 

 

Sistemas de lentes delgadas. 

 

4.Valorar e interpretar os diagramas de raios luminosos e as ecuacións 

asociadas como medio que permite predicir as características das 

imaxes formadas en lentes delgadas. 

 

5.Empregar e interpretar os diagramas de raios luminosos e as 

ecuacións asociadas como medio que permite predicir as 

características das imaxes formadas en sistemas ópticos de  lentes 

delgadas. 

O ollo humano. 

-Defectos comúns da vista. 

6.Coñecer o funcionamento do ollo humano e os seus defectos e 

comprender o efecto das lentes na corrección destes defectos. 

O ollo e a percepción da cor. 7.Comprender a teoría da tricomía na percepción da cor e asociala aos 

fotorreceptores da retina. 

 

Observación do diminuto: a microscopía. 

 

 

8.Aplicar os principios ópticos das lentes delgadas ao funcionamento 

dos microscopios simple e composto. 
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raios. 

 Entender os 

mecanismos de 

funcionamento 

dalgúns 

instrumentos 

ópticos típicos. 

 Comprender o 

funcionamento 

do sistema 

óptico do ollo 

humano e os 

seus defectos 

máis comúns. 

 Coñecer as 

bases da 

tricromía na 

percepción da 

cor. 

 Entender os 

principios 

ópticos do 

microscopio 

 

Observación do afastado: os telescopios. 

 

 

9.Aplicara os principios ópticos de lentes e espellos ao funcionamento 

dos telescopios. 

 

10.Entender as características fundamentais dos telescopios. 

 

A cámara fotográfica. 

 

11.Comprender os principios ópticos do fundionamento dunha cámara 

fotográfica. 
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simple e 

composto. 

 Comprender os 

principios 

ópticos e as 

principais 

características 

dos telescopios. 

 Entender os 

fundamentos 

das cámaras 

fotográficas e os 

modos de 

regular o 

enfoque e a 

exposición. 

 

 

UD8: PRINCIPIOS DA RELATIVIDADE ESPACIAL 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
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 Coñecer os 

antecedentes e as 

causas que dan 

lugar á teoría da 

relatividade especial. 

Aplicar a relatividade 

galileana e explicar o 

significado do 

experimento de 

Michelson e Morley. 

 Coñecer os 

postulados da 

relatividade especial. 

 Coñecer as 

principais 

consecuencias dos 

postulados: 

relatividade do 

concepto de 

simultaneidade de 

sucesos, dilatación 

do tempo, 

 

O conflito entre a electrodinámica e a mecánica de 

Newton. 

1.Comprender as contradicións entre a electrodinámica e a mecánica 

de finais do s. XIX. 

 

 

Antecedentes da relatividade especial: 

 

-A relatividade de Galileo e Newton. 

-A relatividade galileana e o problema da luz. 

-Experimento de Michelson-Morley. 

-Proposición de Lorentz e Fitzgerald. 

2.Comprender a relatividade galileana e xustificar a súa incongruencia 

coa constancia da velocidade da luz. 

3.Valorar a motivación que levou a Michelson e Morley a realizar o seu 

experimento e discutir as implicacións que del se derivan. 

4.Valorar a proposición de Lorentz e Fitzgerald como solución ao 

resultado negativo do experimento de Michelson e Morley. 

Postulados da relatividade especial de Einstein. 

A relatividade do tempo e do concepto de simultaneidade. 

 

5.Coñecer e explicar os postulados e os aparentes paradoxos da física 

relativista. 
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contracción da 

lonxitude e o 

paradoxo dos 

xemelgos. 

 Analizar as 

consecuencias que 

se derivan das 

transformacións de 

Lorentz e 

estabelecer a 

correspondencia 

entre etas e as 

transformacións 

galileanas. 

 Entender as 

implicacións dos 

postulados de 

Einstein nos 

conceptos de masa, 

momento lineal e 

enerxía. 

 

Consecuencias dos postulados de Einstein: 

-Dilatación do tempo. 

-Contracción da lonxitude. 

-O paradoxo dos xemelgos. 

 

 

6.Entender as consecuencias dos postulados de Einstein e calcular a 

dilatación temporal e a contracción espacial que sofre un sistema 

cando se despraza a velocidades significativas con respecto á da luz 

no baleiro. 

 

Transformacións de Lorentz 

7.Xustificar as transformacións relativistas de Lorentz e a súa 

correlación coas transformacións galileanas. 

 

8.Aplicar as transformacións de Lorentz para xustificar o carácter 

infranqueable da velocidade da luz e o paradoxo de c+c=c. 

Principios da dinámica relativista: 

-Masa e momento relativistas. 

9.Xustificar o aumento da masa como consecuencia do carácter 

infranqueable da velocidade da luz no baleiro. 

10.Coñecer as expresións de masa e momento relativista. 
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-Masa e enerxías relativistas. 

 

11.Estabelece a equivalencia entre masa e enerxía e as súas 

consecuencias na enerxía nuclear. 

 

Evidencias experimentais da relatividade especial. 

 

 

12.Coñecer feitos experimentais que avalan a teoría da relatividade 

especial. 

 

 

 

 

 

UD9: FUNDAMENTOS DA MECÁNICA CUÁNTICA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 Comprender os 

fenómenos de 

radiación do 

corpo negro e o 

efecto 

fotoeléctrico e 

 

A crise da física clásica no micromundo. 

1.Analizar as fronteiras da física a finais do s. XX e principios 

do s. XX e poñer de manifesto a incapacidade da física 

clásica par explicar determinados procesos. 

 2.Coñecer as leis clásicas da radiación do corpo negro e a 
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coñecer como a 

idea do cuanto da 

unha explicación 

satisfactoria 

destes feitos. 

 Entender o 

modelo de Bohr 

para o átomo de 

hidróxeno e como 

este modelo 

interpreta 

adecuadamente o 

espectro de dito 

átomo. 

 Coñecer a 

hipótese de De 

Broglie e a 

interpretación 

dual da materia, 

así como o modo 

no que os 

fenómenos de 

difracción e 

Antecedentes da mecánica cuántica. 

 

- A radiación do corpo negro e a hipótese de Planck. 

 

 

 

-O efecto fotoeléctrico e a explicación de Einstein. 

 

-Os espectros atómicos e o átomo de Bohr. 

súa limitación na chamada ‘catástrofe ulltravioleta’. 

3.Coñecer a hipótese de Planck e relacionar a enerxía dun 

fotón coa súa frecuencia ou a súa lonxitude de onda. 

4.Valorar a hipóteses de Planck no marco do efecto 

fotoeléctrico. 

5.Aplicar a cuantización da enerxía ao estudo dos espectros 

atómicos e inferir a necesidade do modelo atómico de Bohr. 

 

Nacemento e principios da mecánica cuántica: 

 

-Ondas que son corpúsculos e viceversa: hipótese de De 

Broglie. 

 

6.Presentar a dualidade onda-corpúsculo como un dos 

grandes paradoxos da física cuántica. 

7.Recoñecer o principio de indeterminación como pilar 

fundamental da mecánica cuántica. 
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interferencia de 

electróns e outras 

partículas avalan 

dita hipóteses. 

 Coñecer o 

principio de 

indeterminación 

de Heisenberg e 

a noción de 

función de 

probabilidade 

como base da 

interpretación da 

natureza do 

electrón en 

termos 

estatísticos. 

-O principio de indeterminación de Heisenberg. 

- A función de probabilidade de Schrödinger. 

 

8.Recoñecer o carácter probabilístico da mecánica cuántica 

en contraposicións co carácter determinista da mecánica 

clásica. 

 

Consecuencias da mecánica cuántica. 

 

9.Recoñecer as consecuencias máis importantes da 

mecánica cuántica, que afectan á propia natureza física das 

partículas e ao concepto de orbital atómico como substitutivo 

das órbitas clásicas. 

 

Técnica de traballo e investigación. 

10.Describir as características fundamentais da radiación 

láser, os principais tipos de láseres existentes, o seu 

funcionamento básico e os seus principais aplicacións. 

UD10: FÍSICA NUCLEAR 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
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 Coñecer as orixes 

que deron lugar ao 

descubrimento do 

núcleo atómico e 

as principais 

características 

deste relativas a 

súa composición, 

tamaño e 

densidade. 

 Comprender a 

estabilidade do 

núcleo desde o 

punto de vista 

enerxético e das 

forzas que 

interveñen. 

 Coñecer o 

fenómeno da 

radiactividade 

natural, así como 

as leis nas que se 

 

O camiño cara ao núcleo atómico. 

1.Recoñecer o descubrimento do electrón e da 

radioactividade como punto de partida ao da natureza nuclear 

do átomo. 

 

O descubrimento do núcleo atómico. 

-Constitución do núcleo. 

 

2.Coñecer as orixes que deron lugar ao descubrimento do 

núcleo e a súa constitución básica. 

 

Tamaño e densidade dos núcleos. 

 

3.Coñecer as características do núcleo relativas  a tamaño e 

densidade. 

 

Estabilidade do núcleo 

-Enerxía de enlace. 

 

4.Comprender a estabilidade do núcleo desde o punto de 

vista enerxético e das forzas que interveñen. 
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basea e algunhas 

das súas 

aplicacións máis 

importantes. 

 Entender os 

mecanismos das 

reaccións 

nucleares. 

 Ter un 

coñecemento 

básico das ideas 

actuais sobre a 

estrutura máis 

íntima da materia. 

 

Núcleos inestables. A radioactividade natural: 

-Tipos de radioactividade. 

-Leis do desprazamento radioactivo. 

-Lei da desintegración radioactiva: período de 

semidesintegración. 

-Datación arqueolóxica polo método do C-14. 

-Series radioactivas e xeocronoloxía. 

5.Distinguir os distintos tipos de radiacións e os seu efecto 

sobre os seres vivos. 

 

6.Estabelecer a relación entre a composición nuclear e a 

masa nuclear cos procesos nucleares de desintegración. 

 

Reaccións nucleares: 

-Reaccións nucleares artificiais. 

-Fisión nuclear. 

-Fusión nuclear. 

 

7.Valorar as aplicacións da enerxía nuclear na produción de 

enerxía eléctrica, radioterapia, datación en arqueoloxía e a 

fabricación de armas nucleares. 

8.Xustificar as vantaxes, desvantaxes e limitacións da fisión e 

a fusión nuclear. 

UD11:  INTERACCIÓNS FUNDAMENTAIS E FÍSICA DE PARTÍCULAS. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
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 Entender a 

clasificación 

dos 

constituíntes 

básicos da 

materia en 

quarks e 

leptóns. 

 Entender a 

existencia da 

antimateria. 

 Coñecer o 

modelo 

estándar de 

partículas e 

interaccións. 

 Comprender os 

principios 

Un mundo de partículas… 

 

-Quarks e leptóns. 

1.Empregar o vocabulario básico da física de partículas e 

coñecer as partículas elementais que constitúen a materia. 

…E de antipartículas. 

 

-Relación entre enerxía e momento relativistas. 

-E onda están as antipartículas? 

2.Comprender a existencia de antimateria e as súas 

propiedades. 

O modelo estándar de partículas. 

 

-Fermións e bosóns. 

3.Coñecer as teorías máis relevantes sobre a unificación das 

interaccións fundamentais. 

 

As interaccións fundamentais. 

 

4.Distinguir as catro interaccións fundamentais e os principais 

procesos nos que interveñen. 
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básicos dos 

diagramas de 

Feynman para 

a explicación 

das interaccións 

fundamentais. 

 Coñecer a 

existencia do 

campo de Higgs 

e o seu 

correspondente 

bosón como 

peza clave do 

modelo 

estándar. 

 Coñecer a 

existencia dos 

neutrinos, as 

súas 

propiedades e a 

súa posible 

masa. 

 

-O modelo estándar e as interaccións fundamentais. 

-Interaccións e diagramas de Feynman. 

-Rango de alcance e masa dos bosóns de interacción. 

-A unificación electrodébil e o problema da masa. 

5.Recoñecer a necesidade de atopar un formalismo único que 

permita describir todos os procesos da natureza. 

O campo de Higgs e o bosón de Higgs 

 

-Propiedades do bosón de Higgs e o seu descubrimento. 

 

6.Comprender a existencia do campo de Higgs e a súa 

importancia no modelo estándar. 

Os elusivos neutrinos. 

-O problema dos neutrinos solares. 

-As oscilacións dos neutrinos e a súa posible masa. 

 

7.Coñecer a existencia dos neutrinos e as súas principais 

características. 

Unha física chea de interrogantes. 

-Supersimetría e partículas supersimétricas. 

8.Analizar os interrogantes aos que se enfrontan os físicos 

hoxe en día. 
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Técnicas de traballo e investigación. 

-LHC: grandes ferramentas para grandes interrogantes. 

 

9.Comprender as técnicas actuais e as principais 

interrogantes na física de partículas. 

 

 

 



IES Ramón Menéndez Pidal  Páxina 99 

 

 

QUÍMICA 2º BAC 

QUÍMICA 2º BAC 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD0: CÁLCULOS EN QUÍMICA 

1. Utilizar o mol como unidade de medida da cantidade 

de substancia. Calcula a cantidade dunha substancia 

en moles calquera que sexa o seu estado (sólido, 

líquido ou gas) e estado de pureza. 

Cálculos en química. 

-A medida da masa. 

-A masa dun mol. 

 

1.Manexar con soltura o concepto de mol. 

2. Determinar a fórmula dun composto a partir da súa 

composición centesimal e calquera outro modo de 

expresión da súa composición. Distinguir entre fórmula 

empírica e fórmula molecular. 

A fórmula dun composto. 

-Composición centesimal. 

-Obtención da fórmula dun composto. 

 

2.Interpretar unha análise elemental para obter a fórmula dun composto. 

3. Facer cálculos con mesturas de gases. Distinguir 

entre composición porcentual en mas e en volume. 

Os gases. 3.Coñecer e aplicar as leis dos gases ideais. 

4.Relacionar a cantidade de substancia (moles) dunha substancia coas 

magnitudes que a describen, en función do seu estado (sólido, líquido, gas, 

nunha mestura, etc). 

4. Expresar a concentración dunha disolución nas 

unidades de concentración habituais. Ser capaz de 

pasar dunha destas unidades a outra calquera. 

Mestura de substancias. 

-Mesturas de gases. 

5.Coñecer a forma de expresar a proporción dun compoñente dunha 

mestura en calquera das unidades de concentración. 
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5. Preparar unha disolución dun soluto sólido ou 

líquido. 

-Disolucións. 6.Coñecer o procedemento práctico para preparar unha disolución.  

Aplicar a prevención de riscos no laboratorio de química. 

7.Elaborar un informe científico sobre a práctica experimental ou unha 

investigación. 

6. Facer cálculos estequiométricos sobre unha reacción 

química. Traballar con reactivos e produtos en calquera 

estado físico ou en disolución e con distinto grao de 

pureza. Estudar procesos que transcorran cun 

rendemento inferior ao 100% e que presenten un 

reactivo limitante. 

 

A reacción química. 

8.Saber representar a ecuación química dun proceso e realizar cálculos 

estequiométricos relativos a calquera das substancias que participan. 

UD1: ESTRUTURA DA MATERIA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

1. Comprender o avance da ciencia como resultado do 

método de traballo científico. 

Primeiros modelos atómicos. 

-Teoría atómica de Dalton. 

-Modelo atómico de Thomson. 

-Modelo atómico de Rutherford. 

1.Analizar cronoloxícamente os modelos atómicos clásicos discutindo as 

súas limitación e a necesidade dun novo. 

2. Coñecer e cuestionar a validez dos modelos 

atómicos baseados na Física clásica. 

Antecedentes do modelo atómico de Bohr. 

-Teoría fotónica de Planck. 

-O efecto fotoeléctrico. 

2.Coñecer os principios físicos que deron lugar á física cuántica. 
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-Os espectros atómicos. 

3. Estudar as bases teóricas e experimentais para o 

establecemento da teoría cuántica. 

O modelo atómico de Bohr. 

-Postulados da teoría atómica de Bohr. 

-Estudo das órbitas de Bohr. 

-Interpretación dos espectros segundo o modelo 

de Bohr. 

3.Coñecer os postulados de Bohr e as súas explicacións cos feitos 

experimentais que orixinaron a teoría cuántica. 

4. Analizar o espectro de emisión do átomo de 

hidróxeno. 

5. Estudar e criticar o modelo atómico de Bohr. Limitacións do modelo de Bohr. 

-Modelo atómico de Sommerfield. 

-Efectos Zeeman e de spin. 

-Posibles valores dos números cuánticos. 

4.Analizar os novos descubrimentos nos espectros dos átomos 

polielectrónicos e discute as limitacións do modelo de Bohr. 

6. Analizar e interpretar o espectro dos átomos 

polielectrónicos. 

7. Estudar as bases das mecánica ondulatoria e 

comprender o alcance dos principios de dualidade 

onda-corpúsculos e de indeterminación. 

Os modelos mecanocuánticos. 

-Principio de dualidade onda-corpúsculo. 

-Principio de indeterminación de Heisenberg. 

-A ecuación de onda de Schrödinger. 

-Significado dos números cuánticos. 

-Forma espacial dos orbitais. 

5.Recoñecer a importancia da teoría mecanocuántica para o coñecemento 

do átomo. 

6.Explicar os conceptos básicos da mecánica cuántica: dualidade onda-

corpúsculo e incerteza. 

 

8. Construír o modelo atómico de Schrödinger. 

9. Comprender o significado dos números cuánticos e 

manexalos con soltura. 

10. Coñecer as partículas fundamentais que forman a As partículas elementais da materia. 7.Describir as características fundamentais das partículas subatómicas 
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materia e a súa presencia nos átomos. 

11. Coñecer as interaccións fundamentais da natureza 

e relacionalas con fenómenos coñecidos. 

-As partículas elementais: leptóns e quarks. 

-Os hadróns. 

-As interaccións entre as partículas. 

-O átomo: partículas elementais e interaccións. 

diferenciando os distintos tipos. 

Obxextivos Contidos Criterios de avaliación 

UD2: SISTEMA PERIÓDICO DOS ELEMENTOS  

1. Coñecer o modo no que se teñen organizado os 

elementos químicos ao longo da historia. 

A clasificación dos elementos. 

-Primeiros intentos. 

-Táboa de Mendeleiev e Meyer. 

-A táboa periódica actual. 

1.Coñecer e analizar os criterios que se seguiron ao longo da historia para 

organizar os elementos químicos coñecidos. 

2. Coñecer o que representa a configuración 

electrónica dun elemento e os principios nos que se 

basea. 

Distribución electrónica. 

-Principio de exclusión de Pauli. 

-Principio de mínima enerxía. 

-Prncipio da máxima multiplicidade de Hund. 

-Modos de representar a configuración 

eléctrónica. 

-Distribucións electrónicas especialmente 

2.Coñecer e aplicar o principio de construción ou Aufbau. 

3.Identificar os números cuánticos para un electrón segundo no orbital no 

que se atope. 
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estables. 

-Alteracións das distribucións electrónicas. 

3. Ler a táboa periódica en termos de grupos e 

períodos. 
–  –  

4. Relacionar a configuración electrónica dun elemento 

coa súa ubicación na táboa periódica. 

Táboa periódica e configuración electrónica. 

-Posición na táboa periódica e distribución 

electrónica. 

4.Estabelecer a configuración electrónica dun átomo relacionándoa coa súa 

posición na táboa periódica. 

5.Coñecer a estrutura básica do sistema periódico actual. 

5. Coñecer con precisión, a definición das propiedades 

periódicas: raio atómico, enerxía de ionización, 

afinidade electrónica e electronegatividade. 

-Propiedades periódicas. 

-Factores dos que dependen as propiedades 

periódicas. 

-Raio atómico. 

-Raio iónico. 

-Enerxía de ionización. 

-Afinidade electrónica. 

-Electronegatividade. 

-Comportamento químico dos elementos. 

6.Definir as propiedades periódicas estudadas e describir a súa variación 

ao longo dun grupo ou período. 

6. Analizar como varían os valores das propiedades 

periódicas en función da configuración electrónica dos 

Grupos de elementos e propiedades. 7.Analizar as propiedades físicas e quimicas dos elementos dun mesmo 
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elementos. -Os elementos alcalinos. 

-O hidróxeno. 

-Os elementos alcalinotérreos. 

-Os elementos de transición. 

-Elementos do grupo do boro. 

-Elementos do grupo do carbono. 

-Elementos do grupo do nitróxeno. 

-Elementos do grupo do osíxeno. 

-Os halóxenos. 

-Os gases nobres. 

grupo. 

7. Predecir o comportamento dos elementos químicos 

como resultado dos valores das distintas propiedades 

periódicas: o seu carácter metálico, tipos de óxidos e 

hidruros que forman os distintos elementos. 

UD3: ENLACE QUÍMICO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

1. Coñecer o que representa o enlace químico e atopar 

unha xustificación científica para o mesmo. 

Concepto de enlace químico. 

-Enerxía e distancia de enlace. 

-Electronegatividade e tipo de enlace. 

-Teoría de Lewis. 

1.Coñecer o concepto de enlace químico e valorar as posibilidades de 

formación. 
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2. Analizar os distintos tipos de enlace, en función das 

características dos átomos que se enlazan. 

3. Estudar o enlace iónico desde o punto de vista 

enerxético e estrutural. 

Enlace iónico. 

-Teoría de Lewis aplicada ao enlace iónico. 

-Estudo enerxético do enlace iónico. 

-Ciclos de Borh-Haber. 

-Estrutura dos cristais iónicos. 

-Cálculo da enerxía de rede. 

-Factores que afectan á fortaleza do enlace 

iónico. 

-Propiedades dos compostos iónicos. 

2.Utilizar o modelo de enlace iónico para explicar a formación de cristais e 

deducir as súas propiedades. 

3.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. 

 

4. Estudar o enlace covalente e a súa incidencia na 

estrutura das substancias que resultan. 

Enlace covalente. 

-Teoría de Lewis aplicada ao enlace covalente. 

-Teoría de repulsión dos pares de electróns da 

capa de valencia (TRPECV). 

-Polaridade molecular. 

-Teoría de enlace de valencia. 

-Hibridación de orbitais atómicos. 

-Sólidos covalentes. 

-Propiedades das substancias covalentes. 

4.Describir as características básicas do enlace covalente empregando 

diagramas de Lewis e empregar a TEV para a súa descrición máis 

complexa. 

5.Empregar a teoría da hibridación para explicar o enlace covalente e a 

xeometría de distintas moléculas. 
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5. Estudar o enlace metálico e relacionalo con unhas 

propiedades moi particulares da materia. 

Enlace metálico. 

-Modelo do mar de electróns. 

-Teoría de bandas. 

-Propiedades dos metais. 

6.Coñecer as propiedades dos metais empregando as diferentes teorías 

estudadas para a formación do enlace metálico. 

7.Explicar a posible condutividade eléctrica dun metal empregando a teoría 

de bandas. 
6. Comprender os fenómenos de supercondutividade e 

semicondutividade. 

7. Xustificar a existencia de enlaces intermoleculares e 

explicar en base a eles os distintos estados de 

agregación das substancias covalentes. 

Forzas intermoleculares. 

-Dipolo-dipolo. 

-Enlace dehidróxeno. 

-Ión-dipolo. 

-Dipolo-dipolo inducido. 

-Ión-dipolo inducido. 

-Dipolo instantáneo-dipolo inducido. 

-Cadro sinóptico do enlace químico. 

8.Recoñecer os diferentes tipos de forzas intermoleculares e explicar como 

afectan ás propiedades de determinados compostos en casos concretos. 

8. Empegar os enlaces intermoleculares para xustificar 

a posibilidade de que unhas substancias se disolvan 

noutras. 

9. Predicir as propiedades físicas dos materiais que 

resulten de cada tipo de enlace. 

10. Ter unha idea cuantitativa (da orde de magnitude) 

da enerxía que comportan os distintos tipos de enlace. 

-Algunhas substancias de interese. 

-O hidróxeno e os seus compostos. 

-Compostos do osíxeno. 

 

 

9.Diferenciar as forzas intramoleculares das intermoleculares en compostos 

iónicos ou covalentes. 

10.Xustificar as propiedades dos compostos do H e do O. 
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UD4: A VELOCIDADE DE REACCIÓN 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 

1. Coñecer o significado da velocidade dunha reacción 

e propoñer procedementos para medila. 

Velocidade das reaccións químicas. 

-Concepto de velocidade de reacción. 

-Ecuación de velocidade. Lei de velocidades. 

1.Definir velocidade dunha reacción. 

2. Identificar as ecuacións de velocidade das reaccións 

de orde cero, un e dous e as súas representacións 

gráficas da concentración dos reactivos fronte ao 

tempo. 

3. Comprender o significado do mecanismo dunha 

reacción. 

Mecanismo de reacción. 

-Velocidade de reacción en varias etapas. 

2.Coñecer que a velocidade dunha reacción química depende da etapa 

limitante segundo o seu mecanismo de reacción estabelecido. 

4. Coñecer as teorías que explican como transcorren 

as reaccións químicas, é dicir, a evolución da enerxía 

do sistema a medida que se produce a reacción. 

Teorías sobre as reaccións químicas. 

-Teoría das colisións. 

-Teoría do complexo activado. 

-Estado de transición e intermedio de reacción. 

-Enerxía de activación. 

-Diagramas de entalpía. 

3.Explicar unha reacción química aplicando a teoría das colisións e do 

estado de transición, empregando o concepto de enerxía de activación. 

5. Entender os factores que inflúen na velocidade 

dunha reacción e aprender a modificalos no sentido 

Factores que inflúen na velocidade dunha 4.Xustificar como a natureza e concentración dos reactivos  a temperatura 
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que permitan acelerar ou retardar os procesos. reacción. 

-Efecto da temperatura. 

-Efecto da concentración e da presión. 

-Efecto da natureza dos reactivos e da superficie 

de contacto. 

 

modifican a velocidade de reacción. 

6. Valorar a importancia dos catalizadores como 

modificadores da velocidade dunha reacción. 

-Os catalizadores. 

-Catálise. 

-Catálise homoxénea. 

-Catálise heteroxénea. 

-Catálise enzimática. 

-Biocatalizadores. 

-Algunhas reacción catalíticas de importancia 

industrial e medioambiental. 

5.Xustificar o papel dos catalizadores na velocidade dunha reacción. 

UD5: EQUILIBRIO QUÍMICO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

1. Recoñecer un sistema en estado de equilibrio. -O estado de equilibrio. 1.Recoñecer o equilibrio químico como algo dinámico. 

2. Identificar distintos equilibrios (homoxéneos, 
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heteroxéneos ou en diversas etapas). -Características do equilibrio químico. 

3. Representar a constante de equilibrio en función de 

concentracións e de presións parciais para calquera 

dos equilibrios antes sinalados. Estabelecer a relación 

entre elas. 

-A constante de equilibrio. 

-Relación en KC e KP. 

-Relación entre a constante de equilibrio e a 

definición do proceso. 

-Evolución cara ao equilibrio. 

-Equilibrios homoxéneos e heteroxéneos. 

-Equilibrios en varias etapas. 

2.Expresar matematicamente a constate de equilibrio dun proceso no que 

interveñen gases, en función da concentración e das presións parciais. 

3.Aplicar o concepto de equilbrio químico para predicir a evolución dun 

sistema. 

4. Realizar cálculos estequiométricos que alcancen a 

un sistema en equilibrio. 

Estudo cuantitativo do equilibrio. 4.Relacionar KC e KP en equilibrio con gases, interpretando o seu 

significado. 

5.Resolver problemas de equilibrios homoxéneos, en particular en 

reaccións gasosas, e de equilibrios heteroxéneo. 

 

5. Predí a evolución dun sistema en equilibrio que 

experimenta unha alteración. 

Alteracións do estado de equilibrio. Principio de 

Le Chatelier. 

-Cambio na concentración das substancias. 

-Cambio na presión ou no volume. 

-Cambio na temperatura. 

6.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. 

7.Valorar a importancia que ten o principio de Le Chatelier en diversos 

procesos industriais. 

6. Analizar as condicións máis adecuadas para lograr 

que un proceso industrial sexa máis rentable. 
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-Enunciado do principio de Le Chatelier. 

-Factores cinéticos e termodinámicos no control 

das reaccións químicas. 

7. Coñecer os equilibrios de solubilidade e as súas 

aplicacións analíticas. 

-Equilibrio de solubilidade. 

-Produto de solubilidade. 

-Relación entre solubilidade e produto de 

solubilidade. 

-Solubilidade en presencia dun ión común. 

-Desprazamentos de equilibrio de solubilidade. 

8.Resolver problemas de equilibrios de disolución-precipitación. 

9.Explicar como varía a solubilidade dun sal polo efecto dun ión común. 

10.Aplicar o principio de Le Chatelier para predicir a evolución dun sistema. 

-Reaccións de precipitación. 

-Aplicación analítica das reaccións de 

precipitación. Análise de cloruros. 

-Precipitación fraccionada. 

11.Resolver problemas de equilibrios de disolución-precipitación. 

UD6: REACCIÓNS ÁCIDO-BASE 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

1. Coñecer as teorías de ácido-base, especialmente as 

de Arrhenius e Brönsted e Lowry. 

-As primeiras ideas sobre ácidos e bases. 

-A teoría de Arrhenius 

1.Coñecer o comportamento fenomenolóxico de ácidos e bases. 

2.Aplicar a teoría de Arrhenius para recoñecer as substancias que poden 

actuar como ácidos ou bases. 
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2. Manexar o concepto de ácido-base conxugado. A teoría de Brönsted e Lowry. 

-Ácidos e bases conxugados. 

-Anfóteros. 

-Reaccións en medios non acuosos. 

-Teoría de Arrhenius fronte á de Brönsted e 

Lowry. 

3.Aplicar a teoría de Brönsted para recoñecer as substancias que poden 

actuar como ácidos ou bases. 

3. Identificar a auga como unha substancia ácida e 

básica. 

-Iónización da auga. 

-O concepto de pH. 

4.Analizar a auga como ácido e como base. Coñecer o concepto de pH. 

4. Coñecer e empregar con soltura o concepto de pH, 

pOH e PK. 

Forza relativa de ácidos e bases. 

-Forza dos ácidos e as bases conxugados. 

-Ácidos e bases relativos. 

-Acidos polipróticos. 

5.Empregar a constante de equilibrio de disociación dun ácido ou dunha 

base. 

5. Avaliar cualitativamente e cuantitativamente a 

fortaleza de ácidos e bases. 

-Cálculo do pH dunha disolución. 

-Dun ácido forte. 

-Dun ácido débil. 

-Dunha base forte. 

-Dunha base débil. 

6.Determinar o valor do pH de distintos tipos de ácidos e bases. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

6. Analizar cualitativamente e cuantitativamente o 

comportamento ácido-base das sales. 

-Hidrólise. 

-Sal de ácido forte e base forte. 

-Sal de ácido débil e base forte. 

-Sal de ácido forte e base débil. 

-Sal de ácido débil e base débil. 

7.Xustificar o pH resultante da hidrólise dun sal. 

7. Estudar o efecto dunha substancia que achegue un 

ión común no comportamento dun ácido ou dunha 

base débil. 

-Efecto do ión común. 

-Ácido débil + ácido forte. 

-Base débil + base forte. 

-Sal acida + ácido forte. 

-Sal básica + base forte. 

-Efecto do pH na solubilidade. 

8.Estudar o efecto sobre un equilibrio ácido-base da adición dunha especie 

que achegue un ión común. 

8. Coñecer o funcionamento das disolucións 

reguladoras do pH. 

-Disolucións reguladoras. 

-Dun acido débil máis un sal dese ácido débil. 

9.Coñecer o funcionamento dunha disolución reguladora. 
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-Dunha base débil máis un sal desa base débil. 

9. Ser capaz de valorar, sobre o papel e no laboratorio, 

a concentración dunha disolución de ácido ou de base. 

Indicadores e medidores de pH. 

-Valoracións ácido-base. 

-Curva de valoración. 

10. Coñecer o funcionamento dos indicadores e medidores de pH. 

11.Explicar as reaccións ácido-base e a importancia dalgunha delas así 

como as súas aplicacións prácticas. 

12.Empregar os cálculos estequiométricos necesarios para levar a cabo 

unha reacción de neutralización ou volumetría ácido-base. 

10. Recoñecer a presencia e comportamento dos 

ácidos e bases, máis frecuentes na industria e no 

contorno cotián. 

-Ácidos e bases de especial interese. 

-De interese industrial. 

-Na vida cotián. 

-O problema da chuiva ácida. 

 

13.Coñecer as distintas aplicacións dos ácidos e bases na vida cotián tales 

como produtos de limpeza, cosmética, etc. 

UD7: REACCIÓNS DE OXIDACIÓN-REDUCIÓN 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

1. Identificar as reaccións de oxidación redución ou 

redox. 

-Conceptos de oxidación e redución. 

-O número de oxidación. 

-Procesos sen osíxeno. 

-Oxidantes e redutores. 

1.Determinar o número de oxidación dun elemento químico identificando se 

se oxida ou se reduce nunha reacción química. 

2. Axustar a estequiometría das reaccións redox. -Axuste das ecuacións redox. 2.Axustar reaccións de oxidación-redución empregando o método do ión-
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-Determinación do número de oxidación. 

-Axuste en medio ácido. 

electrón e facer os cálculos esteqiométricos correspondentes. 

3. Determinar a concentración dunha disolución 

valorándoa mediante un proceso redox. 

-Valoracións redox. 3.Realizar cálculos estequiométricos necearios para aplicar ás volumetrías 

redox. 

4. Relacionar procesos redox espontáneos cos 

xeradores de corrente continua. 

-A enerxía eléctrica e os procesos químicos. 

-Predición de reaccións redox espontáneas. 

 

4.Comprender a relación entre a espontaneidade dun proceso redox e a 

produción de electricidade. 

5.Comprender o significado de potencial estándar de redución dun par 

redox, empregándoo para describir unha pila. 

6.Comprender a relación entre a espontaneidade dun proceso redox e o 

valor dos potenciais estándar. 

5. Empregar táboas de potenciais de redución 

estándar para avaliar a espontaneidade de procesos 

redox. 

6. Deseñar unha cela galvánica e describir os seus 

elementos. 

-Celdas electroquímicas. 

-Notación estándar das pilas. 

-Tipos de eléctrodos. 

-Potenciais estándar de eléctrodo. 

7. Analizar cualitativamente e cuantitativamente 

procesos electrolíticos. 

-Cubas electrolíticas. 

-A electrólise. 

-Electrólise da auga. 

-Electrólise dun sal. 

-Leis de Faraday da electrólise. 

7.Diferenciar o funcionamento dunha cela galvánica e unha cuba 

electrolítica. 

8. Determinar a cantidade de substancia depositada nos eléctrodos dunha 

cuba electrolítica empregando as leis de Faraday. 
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8. Estudar procesos de oxidación-redución de 

importancia económica e tecnolóxica. 
-A corrosión 

-Pilas e baterías. 

-Procesos redox de importancia industrial. 

-Metalurxia. 

-Procesos electrolíticos de importancia industrial. 

-Electrodeposición. 

9.Coñecer algunhas aplicacións dos procesos redox como a prevención da 

corrosión. 

10.Coñecer o fundamento da fabricación de pilas de distinto tipos (galváicas, 

alcalinas, de combustible 

11.Coñecer algunhas das aplicacións da electrólise como a obtención de 

elementos puros. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD8: OS COMPOSTOS DO CARBONO 

1. Recoñecer os principais grupos  funcionais e 

nomear compostos orgánicos sinxelos. 

 Química orgánica ou do carbono. 

-Por que forma tantos compostos? 

-As fórmulas orgánicas. 

-Grupo funcional e serie homóloga. 

1.Recoñecer os compostos orgánicos, segundo a función que lles 

caracteriza. 

2. Formular e nomear compostos orgánicos con dous 

ou máis grupos funcionais. 

-Formulación e nomenclatura dos compostos 

orgánicos. 

-Hidrocarburos. 

-Compostos haloxenados. 

2.Formular compostos orgánicos sinxelos con varias funcións. 

 

3.Valorar a importancia da química orgánica vinculada a outras áreas 

de coñecemento e interese social. 
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-Compostos osixenados. 

-Compostos nitroxenados. 

-Formulación de compostos multifuncionais. 

3. Identificar compostos isómeros e estabelecer 

relacións de isomería. 

-A cuestión da isomería. 

-Isómeros estruturais. 

-Estereoisomería. 

4.Representar isómeros a partir dunha fórmula molecular dada. 

4. Recoñecer os tipos de reaccións orgánicas máis 

habituais. 

5. Analizar as posibilidades de reacción dun 

determinado composto orgánico. Advertir a 

posibilidade de que se forme un isómero de forma 

preferencial (p.e., na formación de alquenos 

asimétricos por eliminación de auga dun alcohol). 

6. Ser quen de imaxinar unha reacción (ou unha serie 

de reaccións) que permitan obter un composto. No 

caso de adicións a alquenos asimétricos, ser capaz de 

predicir o isómero máis probable, regra de 

Markovnikov). 

-Reaccións químicas dos compostos orgánicos. 

-Reaccións de substitución. 

-Reaccións de eliminación. 

-Reaccións de adición. 

-Reaccións de substitución en aneis aromáticos. 

-Reaccións de oxidación-redución. 

-Reaccións de condensación e hidrólise. 

 

 

 

 

5.Identificar os principais tipos de reaccións orgánicas: substitución, adición, 

eliminación, condensación e redox. 

6.Escribir e axustar reaccións de obtención ou transformación de compostos 

orgánicos en función do grupo funcional presente 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

UD9: MACROMOLÉCULAS E POLÍMEROS 

1. Identificar as macromoléculas naturais e sintéticas. -Moléculas orgánicas de importancia biolóxica. 

-Hidratos de carbono. 

-Lípidos. 

-Aminoácidos e proteínas. 

-Ácidos nucleicos. 

1.Determinar as características máis importantes das macromoléculas. 
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2. Recoñecer a fórmula dos polímeros. 

3. Identificar os grupos funcionais e os enlaces 

presentes nunha macromolécula. 

4. Relacionar as propiedades das macromoléculas 

coa súa estrutura química. 

-Polímeros. 

-As propiedades físicas dos polímeros e a súa 

natureza. 

-Outros polímeros de interese económico. 

2.Representar a fórmula dun polímero a partir dos seus monómeros e 

viceversa. 

3.Describir os mecanismos máis sinxelos de polimerización e as propiedades 

dalgúns dos principais polímeros de interese industrial. 

4.Coñecer as propiedades e obtención dalgúns compostos de interese en 

biomedicina e, en xeral, nas diferentes ramas da industria. 

5.Distinguir as principais aplicacións dos materiais polímeros, segundo a súa 

utilización en distintos ámbitos. 

5. Valorar a importancia dos novos materiais 

poliméricos. 

-As substancias orgánicas e a sociedade actual. 6.Valorar a importancia da química orgánica vinculada a outras áreas de 

coñecemento e interese social. 

3.2-Secuencias:estándares, instrumentos de avaliación, competencias clave por unidade didáctica 
Os mínimos esixibles atópanse en negriña. 

Física e Química 2º ESO 

C.A. Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 

clave  

UD 1: A MATERIA E A MEDIDA 
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B1-1 B1-1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns 

ermpregando teorías e modelos científicos. 

E 

RE 

OD 

18 sesións  

   CCL 

   CMCCT 

   CAA 

   CIE 

B1-1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de forma 

organizada e rigorosa, e os comunica de forma oral e escrita, 

empregando esquemas, gráficos, táboas e expresións 

matemáticas. 

RC 

TE 

MI 

B1-1 B1-2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións 

tecnolóxicas na vida cotiá. 

RC 

TE 

MI 

  CMCCT 

  CAA 

  CSC 

  CIE 

B1-3 B1-3.1. Estabelece relacións entre magnitudes e unidades 

empregando, preferentemente, o S.I. 

E 

RE 

OD 

 

  CMCCT 

  CAA 

B1-4. B1-4.2. 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. 

RC 

TE 

MI 

 CMCCT 
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RA 

B1-5 B1-5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun 

texto de divulgación científica e transmite as conclusións obtidas 

empregando a linguaxe oral e escrito con propiedade. 

TE 

 

 

  CCL 

  CMCCT 

  CAA 

B1-6 B1-6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún 

tema obxecto de estudo aplicando o método científico, e 

empregando as TIC para a busca e selección de información e 

presentación de conclusións. 

–  

TE 

MI 

 

   CCL 

   CMCCT 

   CD 

   CAA 

   CSC 

B1-6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e 

en equipo. 

TE 

MI 

B2-1 B2-1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades 

características da materia, empregando estas últimas parra a 

caracterización de substancias. 

 

E  

     CMCCT 

B2-1.2. Relaciona propiedades dos materiais do noso contorno co 

uso que se fai deles. 

TE 

MI 
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B2-1.3. Describe a determinación experimental do volume e da 

masa dun sólido e calcula a súa densidade. 

 

RC 

TE 

MI 

UD2: ESTADOS DA MATERIA 

C.A. Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 

clave  

B1-1 B1-1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns 

empregando teorías e modelos científicos. 

E 13 sesións    CCL 

   CMCCT 

   CAA B1-1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de forma 

organizada e rigorosa, e os comunica de forma oral e escrita, 

empregando esquemas, gráficos, táboas e expresións 

matemáticas. 

E 

RE 

B1-2 B1-2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións 

tecnolóxicas na vida cotiá. 

MI 

 

 

  CMCCT 

  CAA 

B1-3 B1-3.1. Estabelece relacións entre magnitudes e unidades 

empregando, preferentemente, o S.I. 

E 

RE 

  CMCCT 

  CAA 

B1-4 B1-4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e 

coñece a súa forma de utilización para a realización de 

E  CMCCT 
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experiencias respectando as normas de seguridade e identificando 

actitudes e medidas de actuación preventivas. 

MI  

B1-5 B1-5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun 

texto de divulgación científica e transmite as conclusións obtidas 

empregando a linguaxe oral e escrito con propiedade. 

MI   CCL 

  CMCCT 

  CAA 

B1-6 B1-6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún 

tema obxecto de estudo aplicando o metodo científico, e 

empregando as TIC para a busca e selección de información e 

presentación de conclusións. 

RC 

TE 

MI 

RA 

   CCL 

   CMCCT 

   CD 

   CAA 

   CSC B1-6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e 

en equipo. 

TE 

B2-1 B2-1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades 

características da materia, empregando estas últimas parra a 

caracterización de substancias. 

E 

RE 

     CAA 

     CMCCT 

B2-1.2. Relaciona propiedades dos materiais do noso contorno co 

uso que se fai deles. 

E 

RE 

B2-2 B2-2.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en 

distintos estados de agregación dependendo das condicións de 

presión e temperatura nas que se atope. 

E 

RE 

   CMCCT 

   CAA 
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B2-2.2. Explica as propiedades dos gases, líquidos e sólidos 

empregando o modelo cinético-molecular. 

 

E 

RE 

B2-2.3. Describe e interpreta os cambios de estado da materia 

empregando o modelo cinético-molecular e aplícao á 

interpretación de fenómenos cotiáns. 

E 

RE 

 

 

 

 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias clave  

UD3: DIVERSIDADE DA MATERIA 

B1-1 B1-1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns 

ermpregando teorías e modelos científicos. 

E 

RE 

OD 

RC 

8 sesións    CCL 

   CMCCT 

   CAA 

    



IES Ramón Menéndez Pidal  Páxina 124 

 

B1-1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de forma 

organizada e rigurosa, e os comunica de forma oral e escrita, 

empregando esquemas, gráficos, táboas e expresións 

matemáticas. 

RC 

TE 

B1-2 B1-2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións 

tecnolóxicas na vida cotiá. 

TE 

MI 

RA 

  CMCCT 

  CAA 

  CSC 

  CIE   

 

B1-4 B1-4.2. 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. 

E 

RE 

OD 

  CMCCT 

B1-5 B1-5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun 

texto de divulgación científica e transmite as conclusións obtidas 

empregando a linguaxe oral he escrito con propiedade. 

TE 

MI 

  CCL 

  CMCCT 

  CAA 

B1-6 B1-6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún 

tema obxecto de estudo aplicando o método científico, e 

empregando as TIC para a busca e selección de información e 

presentación de conclusións. 

TE 

MI 

RA 

   CCL 

   CMCCT 

   CD 
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B1-6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e 

en equipo. 

TE    CAA 

   CSC 

B2-1 B2-1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades 

características da materia, empregando estas últimas parra a 

caracterización de substancias. 

E 

RE 

 

 

     CAA 

     CMCCT 

     

B2-1.2. Relaciona propiedades dos materiais do noso contorno co 

uso que se fai deles. 

 

E 

RE 

B2-2 B2-2.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en 

distintos estados de agregación dependendo das condicións de 

presión e temperatura nas que se atope. 

E 

RE 

   CMCCT 

   CAA 

B2-4 B2-4.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en 

substancias puras e mesturas, especificando neste último caso se 

se trata de mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou coloides. 

E 

RE 

   CMCCT 

      CAA 

      CIE 
B2-4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición 

de mesturas homoxéneas de especial interese. 

E 

RE 

B2-4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de 

disolucións, describe o procedemento seguido e o material 

empregado, determina a concentración e exprésaa en gramos por 

litro. 

RC 

TE 
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MI 

B2-5 B.2-5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as 

propiedades características das substancias que as compoñen, 

describindo o material de laboratorio adecuado. 

E 

RE 

MI 

   CMCCT 

    CAA 

B3-1 B3-1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da 

vida cotiá en función de que haxa ou non formación de novas 

substancias. 

E 

RE 

   CMCCT 

   CCL 

   CMCCT 
B3-1.2. 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. 

E 

TE 

MI 

UD4: CAMBIOS NA MATERIA 

B1-1 B1-1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns 

empregando teorías e modelos científicos. 

E 

RE 

9 sesións    CCL 

   CMCCT 

   CAA   
–  B1-1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de forma 

organizada e rigorosa, e os comunica de forma oral e escrita, 

empregando esquemas, gráficos, táboas e expresións 

matemáticas. 

RC 

TE 

MI 
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B1-2 B1-2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións 

tecnolóxicas na vida cotiá. 

RC 

TE 

MI 

  CMCCT 

  CAA 

  CSC 

  CIE   

B1-4 B1-4.2. 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. 

E 

MI 

 

  CMCCT 

B1-5 B1-5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun 

texto de divulgación científica e transmite as conclusións obtidas 

empregando a linguaxe oral e escrito con propiedade. 

 TE 

MI 

  CCL 

  CMCCT 

  CAA 

B1-6 B1-6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún 

tema obxecto de estudo aplicando o método científico, e 

empregando as TIC para a busca e selección de información e 

presentación de conclusións. 

TE 

MI 

 

   CCL 

   CMCCT 

   CD 

   CAA 

   CSC 

–  B1-6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e 

en equipo. 

TE 

MI 

B2-8. B2-8.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e E    CAA 
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períodos na Táboa Periódica.  RE    CMCCT 

     
–  B2-8.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais 

e gases nobles coa súa posición na Táboa Periódica e coa súa 

tendencia a formar ións, tomando como referencia o gas nobre 

máis próximo. 

E 

RE 

B2-9 B2-9.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para 

formar moléculas interpretando este feito en substancias de uso 

frecuente e calcula as súas masas moleculares. 

 

E 

RE 

   CMCCT 

   CAA 

B2-10 B2-10.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen 

substancias de uso frecuente, clasificándoas en elementos ou 

compostos, baseándose na súa expresión química. 

 

E 

RE 

   CMCCT 

      CAA 

      CIE 

 B2-10.2. Presenta, empregando as TIC, as propiedades e aplicacións 

dalgúns elemento e/ou composto químico de especial interese a partir 

dunha busca guiada de información bibliográfica e/ou dixital. 

 

TE 

MI 

RA 

 

B3-1. B3-1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da 

vida cotiá en función de que haxa ou non formación de novas 

substancias. 

E 

RE 

  CMCCT   
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OD 

–  B3-1.2. 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. 

 

OD 

TE 

MI 

RA 

   CCL 

   CMCCT 

B3-2 B3-2.1. Identifica cales son os reactivos e os produtos de 

reaccións químicas sinxelas interpretando a representación 

esquemática dunha reacción química. 

E 

RE 

  CMCCT 

B3-3 B3-3.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da 

teoría atómico-molecular e a teoría de colisións. 

E 

RE 

B3-5 B3-5.1. Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que 

permita comprobar experimentalmente o efecto da concentración dos 

reactivos na velocidade de formación dos produtos dunha reacción 

química, xustificando este efecto en termos da teoría de colisións. 

OD 

TE 

MI 

–  B3.5.2. Interpreta situacións cotiáns nas que a temperatura inflúe 

significativamente na velocidade da reacción. 

 

E 

RE 

OD 
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B3-6 B3-6.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da súa 

procedencia natural ou sintética. 

E 

RE 

OD 

–  CMCCT 

CAA 

CSC 

–  B3-6.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria química 

coa súa contribución á mellora da calidade de vida das persoas. 

E 

RE 

OD 

B3-7 B3-7.2. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para 

mitigar os problemas medioambientais de importancia global. 

 

 

TE 

MI 

RA 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias clave  

UD5: FORZAS E MOVEMENTOS 

B1-1 B1-1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns 

ermpregando teorías e modelos científicos. 

E 

RE 

OD 

10 sesións  

 

   CCL 

   CMCCT 
–  B1-1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de forma TE 
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organizada e rigurosa, e os comunica de forma oral e escrita, 

empregando esquemas, gráficos, táboas e expresións 

matemáticas. 

MI 

RA 

   CAA 

    

B1-2 B1-2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións 

tecnolóxicas na vida cotiá. 

TE 

MI 

RA 

  CMCCT 

  CAA 

  CSC 

  CIE   

      B1-3 B1-3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades, 

empregando o S.I. e a notación científica para expresar os 

resultados. 

E 

RE 

OD 

 

  CMCCT 

B1-5 B1-5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun 

texto de divulgación científica e transmite as conclusións obtidas 

empregando a linguaxe oral he escrito con propiedade. 

OD 

TE 

MI 

  CCL 

  CMCCT 

  CAA 

B1-6 B1-6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún 

tema obxecto de estudo aplicando o metodo científico, e 

empregando as TIC para a busca e selección de información e 

presentación de conclusións. 

OD 

TE 

MI 

 

   CCL 

   CMCCT 
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–  B1-6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e 

en equipo. 

OD 

TE 

MI 

   CD 

   CAA 

   CSC 

B4-1 B4-1.1. En situacións da vida cotián, identifica as forzas que 

interveñen e relaciónaas cos seus correspondentes efectos na 

deformación ou na alteración do estado de movemento dun corpo. 

 

E 

RE 

OD 

 

 

   CAA 

   CMCCT 

     
–  B4-1.2. Establece a relación entre o alongamento producido nun 

resorte e as forzas que o producen, describindo o material a 

empregar e o procedemento a seguir. 

 

E 

RE 

–  B4-1.3. Estabelece a relación entre unha forza e o seu 

correspondente efecto na deformación ou a alteración do estado 

de movemento dun corpo. 

E 

RE 

   CMCCT 

   CAA 

–  B4-1.4. 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 S.I. 

 

E 

RE 

B4-2 B4-2.1. Determina, experimentalmente ou ao través de aplicacións RC  
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informáticas, a velocidade media dun corpo interpretando o resultado. 

 

TE 

MI 

   CMCCT 

   CAA 

   CIE 
–  B4-2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns 

empregando o concepto de velocidade. 

E 

RE 

B4-3 B4-3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das 

representacións gráficas do espazo e da velocidade en función do 

tempo. 

E 

RE 

 

   CMCCT 

 

 

    

 

–  B4-3.2. Xustifica se un movemento é acelerado ou non a partir das 

representacións gráficas do espazo e da velocidade en función do 

tempo. 

E 

RE 

B4-4 B4-4.1. 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 producida 

por estas máquinas. 

E 

RE 

B4-5 B4-5.1. Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa 

influencia no movemento dos seres vivos e os vehículos. 

E 

RE 

UD6: AS FORZAS NA NATUREZA. 

B1-1 B1-1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns OD 12 sesións    CCL 
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ermpregando teorías e modelos científicos. TE 

MI 

RA 

   CMCCT 

   CAA    

–  B1-1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de forma 

organizada e rigurosa, e os comunica de forma oral e escrita, 

empregando esquemas, gráficos, táboas e expresións 

matemáticas. 

OD 

TE 

MI 

RA 

B1-2 B1-2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións 

tecnolóxicas na vida cotiá. 

TE 

MI 

  CMCCT 

  CAA 

  CSC 

  CIE   

B1-3 B1-3.1. Estabelece relacións entre magnitudes e unidades, 

empregando o S.I. e a notación científica para expresar os 

resultados. 

E 

RE 

OD 

  CMCCT 

B1-5 B1-5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun 

texto de divulgación científica e transmite as conclusións obtidas 

empregando a linguaxe oral he escrito con propiedade. 

OD 

TE 

  CCL 

  CMCCT 
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MI 

RA 

  CAA 

B1-6 B1-6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún 

tema obxecto de estudo aplicando o método científico, e 

empregando as TIC para a busca e selección de información e 

presentación de conclusións. 

TE 

MI 

   CCL 

   CMCCT 

   CD 

   CAA 

   CSC 

–  B1-6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e 

en equipo. 

OD 

TE 

MI 

B4-1 B4-1.1. En situacións da vida cotián, identifica as forzas que 

interveñen e relaciónaas cos seus correspondentes efectos na 

deformación ou na alteración do estado de movemento dun corpo. 

E 

RE 

OD 

    CAA 

    CMCCT 

–  B4-1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu 

correspondente efecto na deformación ou a alteración do estado 

de movemento dun corpo. 

   CMCCT 

   CAA 

B4-6 B4-6.1. Relaciona cualitativamente a forza da gravidade que existe 

entre dous corpos coas masas dos mesmos e a distancia que as 

separa. 

  CMCCT 

  CAA 

  CMCCT 
–  B4-6.2. Distingue entre masa e peso calculando o valor da 

aceleración da gravidade a partir da relación entre as dúas 
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magnitudes. 

–  B4-6.3. Recoñece que a forza da gravidade mantén aos planetas 

xirando arredor do Sol, e á Lúa arredor da Terra, xustificando o 

motivo polo que esta atracción non leva á colisión dos dous 

corpos. 

 

 

 CMCCT 

B4-7 B4-7.1. 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 ditos obxectos, interpretando os 

valores obtidos. 

B4-8 B4-8.1. Explica a relación existente entre as cargas eléctricas e a 

constitución da materia e asocia a carga eléctrica dos corpos cun 

exceso ou defecto de electróns. 

–  B4-8.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe 

entre dous corpos coa súa carga e a distancia que os separa, e 

estabelece analoxías e diferencias entre as forzas gravitatoria e 

eléctrica. 

 

B4-9 B4-9.1. Xustifica razoadamente situacións cotiáns nas que se 

poñan de manifesto fenómenos relacionados coa electricidade 

estática. 

B4-10 B4-10.1. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán como 

fonte natural do magnetismo e describe a súa acción sobre distintos 
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tipos de substancias magnéticas. 

–  B4-10.2. Constrúe e describe o procedemento seguido para elo, 

unha agulla magnética elemental para localizar o norte. 

TE 

MI 

B4-11 B4-11.1. Comproba e estabelece a relación entre o paso de corrente 

eléctrica e o magnetismo, construíndo un electroimán. 

TE 

MI 

 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporaliza

ción 

Competencias clave  

UD7: A Enerxía 10 sesións  

B1-1 B1-1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns 

empregando teorías e modelos científicos. 

E 

RE 

OD 

   CCL 

   CMCCT 

   CAA 

B1-1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de forma 

organizada e rigorosa, e os comunica de forma oral e escrita, 

empregando esquemas, gráficos, táboas e expresións 

matemáticas. 

RC 

TE 

MI 
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B1-2 B1-2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións 

tecnolóxicas na vida cotiá. 

OD 

TE 

MI 

  CMCCT 

  CAA 

  CSC 

B1-3 B1-3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades, 

empregando o S.I. e a notación científica para expresar os 

resultados. 

   CMCCT 

  CAA 

B1-5 B1-5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun 

texto de divulgación científica e transmite as conclusións obtidas 

empregando a linguaxe oral e escrito con propiedade. 

TE 

MI 

RA 

  CCL 

  CMCCT 

  CAA 

B1-6 B1-6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún 

tema obxecto de estudo aplicando o método científico, e 

empregando as TIC para a busca e selección de información e 

presentación de conclusións. 

 

   CCL 

   CMCCT 

   CD 

   CAA 

   CSC 

–  B1-6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e 

en equipo. 

B3-7 B3-7.1. Describe o impacto medioambiental do dióxido de carbono, 

os óxidos de xofre, os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros 

gases de efecto invernadoiro relacionándoo cos problemas 

 CMCCT 

 CAA 
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medioambientais de ámbito global.  CSC 

–  B3-7.2. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, 

para mitigar os problemas medioambientais de importancia global. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B5-1 B5-1.1. Argumenta que a enerxía se pode transferir, almacenar ou 

disipar, pero non crear nin destruír, empregando exemplos. 

  CMCCT 

   CAA 

–  B5-1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude 

expresándoa na unidade correspondente do S.I. 

E 

RE 

OD 

RC 

 

 CMCCT 

B5-2 B5-2.1. Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de 

producir cambios e identifica os diferentes tipos de enerxía que se 

poñen de manifesto en situacións cotiáns explicando as 

transformacións dunhas formas a outras. 

 CMCCT 

B5-5 B5-5.1. Recoñece, describe e compara as fontes renovables e non 

renovables de enerxía, analizando con sentido crítico o seu 

impacto medioambiental. 

  CMCCT 

   CAA 

   CMCCT 

    CAA 

    CSC 

     CIE 

B5-6 B5-6.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo 

humano, a partir da distribución xeográfica dos seus recursos 

e os efecto medioambientais. 
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–  B5-6.2. Analiza a predominancia das fontes de enerxía 

convencionais fronte ás alternativas, argumentando os motivos 

polos que estas últimas aínda non están suficientemente 

explotadas. 

CMCCT 

 CAA 

  CIE 

  CCL 

B5-7 B5-7.1. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do 

consumo de enerxía mundial propoñendo medidas que poden 

contribuír ao aforro individual e colectivo. 

 CMCCT 

  CAA 

  CSC 

B5-11 B5-11.1. Describe o proceso polo que as distintas fontes de enerxía se 

transforman en enerxía eléctrica nas centrais eléctricas, así como os 

métodos de transporte e almacenamento da mesma. 

 CMCCT 

  CCL 

   CAA 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporaliza

ción 

Competencias clave  

UD8: Temperatura e Calor 10 sesións  

B1-1 B1-1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns 

empregando teorías e modelos científicos. 

E 

OD 

   CCL 

   CMCCT 

   CAA 
–  B1-1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de forma 

organizada e rigorosa, e os comunica de forma oral e escrita, 

RC 
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empregando esquemas, gráficos, táboas e expresións 

matemáticas. 

TE 

MI 

B1-2 B1-2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións 

tecnolóxicas na vida cotiá. 

E 

OD 

TE 

  CMCCT 

  CAA 

  CSC 

B1-3 B1-3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades, 

empregando o S.I. e a notación científica para expresar os 

resultados. 

E 

RE 

  CMCCT 

  CAA 

B1-5 B1-5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun 

texto de divulgación científica e transmite as conclusións obtidas 

empregando a linguaxe oral e escrito con propiedade. 

OD 

TE 

MI 

  CCL 

  CMCCT 

B1-6 B1-6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún 

tema obxecto de estudo aplicando o método científico, e 

empregando as TIC para a busca e selección de información e 

presentación de conclusións. 

   CCL 

   CMCCT 

   CD 

   CAA 

    CSC 

–  B1-6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e 

en equipo. 

B2-2 B2-2.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos 

estados de agregación dependendo das condicións de presión e 

E CMCCT 
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temperatura nas que se atope. RE 

OD 
–  B2-2.2. Explica as propiedades dos gases, líquidos e sólidos, 

empregando o modelo cinético-molecular. 

CMCCT 

B5-1 B5-1.1. Argumenta que a enerxía se pode transferir, almacenar ou 

disipar, pero non crear nin destruír, empregando exemplos. 

  CMCCT 

  CAA 

–  B5-1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude 

expresándoa na unidade correspondente do S.I. 

 CMCCT 

B5-2 B5-2.1. Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de 

producir cambios e identifica os diferentes tipos de enerxía que se 

poñen de manifesto en situacións cotiáns explicando as 

transformacións dunhas formas a outras. 

B5-3 B5-3.1. Explica o concepto de temperatura en termos do modelo 

cinético-molecular diferenciando entre temperatura, enerxía 

térmica e calor. 

–  B5-3.2. Coñece a existencia dunha escala absoluta de temperatura 

e relaciona as escalas de Celsius e Kelvin. 

–  B5-3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía 

recoñecéndoos en diferentes situacións cotiáns e fenómenos 

atmosféricos, xustificando a selección de materiais para edificios 

e no deseño de sistemas de quecemento. 
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B5-4 B5-4.1. Explica o fenómeno da dilatación a partir dalgunha das 

súas aplicacións como os termómetros de líquido, xuntas de 

dilación en estruturas, etc. 

–  B5-4.2. Explica a escala Celsius estabelecendo os puntos fixos 

dun termómetro baseado na dilatación dun líquido volátil. 

–  B5-4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns e 

experiencias onde se poña de manifesto o equilibrio térmico 

asociándoo coa igualación de temperaturas 

 

B5-5 B5-5.1. Recoñece, describe e compara as fontes renovables e non 

renovables de enerxía, analizando con sentido crítico o seu 

impacto medioambiental. 

  CMCCT 

   CAA 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporaliza

ción 

Competencias clave  

UD 9: Luz e Son 8 sesións  

B1-1 B1-1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns 

ermpregando teorías e modelos científicos. 

OD 

TE 

MI 

   CCL 

   CMCCT 

   CAA –  B1-1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de forma 

organizada e rigorosa, e os comunica de forma oral e escrita, 

empregando esquemas, gráficos, táboas e expresións 

matemáticas. 
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B1-2 B1-2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións 

tecnolóxicas na vida cotiá. 

  CMCCT 

  CAA 

  CSC 

B1-3 B1-3.1. Estabelece relacións entre magnitudes e unidades, 

empregando o S.I. e a notación científica para expresar os 

resultados. 

E 

RE 

   CMCCT 

  CAA 

B1-5 B1-5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun 

texto de divulgación científica e transmite as conclusións obtidas 

empregando a linguaxe oral e escrito con propiedade. 

TE 

MI 

  CCL 

  CMCCT 

 

B1-6 B1-6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún 

tema obxecto de estudo aplicando o método científico, e 

empregando as TIC para a busca e selección de información e 

presentación de conclusións. 

   CCL 

   CMCCT 

   CD 

   CAA 

   CSC 

–  B1-6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e 

en equipo. 

B2-1 B2-1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades 

características da materia, empregando estas últimas para a 

caracterización de substancias. 

E 

RE 

   CMCCT 

B2-2 B2-2.1. Relaciona propiedades dos materiais do noso contorno co 

uso que se fai deles. 
CMCCT 
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B5-1 B5-1.1. Argumenta que a enerxía se pode transferir, almacenar ou 

disipar, pero non crear nin destruír, empregando exemplos. 

     CMCCT 

      CAA 

–  B5-1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude 

expresándoa na unidade correspondente do S.I. 
CMCCT 

 

FÍSICA E QUÍMICA 3º ESO 

Física e Química 3º ESO 

C.A. Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias  

clave  

UD 1 O método Científico. A medida 

1.1 1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns, 

empregando teorías e modelos científicos. 

1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de forma 

organizada e rigorosa, e comunícaos de forma oral e escrita, 

utilizando esquemas, gráficas, táboas e expresións 

matemáticas. 

 

OD 

TE 

MI 

18 SESIÓNS CCL 

CMCCT 

CAA 

1.2 1.2.1. Estabelece relacións entre magnitudes e unidades 

utilizando, preferentemente, o SI e a notación científica para 

expresar os resultados. 

1.2.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da 

E 

RE 

CCL 

CMCCT 

CAA 
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vida cotián empregando o material e instrumentos 

apropiados, e expresa os resultados correctamente no SI. 

TE 

MI 
1.3 1.3. Identifica material e instrumentos básicos de 

laboratorio e coñece a forma básica de utilización para a 

realización de experiencias. 

CMCCT 

CAA 

1.4 1.4. Relaciona a investigación científica coas aplicacións 

tecnolóxicas na vida cotiá. 

TE 

MI 

CMCCT 

CD 

1.5 1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información 

relevante nun texto de investigación científica e transmite 

as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita 

con propiedade. 

1.5.2 Identifica as principais características ligadas á 

fiabilidade e obxectividade do fluxo de información 

existente en internet e noutros medios dixitais. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

1.6 1.6.1. Describe a determinación experimental do volume e 

da masa dun sólido e calcula a súa densidade. 

1.6.2. Identifica material e instrumentos básicos de 

laboratorio e coñece o procedemento de utilización, 

respectando as normas de seguridade e identificando 

actitudes e medidas de actuación preventiva. 

1.6.3. Realiza un traballo de investigación sobre a 

seguridade nos laboratorios de Física e Química, utilizando 

as TIC para a busca e selección de información e 

presentación de conclusións. 

E 

OD 

TE 

MI 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

CCEC 
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1.6.4 Participa, valora, xestiona e respecta o traballo 

individual e en equipo 

 

1.7 1.7. Identifica as propiedades xerais dos diferentes estados 

de agregación da materia 

E 

RE 

OD 

 

CCL 

CMCCT 

CAA 

1.8 1.8. Establece relacións entre magnitudes e unidades. CCL 

CMCCT 

CAA 

1.9 1.9.1 Interpretar gráficas, táboas de resultados e 

experiencias que relacionan V, T e P empregando as leis dos 

gases ideais. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

1.10 1.10.1 Xustifica as leis dos gases en situacións da vida cotiá, 

aplicando a TCM. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

C.A Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias  

clave 

UD 2 O átomo 

2.1 2.1 Distingue entre elemento e composto e entre substancia 

pura e mestura. 

E 8 SESIONES CCL 

CMCCT 
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2.2. 2.2.1. Estabelece a relación entre a magnitude carga eléctrica 

e a súa unidade, o culombio. 

2.2.2 Describe as características das partículas subatómicas 

con carga eléctrica: electrón e protón 

RE 

OD 

 

CCL  

CMCCT 

CAA 

2.3 2.3. Formula hipóteses para explicar fenómenos do noso 

contorno utilizando teorías e modelos científicos. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

2.4 2.4.1. Describe as características das partículas subatómicas 

básicas e a súa localización no átomo. 

2.4.2. Coñece e explica o proceso de formación dun ión a 

partir do átomo correspondente 

CCL 

CMCCT 

CAA 

2.5 2.5.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o 

número másico, utilizando o modelo planetario.  

2.5.2. Relaciona a notación A
ZX co número atómico e o 

número másico e determina o número de cada un dos tipos 

de partículas subatómicas básicas 

2.5.3. Explica en que consiste un isótopo 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

2.6 2.6. Recoñece que os electróns están distribuídos en niveis e 

subniveis de enerxía. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

2.7     2.7.1. Debuxa átomos localizando correctamente as partículas 

subatómicas. 

CCL 
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2.7.2. Describe a configuración electrónica básica dos 20 

primeiros elementos da táboa periódica. 

CMCCT 

CSIEE 

2.8 2.8. Explica en que consiste un isótopo radioactivo e comenta 

as súas aplicacións, a problemática dos residuos orixinados e 

as solucións para a xestión dos mesmos. 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSC 

CSIEE 

2.9 2.9. Selecciona, comprende e interpreta información 

relevante nun texto de divulgación científica relacionado coa 

radioactividade e transmite as conclusións obtidas utilizando 

a linguaxe oral e escrita con propiedade 

TE 

MI 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSC 

CSIEE 

2.10 2.10. Realiza un traballo de experimentación sobre os espectros 

atómicos aplicando o método científico. 

2.10.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio 

e coñece o procedemento de utilización. 

2.10.3. Realiza un traballo de investigación sobre a evolución da 

teoría atómica, utilizando as TIC para a busca e selección de 

información e presentación de conclusións. 

OD 

TE 

MI 

RA 

 

CCL 

CMCCT 

CDC 

CAA 

CSC 
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2.10.4. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo 

individual e en equipo. 

CSIEE 

CCEC 

 

 

 

 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias  

clave  

                             UD3: Os Elementos Químicos 

3.1 3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en 

grupos e períodos na Táboa Periódica. 

E 

RE 

OD 

 

5 SESIÓNS CMCCT  

CCL  

CD 

CSC  

CAA 

3.2 3.2. Identifica os elementos representativos a partir dos 

seus símbolos químicos e escribe estes a partir dos 

nomes. 

3.3 3.3. Calcula a masa atómica relativa, tendo en conta os 

isótopos e a súa riqueza. 

CMCCT 

CD 

CSC 

3.4 3.4.1. Relaciona as principais propiedades dos metais, CMCCT 



IES Ramón Menéndez Pidal  Páxina 151 

 

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. 

3.4.2 Explica como algúns átomos tenden a agruparse 

para formar moléculas, interpretando este feito en 

substancias de uso frecuente 

CCL 

CD 

CAA 

3.5 3.5. Recoñece os átomos e moléculas que compoñen 

substancias de uso frecuente. 

TE 

MI 

 

CMCCT 

CCL 

CD 

3.6 3.6.1. Realiza un traballo de experimentación  sobre as 

propiedades dalgúns metais. 

3.6.2. Identifica material e instrumentos básicos de 

laboratorio e coñece o procedemento de utilización, 

respectando as normas de seguridade e e identificando 

actitudes e medidas de actuación preventiva. 

TE 

MI 

OD 

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

3.7 3.7.1. Investiga e presenta, utilizando as TIC, as propiedades e 

aplicacións dalgún elemento químico de especial interese a 

partir dunha busca guiada de información bibliográfica e dixital. 

3.7.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non 

TE 

MI 

OD 

CCL 

CMCT 

CD 
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metais e gases nobres coa súa posición na Táboa periódica. 

3.7.3. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo 

individual e en equipo. 

 

 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

C.A ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN COMPETENCIAS  

CLAVE 

UD 4. Os Compostos Químicos 

4.1 4.1.1. Explica como algúns átomos tenden a agruparse 

para formar moléculas e cristais interpretando este 

feito en substancias de uso frecuente e calcula as súas 

masas moleculares. 

4.1.2. Xustificar as propiedades que presentan os 

distintos tipos de substancias a partir dos 

correspondentes modelos de enlace. 

E 

RE 

OD 

 

5 SESIONES CCL 

CMCCT 

CD 

4.2 4.2.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir 

do átomo correspondente utilizando a notación 

adecuada para a súa representación. 

4.2.2. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen 

substancias de uso frecuente, clasificándoas en 

elementos e compostos, baseándose na súa expresión 

química. 

CCL 

CMCCT 

CD 

4.3 4.3. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular 

compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 

CCL 

CMCCT 
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4.4 4.4. Selecciona, comprende e interpreta información 

relevante nun texto de divulgación científica  e 

transmite as conclusións obtidas utilizando unha 

linguaxe oral e escrita con propiedade. 

CCL 

CMCCT 

CD 

4.5 4.5. Calcula a masa molecular relativa de substancias 

sinxelas dada a súa fórmula e as masas atómicas dos 

átomos presentes nelas. 

CMCCT 

4.6 4.6.1. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións 

dalgún elemento químico de especial interese a partir dunha 

busca guiada de información bibliográfica e dixital.  

4.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo 

individual e en equipo. 

OD 

TE 

MI 

Traballo de ordenadores 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIC 

CSIEE 

CCEC 

4.7 4.7.1. Realiza un traballo de experimentación aplicando o 

método científico para determinar os compoñentes da auga. 

 

4.7.2. Identifica material e instrumentos básicos de 

laboratorio e coñece o procedemento de utilización, 

respectando as normas de seguridade e identificando 

actitudes e medidas de actuación preventiva. 

OD 

TE 

MI 

Ac. Laboratorio sobre electrolise 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIC 
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CSIEE 

CCEC 

 

C.A Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias clave  

UD5. As Reaccións Químicas 

 

5.1 5.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións 

da vida cotiá, en función de que haxa ou non formación de 

novas substancias. 

5.1.2. Representa e interpreta unha reacción química a partir 

da teoría das colisións. 

E 

RE 

OD 

10 SESIONES CCL 

     CMCCT 

5.2 5.2. Identifica cales son os reactivos e os produtos de 

reaccións químicas sinxelas interpretando a representación 

esquemática dunha reacción química. 

CCL 

CMCCT 

     CAA 

5.3 5.3.1. Comproba experimentalmente que se cumpre a lei de 

conservación da masa. 

5.3.2. Recoñece cales son os reactivos e os produtos a partir 

da representación de reaccións químicas sinxelas. 

OD 

TE 

MI 

CMCCT 

     CAA 

5.4 5.4.1. Describe o procedemento de realización de 

experimentos sinxelos nos que se poña de manifesto a 

E CMCCT 
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formación de novas substancias e recoñece que se trata de 

cambios químicos e que as substancias non reaccionan entre 

si en calquera proporción 

5.4.2. Efectúa cálculos estequiométricos sinxelos. 

RE 

MI 

CAA 

5.5 5.5.1. Propón o desenrolo dun experimento sinxelo que 

permita comprobar experimentalmente o efecto da 

concentración dos reactivos na velocidade de formación dos 

produtos dunha reacción química, xustificándoo coa teoría 

das colisións. 

5.5.2. Interpreta situacións cotiáns nas que a temperatura 

inflúe significativamente na velocidade dunha reacción. 

OD 

TE 

MI 

Ac. De laboratorio 

CMCCT 

     CD 

5.6 5.6.1. Identifica e asocia produtos da industria química coa súa 

contribución á mellora da calidade de vida das persoas. 

 

TE 

MI 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSC 

     CSIEE 

5.7 5.7.1. Describe o impacto medioambiental do dióxido de 

carbono, os óxidos de xofre, os óxidos de hidróxeno, os CFC 

e outros gases de efecto invernadoiro, relacionándoas cos 

problemas medioambientais de ámbito global. 

5.7.2. Defende razoadamente a influencia que o desenrolo 

da industria química tivo no progreso da sociedade, a partir 

E 

OD 

TE 

MI 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSC 

     CSIEE 
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de fontes de distinta procedencia. 

5.7.3. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e 

colectivo, para mitigar os problemas medioambientais de 

importancia global. 

5.8 5.8. Selecciona, comprende e interpreta información 

relevante nun texto de divulgación científica relacionado coa 

radioactividade e transmite as conclusións obtidas 

utilizando a linguaxe oral e escrita. 

TE 

MI 

RA 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSC 

CSIEE 

5.9 5.9.1. Realiza un traballo de experimentación aplicando o 

método científico para comprobar a lei de conservación da 

masa. 

5.9.2. Identifica material e instrumentos básicos de 

laboratorio e coñece o procedemento de utilización. 

5.9.3. Realiza un traballo de investigación sobre a industria 

química no desenrolo da sociedade, utilizando as TIC para a 

busca e selección de información e para a presentación de 

conclusións. 

5.9.4. Identifica as principais características ligadas á 

fiabilidade e obxectividade do fluxo de información 

existente en internet e outros medios dixitais. 

E 

OD 

TE 

MI 

Act. De Ordenador 

Ac. De laboratorio 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 
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5.9.5. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo 

individual e en equipo. 

 

UD6 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN COMPETENCIAS 

                        CLAVE 

                                                                                                                                                     UD 6.  Electricide e Magnetismo 

6.1.1 6.1.1.1. Explica a relación existente entre as cargas eléctricas 

e a constitución da materia e asocia a carga eléctrica dos 

corpos cun exceso ou defecto de electróns 

6.1.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que 

existe entre dous corpos coa súa carga e a distancia que lles 

separa 

E 

RE 

OD 

 

7 SESIONES CCL 

    CMCCT 

6.1.2 6.1.2. Xustifica razoadamente situacións cotiáns nas que se 

poña de manifesto fenómenos relacionados coa 

electricidade estática. 

CCL 

CMCCT 

    CSC 

6.2 6.2.1. Recoñece que a forza da gravidade mantén aos planetas 

virando arredor do Sol e á Lúa arredor do noso planeta, 

xustificando o motivo polo que esta atracción non leva á 

colisión dos corpos. 

6.2.2. Estabelece analoxías e diferenzas entre as forzas 

gravitatoria e eléctrica. 

CCL 

CMCCT 

     CAA 
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6.3 6.3.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en 

movemento a través dun condutor 

6.3.2. Distingue entre condutores e illantes recoñecendo os 

principais materiais usados como tales. 

 CCL 

 CMCCT 

6.4 6.4.1. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán 

como fonte natural do magnetismo e describe a súa acción 

sobre distintos tipos de substancias magnéticas. 

6.4.2. Constrúe un compás elemental para localizar o norte 

empregando o campo magnético terrestre, e describe o 

procedemento seguido para facelo. 

   CCL 

   CMCCT 

6.5 6.5.1. Comproba e estabelece  a relación entre o paso de 

corrente eléctrica e o magnetismo, construíndo un 

electroimán. 

6.5.2.  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. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

 

6.6 6.6. Relaciona a investigación científica coas aplicacións 

tecnolóxicas na vida cotián 

OD 

TE 

MI 

CCL 

CMCCT 

CAA 

 

6.7.1 6.7.1. Comproba e estabelece a relación entre o paso de 

corrente eléctrica e o magnetismo 

CCL 
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6.7.2 6.7.2. Identifica material e instrumentos básicos do 

laboratorio de Física e coñece a súa forma de utilización para 

realizar experiencias respectando as normas de seguridadee e 

identificando actitudes e medidas de actuación preventivas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

6.8 6.8. Realiza un informe empregando as TIC a partir de 

observacións ou busca guiada de información que relacione 

as distintas forzas que aparecen na natureza e os distintos 

fenómenos asociados a elas. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CD 

CSC 

CSIEE 

     CCEC 

6.9 6.9.1. Identifica as principais características ligadas á 

fiabilidade e obxectividade do fluxo de información existente 

en internet e outros medios dixitais. 

6.9.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo 

individual e en equipo. 

C.A Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 

clave  

UD 7. Circuítos Eléctricos e electrónicos 

7.1 7.1.1. Comprende o significado das magnitudes eléctricas: 

forza electromotriz,  intensidade de corrente, diferenza de 

potencial e resistencia 

7.1.2. Constrúe circuítos eléctricos con diferentes tipos de 

conexións entre os seus elementos, deducindo de forma 

E 

RE 

OD 

7 SESIONS CCL 

CMCCT 



IES Ramón Menéndez Pidal  Páxina 160 

 

experimental as consecuencias da conexión de xeradores 

en serie ou en paralelo. 

7.1.3. Comprende o significado dos símbolos e abreviaturas 

que aparecen nas etiquetas de dispositivos eléctricos 

 

7.2 7.2.1. Relaciona as magnitudes eléctricas entre si utilizando 

a lei de Ohm. 

7.2.2. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular 

unha das magnitudes involucradas a partir das outras dúas, 

expresando o resultado nas unidades do SI. 

7.2.3. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular 

circuítos e medir as magnitudes eléctricas. 

7.2.4. Identifica e representa os compoñentes máis habituais 

nun circuíto eléctrico: condutores, xeradores, receptores e 

elementos de control describindo a súa correspondente 

función. 

CCL 

CMCCT 

CD 

7.3 7.3.1. Utiliza aplicacións interactivas para simular circuítos 

electrónicos 

7.3.2. Recoñece os compoñentes electrónicos básicos 

describindo as súas aplicacións prácticas e a repercusión da 

miniaturización do microchip no tamaño e o prezo dos 

dispositivos 

OD 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

7.4 7.4. Sinala a forma de conectar un amperímetro e un 

voltímetro nun circuíto eléctrico 

OD CCL 

CMCCT 
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TE 

MI 

 

CAA 

CSC 

7.5 7.5.1. Realiza observacións, tomar medidas e anotar datos 

utilizando os instrumentos adecuados. 

7.5.2. Recoñece as normas básicas para o uso seguro da 

electricidade. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

 

7.6 7.6. Comprende o significado dos símbolos e abreviaturas que 

aparecen nas etiquetas dos dispositivos electrónicos. 

 

OD 

RA 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 

7.7 7.7. Realiza un informe empregando as TIC a partir de 

observacións ou busca guiada de información 

TE 

MI 

 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

7.8 7.8. Relaciona a investigación científica coas aplicacións 

tecnolóxicas da vida cotián. 
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CSIEE 

CCEC 

 

C.A ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN TEMPORALIZACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

UD 8. A Enerxía 

8.1 8.1.1. Argumenta que a enerxía se pode transferir, 

almacenar ou disipar, pero non crear nin destruír, 

utilizando exemplos. 

8.1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude 

expresándoa na unidade correspondente no SI. 

E 

RE 

OD 

TE 

MI 

 

7 SESIÓNS CCL 

CMCCT 

8.2 8.2.1  Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de 

producir cambios e identifica os diferentes tipos de enerxía 

que se poñen de manifesto en situacións cotiáns explicando 

as transformacións dunhas formas noutras 

CCL 

CMCCT 

8.3 8.3.1 Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns e 

experiencias onde se poña de manifesto o equilibrio 

térmico asociándoo coa igualación de temperaturas 

8.3.2 Identifica os mecanismos de transferencia e 

transmisión de enerxía recoñecéndoos en diferentes 

situacións cotiáns e fenómenos atmosféricos, xustificando a 

selección de materias para edificios e no deseño de sistemas 

de quecemento. 

CCL 

CMCCT 

CSC 
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8.4 8.4.1 Describe o fundamento dunha máquina eléctrica, na 

que a  electricidade se transforma en movemento, luz, son, 

calor, etc., mediante exemplos da vida cotián, identificando 

os seus elementos principais. 

CCL 

CMCCT 

8.5 8.5.1 Recoñece que elementos dos circuítos achegan enerxía 

ao mesmo e cales disipan enerxía 

8.6 8.6.1 Describe o proceso polo cal as distintas fontes de 

enerxía se transforman en enerxía eléctrica nas centrais 

eléctricas, así como os métodos de transporte e 

almacenamento da mesma 

CCL 

CMCCT 

CSC 

8.7 8.7.1 Recoñece, describe e compara as fontes renovables e 

non renovables de enerxía, analizando con sentido crítico o 

seu impacto medioambiental 

8.8 8.8.1 Selecciona, comprende e interpreta información 

relevante nun texto de divulgación científica 

CCL 

CMCCT 

CAA 8.9 8.9.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo 

humano, a partir da distribución xeográfica dos seus recursos 

e os efectos medioambientais. 

8.9.2. Analiza a predominancia das fontes de enerxía 

convencionais, fronte ás alternativas, argumentando por 

que estas últimas non están suficientemente explotadas. 

8.10 8.10.1. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do 

consumo de enerxía a nivel mundial propoñendo medidas 

que poidan contribuír ao aforro individual e colectivo 

CCL 

CMCCT 
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8.10.2 Asocia os elementos principais que forman a 

instalación típica dunha vivenda cos compoñentes básicos 

dun circuíto eléctrico. 

CAA 

8.11 8.11.1 Rexistra observacións, datos e resultados de maneira 

organizada e rigorosa e os comunica de forma oral e escrita 

8.11.2 Recoñece as normas básicas para o uso seguro da 

electricidade 

OD 

TE 

MI 

 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CD 

8.12 8.12.1 Realiza un informe empregando as TIC a partir de 

observacións ou busca guiada de información 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

8.13 8.13.1 Interpreta datos comparativos sobre a evolución do 

consumo de enerxía no centro escolar e propón medidas que 

poidan contribuír ao aforro 
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FÍSICA E QUÍMICA 4º ESO 

 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización 
Competencias 

clave  

UD 1: Magnitudes e Unidades. A Medida  

     B1-1. B1-1. Argumenta co espírito crítico o grao de rigor científico 

dun artigo ou unha nova, analizando o método de traballo e 

identificando as características do traballo científico. 

E 

OD 

TE 

MI 

9 SESIÓNS 
CMCCT 

CCL 

CCEC 

CSC 

B1-2 B1-2. Distingue entre hipótese, leis e teorías, e explica os 

procesos que corroboran unha hipótese e a dota de valor 

científico. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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CIE 

B1-3 B1-3. Identifica unha determinada magnitude como escalar ou 

vectorial e describe os elementos que definen a esta última. 

E 

RE 

OD 

CCMCT 

CAA 

B1-4. B1-4. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando a ecuación 

de dimensións aos dous membros. CCMCT 

CAA 

B1-5. B1-5.Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha 

medida coñecido o valor real. CCMCT 

CAA 

B1-6. B1-6. Calcula e expresa correctamente, partindo dun conxunto de 

valores resultantes da medida dunha mesma magnitude, o valor 

da medida, empregando as cifras significativas adecuadas. 

CCMCT 

CAA 

B1-7. B1-7.Representa graficamente os resultados obtidos da medida de 

dúas magnitudes relacionadas inferindo, no seu caso, se se trata dunha 

relación lineal, cuadrática ou de proporcionalidade inversa, e deducindo 

a súa fórmula.    

RC 

TE 

MI 

 

CCMCT 

CAA 

CCEC 
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B1-8. B1-8.  Elabora e defende un proxecto de investigación, sobre un tema 

de interese científico, empregando as TIC. 
–  

CCL 

CCMCT 

CCD 
CAA 

CSC 

UD2: O Movemento. Cinemática. 

B4-1. B4-1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, 

desprazamento e velocidade en distintos tipos de movemento, 

empregando un sistema de referencia 

E 

RE 

OD 

RC 

 

9 SESIÓNS CCMCT 

CAA 

CCEC 

B4-2. B4-2.1. Clasifica distintos tipos de movementos en función da súa 

traxectoria e a súa velocidade. 

B4-2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade 

nun estudo cualitativo do movemento rectilíneo 

uniformemente acelerado (MRUA), razoando o concepto de 

velocidade instantánea. 

CCMCT 

CAA 

B4-3 B4-3.Deduce as expresións matemáticas que relacionan as 

distintas variables nos movementos rectilíneo uniforme e MRUV. 

CCMCT 

CAA 
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B4-4 B4-4.1. Resolve problemas de MRU e MRUV incluíndo movemento 

de graves, tendo en conta valores positivos e negativos das 

magnitudes, e expresando o resultado en unidades do S.I. 

B4-4.2 Determina tempos e distancias de freado de vehículos e 

xustifica, a partir dos resultados, a importancia de manter a 

distancia de seguridade na estrada. 

CCMCT 

CAA 

B4-5 B4-5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de 

gráficas posición-tempo e velocidade-tempo en movementos 

rectilíneos. 

B4-5.2. Deseña e describe experiencias realizables ben 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 

 

CCMCT 

CAA 

CIE 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización 
Competencias 

clave  

UD3: As forzas. Dinámica 

B4-6. B4-6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos 

que hai cambios na velocidade dun corpo. 

E 12 SESIÓNS CCMCT 
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 B4-6.2. Representa vectorialmente o peso, a forza normal,  a forza 

de rozamento en distintos casos de movementos rectilíneos. 

 

RE 

OD 

RC 

 

CAA 

CCEC 

B4-7. B4-7. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un corpo 

en movemento tanto nun plano horizontal como inclinado, 

calculando a forza resultante e a aceleración. 

CCMCT 

CAA 

CCEC 

B4-8. B4-8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de 

Newton. 

CCMCT 

CAA 

B4-8.2. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia do 

enunciado da segunda lei. 

B4-8.3. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en 

distintas situacións de interacción entre obxectos. 

UD4: Movemento Circular Uniforme 

B4-4. B4-4.1. Resolve problemas de MCU, expresando o resultado en 

unidades do S.I. 

E 5 SESIÓNS CCMCT 

CAA 
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B4-4.2. Argumenta a existencia do vector aceleración en todo 

movemento curvilíneo e calcula o seu valor no caso do MCU. 

RE 

OD 

RC 

 

CCMCT 

B4-6 B4-6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos 

que hai cambios na dirección da velocidade dun corpo. 

CCMCT 

CAA 

CCEC –  B4-6.2. Representa vectorialmente a forza centrípeta en casos de 

movementos curvilíneos. 

 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización 
Competencias 

clave  

UD5: Forza gravitatoria. 

B4-9. B4-9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción 

gravitatoria so 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. 

 

E 

RE 

OD 

RC 

5 SESIÓNS CCMCT 

CAA 

B4-9.2. 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. 

CCMCT 

CAA 
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CSC 

B4-10. B4-10. Razoa o motivo polo que as forzas gravitacionais producen 

nalgúns casos movementos de caída libre e en outros casos 

movementos orbitais. 

OD 

TE 

MI 

CCMCT 

CAA 

CCEC 

B4-11 B4-11. 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. 

CCMCT 

CAA 

CCEC 

UD6: Forzas en fluídos. Hidrostática 

B4-12. B4-12.1. Interpreta fenómenos e aplicacións prácticas nas que se 

pon de manifesto a relación entre a superficie de aplicación dunha 

forza e o efecto resultante. 

E 

RE 

OD 

8 SESIÓNS 
–  

B4-12.2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto regular 

en distintas situacións nas que varía a superifie de apoio, 

comparando os resultados e extraendo conclusións.  

–  

B4-13. B4-13.2. Explica o abastecemento de auga potable, o deseño 

dunha presa e as aplicacións do sifón. –  
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B4-13.3. Resolve problemas relacionados coa presión no interior 

dun fluído aplicando o principio fundamental da hidrostática. 

CCMCT 

CAA 

B4-13.4. Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio de 

Pascal, como a prensa hidráulica e os freos hidráulicos, aplicando 

a expresión deste principio á resolución de problemas en 

contextos prácticos. 

CCMCT 

CAA 

CSC 

B4-13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade de obxectos 

empregando a expresión matemática dos principio de Arquímedes. 

CCMCT 

CAA 

CCEC 

B4-14. B4-14.1. Comproba experimentalmente ou empregando 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. 

OD 

RC 

TE 

MI 

CCMCT 

CAA 

B4-14.2. 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. 

CCMCT 

CAA 

B4-15. B4-15.2. Interpreta os mapas de isóbaras que se amosan no 

prognóstico do tempo indicando o significado da simboloxía e os datos 

que aparecen nos mesmos. 

CCMCT 

CAA 
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 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización 
Competencias 

clave  

UD7: Traballo e enerxía. 

B5-1. B5-1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía 

cinética e potencial gravitatoria, aplicando o PCEM. 

E 

RE 

OD 

9 SESIÓNS    CCMCT 

   CAA 

B5-1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en 

situacións onde diminúe a enerxía mecánica. 

   CCMCT 

   CAA 

B5-2. B5-2.1. Identifica o calor e o traballo como forma de intercambio de 

enerxía, distinguindo as acepcións coloquiais destes termos do 

significado científico dos mesmos. 

   CCMCT 

  CAA 

B5-2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia 

enerxía, en forma de calor ou en forma de traballo. 

   CCMCT 

    CAA 

B5-3. B5-3.1. Calcula o traballo e a potencia asociados a unha forza, 

incluíndo situacións nas que a forza forma un ángulo distinto de 

cero co desprazamento, expresando o resultado nas unidades do 

CCMCT 
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S.I. u outras de uso común, como a caloría, o kWh e o CV. 

UD8: Enerxía e Calor 

B5-4. B5-4.1. Describe as transformacións que experimenta un corpo ao 

gañar ou perder enerxía, determinando a calor necesaria para que 

se produza unha variación de temperatura dada e para un cambio 

de estado, representando graficamente estas transformacións. 

E 

RE 

OD 

 

9 SESIÓNS  

   CCMCT 

   CAA 

   CCIE 

   CCL 

B5-4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun obxecto coa 

variación da súa temperatura empregando o coeficiente de 

dilatación lineal. 

B5-4.4. Determina experimentalmente calores específicas e calores 

latentes de substancias mediante un calorímetro, realizando os 

cálculos necesarios  a partir dos datos empíricos obtidos.  

B5-5. B5-5.1. Explica ou interpreta, mediante ou, a partir, de ilustracións, 

o fundamento do funcionamento do motor de explosión. 

   CCMCT 

   CAA 

   CCIE 

   CCL 

B5-5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor 

de explosión e o presenta empregando as TIC. 

B5-6. B5-6.1. Emprega o concepto da degradación da enerxía para 

relacionar a enerxía absorbida e o traballo realizado por unha 

máquina térmica. 

   CCL 

   CCMCT 
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   CD 

   CAA 

   CSC 

   CSIEE 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización 
Competencias 

clave  

UD9: Átomo e Sistema Periódico 

B2-1. B2-1. Compara os diferentes modelos atómicos propostos ao 

longo da historia para interpretar a natureza íntima da materia, 

interpretando as evidencias que fixeron necesaria a evolución dos 

mesmos. 

E 

RE 

OD 

TE 

5 SESIÓNS   CMCCT 

  CAA 

   CSC 

B2-2. B2-2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos 

representativos a partir do seu número atómico para deducir a súa 

posición na Táboa Periódica, os seus electróns de valencia a o 

seu comportamento químico. 

 

E 

RE 

OD 

  CMCCT 

  CAA 
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B2-2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases 

nobres, xustificando esta clasificación en función da súa 

configuración electrónica. 

 CMCCT 

B2-3. B2-3. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos e os sitúa 

na Táboa Periódica. –  

UD10: O Enlace Químico 

B2-4. B2-4. Emprega a regra do octeto e diagramas de Lewis para 

predicir a estrutura e fómula dos compostos iónicos e covalentes. 

E 

RE 

OD 

 

9 SESIÓNS    CMCCT 

    CAA 

B2-5. B2-5.1. Explica as propiedades de substancias covalentes, iónicas 

e metálicas en función das interaccións entre os seus átomos ou 

moléculas. 

 

  CCL 

  CMCCT 

   CAA 

B2-5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan 

deducir o tipo de enlace presente nunha substancia descoñecida. 

B2-7. B2-7.1. Xustifica a importancia das forzas intermoleculares en 

substancias de interese biolóxico. 

   CMCCT 

   CAA 

B2-7.2. 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. 
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 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización 
Competencias 

clave  

UD11: Reaccións Químicas 

B3-1. B3-1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas empregando a 

teoría de colisións e deduce a lei de conservación da masa. 

E 

RE 

OD 

9 SESIÓNS     CMCCT 

    CAA 

B3-2. B3-2.1. 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. 

   CMCCT 

B3-3. B3-3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha 

reacción química analizando o signo da calor de reacción 

asociada. 

  CMCCT 

  CAA 

     B3-4. B3-4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia, 

a masa atómica ou molecular e a constante do número de 

Avogadro. 

  CMCCT 

     B3-5. B3-5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en 

termos de partículas, moles e, no seu caso, de reaccións entre 

gases, en termos de volumes. 

 

   CMCCT 

   CAA 



IES Ramón Menéndez Pidal  Páxina 178 

 

B3-5.2. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, 

con reactivos puros e supoñendo un rendemento completo da 

reacción, tanto se os reactivos están en estado sólido como en 

disolución. 

UD12: Exemplos de Reccións Químicas 

B3-6. B3-6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o 

comportamento químico de ácidos e bases. 

E 

OD 

TE 

MI 

 

4 SESIÓNS     CMCCT 

    CAA 

B3-6.2. Estabelece o carácter ácido, básico ou neutro dunha 

disolución empregando a escala de pH. 

B3-7. B3-7.1. Deseña e describe o procedemento de realización unha 

volumetría de neutralización entre un ácido forte e unha base forte, 

interpretando os resultados. 

   CMCCT 

   CCL 

   CAA 

    CIE 

B3-7.2. 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. 

 

B3-8. B3-8.1. Describe as reaccións de síntese industrial do amoníaco e do 

ácido sulfúrico, así como os usos de estas substancias na industria 

química. 

  CSC 

  CAA 

   CMCCT 
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B3-8.2. Xustifica a importancia das reaccións de combustión na 

xeración de electricidade en centrais térmicas, na automoción e na 

respiración celular. 

  CSC 

  CAA 

   CMCCT 
B3-8.3. Interpreta casos concretos de reaccións de neutralización de 

importancia biolóxica e industrial. 

 

 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización 
Competencias 

clave  

UD13: Química do Carbono 

B2-8. B2-8.1. Explica os motivos polos que o carbono é o elemento que 

forma maior número de compostos. 

E 

RE 

OD 

 

6 SESIÓNS     CCL 

    CMCCT 

     CAA B2-8.2. Analiza as distintas formas alotrópicas do carbono, 

relacionando a estrutura coas propiedades. 

B2-9. B2-9.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos mediante a 

súa fórmula molecular, semidesenvolvida e desenvolvida. 

     CCL 

     CMCCT 

B2-9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as distintas 

fórmulas usadas na representación de hidrocarburos. 
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B2-9.3.  Describe as aplicacións de hidrocarburos sinxelos de 

especial interese. 

     CAA 

     CSC 

B2-10. B2-10. Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a partir da 

fórmula de alcois, aldéhidos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e 

aminas. 

     CMCCT 

     CCL 

     CAA 

      CSC 
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FÍSICA E QUÍMICA 1º BACHARELATO 

C.A Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias clave  

UD 0 A ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

B1.1 

B1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a investigación 

científica: facer preguntas, identifica problemas, recolle datos, 

realiza experiencias, deseña e argumenta estratexias de 

resolución, empregando modelos e leis científicas. 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

TRABALLO NA CLASE 

3 SESIÓNS CAA 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

B1.1.2 Resolve exercicios numéricos e expresa o valor das 

magnitudes empregando a notación científica, estima os erros 

absoluto e relativo e contextualiza os datos. 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS CAA 

CMCCT 

CSIEE 

B1.1.3 Efectúa a análise dimensional das ecuacións que 

relacionan as magnitudes nun proceso físico ou químico. 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS CMCCT 

B1.1.4. A partir dun texto científico, extrae e interpreta a 

información, e argumenta con rigor e precisión, utilizando a 

terminoloxía adecuada 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS CAA 

CCL 

CMCCT 

UD1: FORMULACIÓN INORGÁNICA 

B3.1 B3.1.1 Formula e nomea compostos inorgánicos binarios, EXAMEN 5 SESIÓNS CMCCT 
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ternarios e cuaternarios segundo as normas IUPAC RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS CCL 

UD 2: QUÍMICA DO CARBONO 

B5.1 

B5.1.1 Formula e nomea segundo as noras da IUPAC 

hidrocarburos de cadea aberta e pechada e derivados 

aromáticos 

EXAME 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

14 SESIÓNS CMCCT 

B5.2 

B5.2.1 formula e nomea segundo as normas da IUPAC 

compostos orgánicos sinxelos cunha función osixenada ou 

nitroxenada 

EXAME 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

CMCCT 

B5.3 
B5.3.1 Identifica e representa os isómeros dun composto 

orgánico, estruturais e xeométricos 

EXAME 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

CMCCT 

B5.4 

B5.4.1 Describe o proceso de obtención do gas natural e dos 

derivados do petróleo a nivel industrial, e a súa repercusión 

ambiental 

B5.4.1 explica a utilidade das fraccións do petróleo 

TRABALLO E EXPOSICIÓN CMCCT 

CSC 

B5.5 
B5.5.1. Identifica as formas alotrópicas do carbono, relacionándoas 

coas propiedades físicoquímicas e as súas posibles aplicacións 

TRABALLO E EXPOSICIÓN CMCCT 

B5.6 
B5.6.1 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 propia vida e na calidade da mesma. 

TRABALLO E EXPOSICIÓN CMCCT 

CCL 
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B5.6.2 Relaciona as reaccións de condensación e combustión con 

procesos que ocorren a nível biolóxico 

CSC 

CD 

C.A. Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias clave  

UD3: ESTRUCTURA DE LA MATERIA 

B2.1 

B2.1.1 Xustifica a teoría atómica e a discontinuidade da 

materia a partir das leis fundamentais da química, e 

exemplifícao con reaccións 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS  

EXAME 

17 SESIÓNS CMCCT 

B.2.2 

B2.2.1 Determina as magnitudes que definen o estado dun 

gas aplicando a ecuación de estado do gases ideais 

B2.2.2. Explica razoadamente a utilidade e as limitacións da 

hipótese do gas ideal 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 

 

CMCCT 

B2.3 

B2.3.1 Determina presións totais e parciais dos gases dunha 

mestura, relacionando a presión total dun sistema coa 

fracción molar e a ecuación dos gases ideais. 

B2.3.2 Relaciona a fórmula empírica e molecular dun 

composto ca súa composición centesimal, aplicando a 

ecuación do estado dos gases ideais 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 

CMCCT 

B2.6 
2.6.1 Calcula a masa atómica dun elemento a partir dos datos 

espectrométricos obtidos para diferentes isótopos 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

 

CMCCT 
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B2.7 
2.7.1. Describe as aplicacións da espectroscopia na 

identificación de elementos e compostos 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

 

CMCCT 

UD4: DISOLUCIÓNS E REACCIÓNS QUÍMICAS 

B2.4 

2.4.1 Expresa a concentración dunha disolución en g/L, 

mol/L, porcentaxe en peso e en volume, leve 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 concentración coñecida 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAMES 

20 SESIÓNS CMCCT 

B2.5 

2.5.1. Experimenta e interpreta a variación das temperaturas 

de fusión e ebulición dun líquido ao que se lle engade un 

soluto, realizándoo con algún proceso de interese no 

contorno. 

2.5.2 Utiliza o concepto de presión osmótica para describir o 

paso de ións a través dunha membrana semipermeable. 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAMES 

CMCCT 

B3.1 

3.1.1 Escribe, axusta e realiza ecuacións químicas sinxelas 

de distinto tipo (neutralización, oxidación, síntese) e de 

interese bioquímico ou industrial. 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAMES 

CMCCT 

B3.2 
3.2.1 Interpreta unha ecuación química en termos de 

cantidade de materia, masa, número de partículas ou 

volume, para realizar cálculos estequiométricos 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAMES 

CMCCT 
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relacionados 

3.2.2 Realiza os cálculos estequiométricos aplicando a lei de 

conservación da masa a distintas reaccións 

3.2.3 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. 

3.2.4 Aplica o rendemento dunha reacción na realización de 

cálculos estequiométricos. 

B3.3 
3.3.1 Describe o proceso de obtención de produtos inorgánicos 

de alto valor engadido, analizando o seu interese industrial 

TRABALLO E EXPOSICIÓN CMCCT 

B3.4 
3.4.1. Explica os procesos que teñan lugar nun alto forno e 

escribe e xustifica as reaccións que se producen nel. 

TRABALLO E EXPOSICIÓN CMCCT 

 

 

C.A Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 

clave  

  

UD5: TERMOQUÍMICA E ESPONTANEIDADE DA REACCIÓN   

B4.1 4.1.1 Relaciona a variación da enerxía interna nun proceso 

termodinámico coa calor absorbida ou desprendida e o 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 8 SESIÓNS CMCCT   
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traballo realizado no proceso EXAME 

B4.2 

4.2.1 .- Explica razoadamente o procedemento para 

determinar o equivalente mecánico da calor tomando como 

referente aplicacións virtuais interactivas asociadas ao 

experimento de Joule. 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 

CMCCT 

CD 

  

B4.3 

4.3.1- Expresa as reaccións mediante ecuacións 

termoquímicas debuxando e interpretando os diagramas 

entálpicos asociados. 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 

CMCCT   

B4.4 

4.4.1- 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. 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 

CMCCT   

B4.5 

4.5.1.- Predí a variación de entropía nunha reacción química 

dependendo da molecularidade do estado dos compostos que 

interveñen. 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

 

CMCCT   

B4.6 

4.6.1.- Identifica a enerxía de Gibbs coa magnitude que informa 

sobre a espontaneidade dunha reacción química 

4.6.2.- Xustifica a espontaneidade dunha reacción química en 

función dos factores entálpicos e da temperatura 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

 

CMCCT   

B4.7 

4.7.- 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. 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 

CMCCT   
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UD6: CINEMÁTICA   

B6.1 6.1.1 Analiza o movemento dun corpo en situacións cotiáns 

razoando se o sistema de referencia elixido é inercial ou non 

6.1.2 Xustifica a viabilidade dun experimento que distinga se un 

sistema de referencia se acha en repouso ou se move con 

velocidade constante. 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 19 SESIÓNS CMCCT   

B6.2 6.2.1 Describe o movemento dun corpo a partir dos seus 

vectores de posición, velocidade e aceleración nun sistema 

de referencia dado 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 

CMCCT   

B6.3 6.3.1 Obtén as ecuacións que describen a velocidade e a 

aceleración dun corpo a partir de expresión do vector de 

posición en función do tempo. 

6.3.2 Resolve exercicios prácticos de cinemática en dúas 

dimensións aplicando as ecuacións dos MRU e MRUV 

6.3.3 Realiza e describe experiencias que permitan analizar 

os movementos rectilíneo ou circular e, determinar as 

magnitudes involucradas. 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 

CMCCT 

CSIEE 

  

B6.4 6.4.1 Interpreta as gráficas que relacionan as variables 

implicadas nos MRU, MRUV e MCU, aplicando as ecuacións 

adecuadas para obter os valores do espazo percorrido, a 

velocidade e a aceleración. 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 

CMCCT   

B6.5 6.5.1 Formulado un suposto, identificar o tipo ou os tipos de 

movementos implicados, e aplica as ecuacións da cinemática 

para realizar predicións acerca da posición e a velocidade do 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 

CMCCT   
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móbil 

B6.6 6.6.1 Identifica as compoñentes intrínsecas da aceleración en 

casos prácticos e aplica as ecuacións que permiten determinar o 

seu valor. 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

 

CMCCT   

B6.7 6.7.1 Relaciona as magnitudes lineais e angulares para un 

móbil que describe unha traxectoria circular, estabelecendo 

as ecuacións correspondentes 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 

CMCCT   

B6.8 6.8.1 Recoñece movementos compostos no plano, estabelece 

as ecuacións que os describen, e calcula o valor de 

magnitudes tales como o alcance e altura máxima, así como 

valores instantáneos de posición, velocidade e aceleración. 

6.8.2 Resolve problemas relativos á composición de 

movementos descompoñéndoos en dous movementos 

rectilíneos. 

6.8.3 Emprega estudos prácticos e/ou simulacións virtuais 

interactivas para resolver supostos prácticos reais, 

determinando condicións iniciais, traxectorias e puntos de 

encontro dos corpos implicados 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 

CMCCT 

CD 

  

B6.9 6.9.1 Deseña, realiza e describe experiencias que poñan de 

manifesto o MHS e determina as magnitudes involucradas 

6.9.2 Interpreta o significado físico dos parámetros que 

aparecen na ecuación do MHS. 

6.9.3 Predí a posición dun oscilador harmónico simple 

coñecendo a amplitude, a frecuencia, o período e a fase 

inicial 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 

CMCCT 

CCL 

CSIEE 
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6.9.4 Obtén a posición, velocidade e aceleración dun MHS 

aplicando as ecuacións que o describen 

6.9.5 Analiza o comportamento da velocidade e da 

aceleración dun MHS en función das elongacións 

6.9.6 Representa graficamente a posición, a velocidade e a 

aceleración do MHS en función do tempo, comprobando a 

súa periodicidade 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización 
Competencias 

clave 

UD7: DINÁMICA 

B7.1 

7.1.1 Representa todas as forzas que actúan sobre un corpo, 

obtendo a resultante e extraendo consecuencias sobre o seu 

estado de movemento 

 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 
 CMCCT 

B7.2 

7.2.1 Resolve supostos nos que aparezan forzas de 

rozamento en planos horizontais ou inclinados, aplicando as 

leis de Newton. 

7.2.2 Relaciona e resolve o movemento de varios corpos 

unidos mediante cordas tensas e poleas coas forzas que 

actúan sobre cada corpo. 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 
 CMCCT 

B7.3 

7.3.1 Aplica o concepto de forza centrípeta para resolver e 

interpretar casos de móbiles en curvas e en traxectorias 

circulares. 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 
 CMCCT 
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B7.4 

7.4.1 Comproba as leis de Kepler a partir de táboas de datos 

astronómicos correspondentes ao movemento dalgúns planetas. 

7.4.2 Describe o movemento orbital dos planetas do Sistema 

Solar aplicando as leis de Kepler e extrae conclusións acerca 

do período orbital destes astros 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 
 

CMCCT 

CCEC 

CSIEE 

B7.5 

7.5.1 Analiza o movemento dun corpo en situacións cotiáns 

razoando se o sistema de referencia elixido é inercial ou non 

inercial. 

7.5.2 Xustifica a viabilidade dun experimento que distinga se 

un sistema de referencia se acha en repouso ou se move con 

velocidade constante 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 
 

CMCCT 

CCEC 

B7.6 

7.6.1 Estabelece a relación entre impulso mecánico e 

momento lineal aplicando a segunda lei de Newton. 

7.6.2 Explica o movemento de dous corpos en casos 

prácticos como colisións ou sistemas de propulsión mediante 

o principio de conservación do momento lineal 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 
 CMCCT 

B7.7 

7.7.1 Aplica a lei de conservación do momento angular ao 

movemento elíptico dos planetas, relacionando valores do raio 

orbital e da velocidade en diferentes puntos da órbita. 

7.7.2 Utiliza a lei fundamental da dinámica para explicar o 

movemento orbital de corpos como satélites, planetas e 

galaxias, relacionando o raio e a velocidade orbital coa masa 

do corpo central. 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 
 

CMCCT 

CSIEE 

B7.8 7.8.1 Expresa a forza da atracción gravitatoria entre dous 

corpos calquera, coñecidas as variables das que depende, 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 
 CMCCT 
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estabelecendo como inciden os cambios nestas sobre aquela. 

UD8; TRABALLO E ENERXÍA 

B8.1 

8.1.1 Aplica o principio de conservación da enerxía para 

resolver problemas mecánicos, determinando valores de 

velocidade e posición, así como de enerxía cinética e 

potencial 

8.1.2 Relaciona o traballo que realiza unha forza sobre un 

corpo coa variación da sua enerxía cinética e determina 

algunha das magnitudes implicadas 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 

8 SESIÓNS 

CMCCT 

B8.2 

8.2.1 Clasifica en conservativas e non conservativas, as forzas 

que interveñen nun suposto, xustificando as trasnformacións 

enerxéticas que se producen. 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 
CMCCT 

B8.3 

8.3.1 Estima a enerxía almacenada nun resorte en función da 

elongación, coñecida a súa constante elástica 

8.3.2 Calcula as enerxías cinéticas, potencial e mecánica dun 

oscilador harmónico aplicando o principio de conservación da 

enerxía  

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 
CMCCT 

 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias clave  

UD9: CAMPO ELÉCTRICO 
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B7.9 7.9.1 Compara a lei de Newton, da gravitación universal, e a de 

Coulomb, e estabelecer diferenzas e semellanzas entre elas. 

7.9.2 Acha a forza neta que un conxunto de cargas exerce sobre 

unha carga problema utilizando a lei de Coulomb e o principio 

de superposición. 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 

8 SESIÓNS CMCCT 

B7.10 7.10.1 Determina as forzas electrostática entre dúas partículas de 

carga coñecida, comparándoas coas correspondentes 

gravitatorias, e extrapolando conclusións ao caso dos 

electróns e o núcleo dun átomo. 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 

CMCCT 

B8.4 8.4.1 Determina as forzas electrostática entre dúas partículas de 

carga coñecida, comparándoas coas correspondentes 

gravitatorias, e extrapolando conclusións ao caso dos 

electróns e o núcleo dun átomo. 

RESOLUCIÓN DE EXERCICIOS 

EXAME 

CMCCT 

 

 

 

FÍSICA 2ºBAC 
 UD1: Mecánica Newtioniana 

 C.A Estándares de aprendizaxe  Instrumentos de avaliación. Temporalización Competencias 

clave 

 1. 1.1.Describe o movemento dun corpo e pode calcular a velocidade, aceleración e 

compoñentes intrínsecas a partir do vector de posición. 
Resolución de problemas  

Exame 

20 sesións  

CMCCT 
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CAA 

 2. 2.1.Identifica  correctamente as forzas actuantes sobre diferentes corpos en diversas 

situacións. 
. Resolución de problemas  

Exame 

CCL 

CMCCT 

CA

A 

 3.. 3.1.Resolve, aplicando as leis de Newton, o movemento de diversos sistemas 

materiais en relación ás forzas que están actuando 
Resolución de problemas  

Exame 

CCL 

CMCCT 

CAA 

 4.. 4.1.Aplica a lei da conservación do momento lineal en casos prácticos de dous corpos 

como colisións, explosións ou sistemas de propulsión. 
Resolución de problemas  

Exame 

 

 

 

CMCCT 

CAA 

SIEE 

 5. 5.1.Identifica as diferentes formas de enerxía e os traballos que se intercambian 

diferentes sistemas materiais. 
Resolución de problemas  

Exame 

 6.. 6.1.Aplica o principio de conservación da enerxía mecánica. Resolución de problemas  

Exame 

 7. 7.1. Identifica os parámetros e magnitudes que permiten definir un M.H.S. Resolución de problemas  

Exame 

 7.2.Resolve os exercicios e actividades de M.H.S. cotiáns. Resolución de problemas  

Exame 

 

CMCCT 
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 UD2: CAMPO GRAVITATORIO 

 C.A Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 

clave 

 1.. 1.1.Comproba as leis de Kepler en distintas regularidades do Sistema Solar. . Resolución de problemas  

Exame 

16 SESIÓNS  

CMCCT 

CAA 

 1.2.Relaciona periodos orbitais e distancias a partir da terceira lei de Kepler. Resolución de problemas  

Exame 

CCL 

CMCCT 

CAA 

 2. 2.1.Determina o momento angular dunha partícula con respecto a unha orixe dada, 

expresándoo de forma vectorial e en módulo. 
Resolución de problemas  

Exame 

CCL 

CMCCT 

CAA 

 3. 3.1.Aplica o principio de conservación do momento angular a determinadas 

situacións. 
Resolución de problemas  

Exame 

 

 

 

CMCCT 

CAA 

SIEE 

 4.. 4.1.Analiza as consecuencias que se derivan do principio de conservación do 

momento angular. 
Resolución de problemas  

Exame 

 4.2.Xustifica as leis de Kepler como consecuencia da conservación do momento 

angular. 
Resolución de problemas  

Exame 

 4.3.Calcula a velocidade orbital de satélites e planetas nos extremos da súas órbitas 

elípticas a partir da conservación do momento angular. 
Resolución de problemas  
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Exame 

 5.. 5.1.Aplica correctamente a lei da gravitación universal. Resolución de problemas  

Exame 

 

CMCCT 

 5.2.Emprega o cálculo vectorial e o principio de superposición nos problemas que 

interveñen varias masas. 
Resolución de problemas  

Exame 

 6.. 

 

6.1.Calcula os valores de aceleración superficial a partir das características orbitais 

de planetas e satélites. 
Resolución de problemas  

Exame 

 

 

 

CMCCT 

 

 7.. 7.1.Deduce a 3ª lei de Kepler aplicando a dinámica newtoniana ao caso de órbitas 

circulares e realiza cálculos sobre as magnitudes implicadas. 
Resolución de problemas  

Exame 

 7.2.Resolve problemas orbitais aplicando a terceira lei de Kepler. Resolución de problemas  

Exame 

 7.3.Deduce masas planetarias a partir dos datos orbitais dos satélites. Resolución de problemas  

Exame 

 8.. 8.1.Explica o principio de equivalencia como consecuencia da cosntancia de G. Resolución de problemas  

Exame 

 

CMCCT 

  9.. 9.1.Aplica a lei do inverso do cadrado da distancia e relaciónaa co carácter isótropo 

da interacción gravitatoria. 
Resolución de problemas  

Exame 
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 10.. 10.1.Aplica o valor da constante G deducido por Cavendish para determinar a densidade 

media da Terra. 
Práctica de laboratorio 

Resolución de exercicios 

 

CMCCT 

SIEE 

 11 11.1.Explica o fenómeno das mareas. Resolución de problemas  

Exame 

CCL 

CMCCT 

CAA 

 11.2.Demostra a dependencia das forzas e aceleracións de marea co inverso do cubo da 

distancia. 
Resolución de exercicios  

CMCCT 

 

 11.3.Calcula o tempo entre mareas sucesivas como consecuencia dos movementos da 

Terra e da Lúa. 
Resolución de exercicios CCL 

CMCCT 

CAA 

 12. 12.1.Diferencia conceptualmente o concepto de campo e de acción a distancia. Resolución de problemas  

Exame 

 

CMCCT 

 13.  

 

13.1.Recoñece as magnitudes que definen o campo desde o punto de vista dinámico e 

enerxético. 
Resolución de problemas  

Exame 

 

 

CMCCT 

 14. 14.1.Diferencia entre os conceptos de forza e campo estabelecendo unha relación 

entre intensidade de campo gravitatorio e a aceleración da gravidade. 
Resolución de problemas  

Exame 

 

 



IES Ramón Menéndez Pidal  Páxina 198 

 

CMCCT 

 15. 15.1.Calcula e caracteriza vectorialmente campos gravitatorios debidos a masas 

puntuais, esferas ou codias esféricas en puntos do exterior e do interior. 
Resolución de problemas  

Exame 

 

 

 

 

CMCCT 

 16 16.1.Determina a variación da gravidade terrestre en función da altitude e latitude. Resolución de problemas  

Exame 

 17. 17.1.Aplica o principio de superposición para calcular o campo nun punto debido a un 

sistema de varias masas. 
Resolución de problemas  

Exame 

 18. 18.1.Explica o carácter conservativo do campo gravitatorio e determina o traballo 

realizado polo campo a partir das variacións de enerxía potencial. 
Resolución de problemas  

Exame 

 

 

 

CMCCT  19.. 19.1.Calcula potenciais nun punto debido a unha ou varias masas. Resolución de problemas  

Exame 

 20. 20.1.Representa o campo gravitatorio mediante as liñas de campo e as superficies 

equipotenciais. 
Resolución de problemas  

Exame 

 

 

 

 

CMCCT 
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 21. 21.1.Calcula a velocidade de escape dun corpo aplicando o principio de conservación 

da enerxía mecánica. 
Resolución de problemas  

Exame 

 

 

 

 

 CMCCT 

 CAA 

 21.2.Aplica a lei de conservación da enerxía ao movemento orbital de diferentes 

corpos como satélites, planetas e galaxias. 
Resolución de problemas  

Exame 

 22.. 22.1.Calcula enerxías orbitais en función da distancia, así como a enerxía necesaria 

para modificar órbitas, supostas circulares. 
Resolución de problemas  

Exame 

 22.2.Emprega aplicacións virtuais interactivas para o estudo de satélites de órbita media 

(MEO) órbita baixa (LEO) e de órbita xeoestacionaria (GEO) extraendo conclusións. 
Laboratorio  

Aula TIC 

 23.. 23.1.Identifica a hipótese da existencia de materia escura a partir dos datos de rotación de 

galaxias. 
TIC  

 

N 

 

 

CMCCT 

UD3: CAMPO ELÉCTRICO 

C.A Estándares de aprendizaxe  Intrumentos de avaliación 

 

Temporalización Competencias 

clave 

1. 1.1.Calcula o número de entidades elementais de carga que corresponde a un 

valor de carga calquera. 

 

Resolución de exercicios 

exame 

10 Sesións 

 

 

 

 

 2. 2.1.Usa a lei de Coulomb correctamente e analiza o seu carácter vectorial.  
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Resolución de exercicios 

exame  

 

CMCCT 

CAA 

3.. 3.1.Aplica o principio de superposición, vectorialmente, para determinar a 

forza sobre unha carga testemuña debida á presencia de varias cargas. 

Resolución de exercicios 

exame 

4.. 

 

4.1.Define a interacción electrostática en termos de campo vectorial 

(intensidade de campo) e escalar (potencial). 

 

Resolución de exercicios 

Exame 

CCL 

CMCCT 

CAA 

 

5. 

 

5.1.Relaciona correctamente a forza que actúa sobre unha partícula cargada 

co campo eléctrico existente. 

 

Resolución de exercicios 

exame 

 

CMCCT 

CAA 

 

5.2.Compara os campos eléctricos e gravitatorios establecendo analoxías e 

diferencia entre eles. 

 

Resolución de exercicios 

exame . 

6. 

 

6.1.Calcula o campo eléctrico debido a unha carga puntual nun punto a 

calquera distancia. 

 

Resolución de exercicios 

exame 
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7.. 

 

7.1.Usa o principio de superposición para o cálculo de campos creados por 

unha distribución de cargas puntuais. 

 

 

Resolución de exercicios 

exame 

CMCCT 

CAA 

SIEE 

7.2.Analiza cualitativamente a traxectoria dunha carga situada no seo dun 

campo xerado por unha distribución de cargas, a partir da forza neta que se 

exerce sobre ela. 

 

 

Resolución de exercicios 

Exame 

8.  8.1.Representa graficamente o campo creado por unha carga puntual ou por 

sistemas de dúas cargas mediante liñas de campo. 

Resolución de exercicios 

Exame 

9.. 9.1.Compara as expresións da enerxía potencial eléctrico e gravitatoria 

estabelecendo analoxías e diferencias entre elas. 

 

Resolución de exercicios 

Exame 

 

 

 

 

 

   CMCCT 

9.2.Aplica o principio de superposición, para determinar a enerxía potencial 

dun sistema de varias cargas. 

Resolución de exercicios 

Exame 

 

10. 

10.1.Calcula o traballo necesario para transportar unha carga entre dous 

puntos dun campo eléctrico creado por unha ou máis cargas puntuais a partir 

da diferencia de potencial. 

 

Resolución de exercicios 

Exame 
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10.2.Recoñece superficies equipotenciais en campos debidos a unha carga 

puntual ou debido a placas plans cargadas homoxeneamente. 

Resolución de exercicios 

Exame 

10.3.Calcula d.d.p. en campos uniformes en función da distancia.  

Resolución de exercicios 

Exame 

11. 11.1.Predí o traballo que se realizará sobre unha carga que se move nunha 

superficie de enerxía equipotenciais. 

 

Resolución de exercicios 

exame . 

 

 

 

 

 

    CMCCT 

11.2.Calcula traxectorias e velocidades de partículas cargadas no seo de 

campos eléctricos. 

 

Resolución de exercicios 

Exame 

12.  

12.1.Describe aplicacións do uso de campos eléctricos para mover ou 

acelerar partículas, en particular o tubo de raios catódicos e os aceleradores 

lineais de partículas. 

 

Resolución de exercicios 

exame . 
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13. 

 

13.1.Calcula o fluxo do campo eléctrico a partir da carga que o crea e a 

superficie que atravesan as liñas de campo. 

 

Resolución de exercicios 

Exame 

 

 

 

 

 

   CMCCT 

13.2.Determina o campo eléctrico creado por unha esfera ou unha placa plana 

cargada homoxeneamente aplicando o teorema de Gauss. 

 

Resolución de exercicios 

Exame 

14 14.1.Aplica o teorema de Gauss para o cálculo de campos eléctricos en 

distribucións simétricas e homoxéneas. 

 

 

Resolución de exercicios 

Exame 

 

 

  CMCCT 

15.  15.1.Explica o efecto da gaiola de Faraday empregando o principio de 

equilibrio electrostático e o recoñece no mal funcionamento dos móbiles en 

certos edificios ou o efecto dos raios eléctricos en avións e coches. 

 

Resolución de exercicios 

Exame . 

 

 

 CMCCT 

 CAA 

  SIEE 

UD4: CAMPO MAGNÉTICO 

C.A Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliaciación Temporalización Competencias 

clave 
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1 

 

1.1.Recoñece a orixe histórica dos termos polo Norte e polo Sur asociados ao 

magnetismo. 

Resolución de exercicios  

 

9 Sesións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCCT 

 CAA 

 CCL 

1.2.Recoñece a existencia dun campo magnético dipolar na Terra. Resolución de exercicios 

2.  

2.1.Asocia o carácter pechado das liñas de campo magnético á imposibilidade 

de disociar os polos. 

 

Resolución de exercicios 

exame 

3.. 

 

3.1.Coñece a magnitude que representa ao campo  magnético e a súa función 

co inverso do cadrado da distancia. 

 

Resolución de exercicios 

exame 

 

4. 

 

4.1.Deduce vectorialmente a forza que un campo magnético exerce sobre 

unha partícula cargada en función da súa carga, a súa velocidade e o ángulo 

de incidencia respecto do campo. 

 

Resolución de exercicios 

exame 

 

 

 

 CMCCT 

 CAA 

  CCL 

 

 

5.1.Describe vectorialmente a forza que un campo magnético exerce sobre un 

condutor rectilíneo segundo o sentido de circulación da corrente. 

 

 

Resolución de exercicios 
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5. 

exame  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CMCCT 

  CCL 

  CAA 

5.2.Describe a orientación que adquire nun campo magnético uniforme unha 

espira pola que circula unha corrente e a caracteriza mediante o seu momento 

magnético. 

 

Resolución de exercicios 

exame 

 

 

 

CMCCT 

 CAA 

5.3.Comprende o funcionamento dun motor e dun galvanómetro clásico para 

medir intensidades de corrente. 

 

Resolución de exercicios 

exame 

 

 

 

6. 

 

6.1. Describir o movemento que realiza unha carga cando penetra nunha 

rexión onde existe un campo magnético e analiza casos como os 

espectrómetros de masas, os selectores de velocidade e os aceleradores de 

partículas. 

 

Resolución de exercicios 

exame 

 

 

 CMCCT 

 CCL 

  CAA 

6.2. Calcula o raio da órbita que describe unha partícula cargada, cunha 

velocidade determinada nun campo magnético coñecido, aplicando a lei de 

Lorentz. 

 

Resolución de exercicios 

exame 
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6.3.Describe o funcionamento dun ciclotrón e calcula a frecuencia propia e a 

enerxía da carga cando se move no seu interior. 

 

Resolución de exercicios 

exame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CMCCT 

  CAA 

  CCL 

 

 

7.. 

 

7.1.Relaciona as cargas en movemento coa creación de campos magnéticos e 

describe as liñas de campo magnético que crea unha corrente eléctrica 

rectilínea. 

 

 

Resolución de exercicios 

exame 

 

 

 

 

   CMCCT 

   CCL 

   CAA 

 

 

8. 

 

8.1.Analiza e calcula a forza que se estabelece entre dous condutores 

paralelos, segundo o sentido da corrente que lles recorra, realizando o 

diagrama correspondente. 

 

Resolución de exercicios 

exame 

 

8.2.Xustifica a definición de amperio a partir da forza que se estabelece entre 

dous condutores rectilíneos e paralelos. 

 

Resolución de exercicios 

exame 

 

 

 

9.1.Estabelece o campo magnético resultante debido a dous ou máis 

condutores rectilíneos polos que circulan correntes eléctricas. 

 

Resolución de exercicios 

exame 
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9.. 

 

 

9.2.Caracteriza o campo magnético creado por unha espira e por un conxunto 

de espiras. 

 

Resolución de exercicios 

exame 

 

  CMCCT 

 

 

10.  

 

10.1.Determina o campo que crea unha corrente rectilínea e un solenoide 

aplicando a lei de Ampere. 

 

Resolución de exercicios 

exame 

 

CMCCT 

CAA 

 

11.. 

 

11.1.Comprende a imposibilidade de asociar unha enerxía potencial ao campo 

magnético polo seu carácter non conservativo. 

 

Resolución de exercicios 

exame 

 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

UD5: INDUCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

C.A Estándares de aprendizaxe  Instrumentos de avaliación. Temporalización Competencias 

clave 

1.. 

 

1.1.Establece o fluxo magnético que atravesa unha espira que se atopa no seo 

dun campo magnético e o expresa en unidades do S.I. 

Resolución de exercicios 

exame 

 

 

 

6 sesións 

 

 

 

CMCCT 

 

 

2.1.Calcula a forza electromotriz inducida nun circuíto e estima a dirección da 

corrente eléctrica aplicando as leis de Faraday e Lenz. 

Resolución de exercicios 

exame 
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2. 2.2.Emprega aplicacións virtuais interactivas para reproducir as experiencias de 

Faraday e Lenz e deduce experimentalmente as leis correspondentes. 

Resolución de exercicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAA 

 CCL 

2.3.Deduce o sentido da corrente inducida en distintas situacións. Resolución de exercicios 

exame 

3. 3.1.Calcula o sentido da corrente autoinducida e asóciao a situacións cotiáns. Resolución de exercicios 

exame 

 

 

 

 CMCCT 

 CAA 

  CCL 

4.. 4.1.Demostra o carácter periódico da corrente alterna nun alternador a partir 

da representación gráfica da forza electromotriz inducida en función do 

tempo. 

Resolución de exercicios 

exame . 

 

 

 CMCCT 

  CCL 

  CAA 

4.2.Infire a produción de corrente alterna nun alternador tendo en conta as 

leis da indución. 

Resolución de exercicios 

exame 

4.3.Calcula voltaxes e intensidades máximas inducidas en xeradores de 

corrente alterna. 

Resolución de exercicios 

exame 
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5.. 5.1.Determina as relacións de intensidade e voltaxe en distintos 

transformadores en función da relación do número de espiras. 

Resolución de exercicios 

exame 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCCT 

 CAA 

6. 6.1.Recoñece as catro ecuacións de Maxwell asociándoas cos principios ou 

leis estudadas. 

Resolución de exercicios 

exame 

 

 

 CMCCT 

 CCL 

  CAA 

7. 7.1. Clasifica substancias segundo a súa resposta ante un campo magnético. Resolución de exercicios 

exame 

 

 

 

  CMCCT 

  CAA 

  CCL 

UD6: MOVEMENTO ONDULATORIO: SON E EM 

C.A Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 

clave 
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1.. 

 

1.1.Recoñece exemplo de ondas mecánicas na vida cotián. Resolución de exercicios 

exame 

 

 

 

16 Sesións 

 

 

 

 

 

CMCCT 

 CAA 

  

2.. 2.1.Explica as diferencias entre ondas lonxitudinais e transversais a partir da 

orientación relativa da oscilación e da propagación. 

 

Resolución de exercicios 

exame 

3.  3.1.Determina a velocidade dun pulso nunha corda en función da súa tensión e a 

súa densidade lineal. 

Resolución de exercicios 

 

4. 4.1.Deduce o sentido de propagación, a velocidade e a amplitude dun pulso a partir 

da súa ecuación. 

Resolución de exercicios 

 

5.  5.1.Determina a velocidade de propagación dunha onda e a da vibración das 

partículas que a forman, interpretando os dous resultados. 

Resolución de exercicios 

exame 

 

  

  

 

CMCCT 

CAA 

 

6. 6.1.Escribe e interpreta a expresión matemática dunha onda harmónica 

transversal dadas as súas magnitudes características. 

Resolución de exercicios 

exame 

6.2.Obtén as magnitudes características dunha onda a partir da súa ecuación 

matemática. 

Resolve correctamente as 

actividades. 

6.3.Dada a expresión matemática dunha onda, xustifica a dobre periodicidade 

con respecto á posición e o tempo. 

Resolución de exercicios 

exame 
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7. 7.1.Xustifica, a partir da ecuación dunha onda, a dobre periodicidade con 

respecto á posición e o tempo. 

Resolución de exercicios 

exame 

8. 8.1.Relaciona a enerxía mecánica dunha onda coa súa amplitude. Resolución de exercicios 

exame 

8.2.Xustifica a variación da amplitude coa distancia en ondas circulares e 

esféricas como consecuencia da conservación da enerxía. 

Resolución de exercicios 

exame 

9.   

9.1.Explica a propagación das ondas empregando o Principio Huygens. 

Resolución de exercicios 

Observación directa 

 

 

  

 

 

 

 

  CMCCT 

  

10.. 10.1.Interpreta os fenómenos de interferencia e difracción a partir do Principio 

de Huygens. 

Resolución de exercicios 

exame 

11.. 11.1.Interpreta os fenómenos de reflexión e refracción usando o concepto de 

fronte de onda plana. 

 

Resolución de exercicios 

exame 

12.. 12.1.Xustifica e interpreta a ecuación resultante da interferencia de dúas 

ondas idénticas. 

Resolución de exercicios 

exame 
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12.2.Obtén a condición de máximos e mínimos por diferencia de camiños 

percorridos. 

Resolución de exercicios 

exame 

   CAA 

 

13.  

13.1.Obtén e interpreta a ecuación dunha onda estacionaria a partir das ondas 

que se superpoñen. 

Resolución de exercicios 

exame 

 

 

 

CMCCT 

 CAA 

 

13.2.Obtén e interpreta os posibles harmónicos nunha corda fixa nos dous 

extremos e relaciónaos cos instrumentos de corda. 

Resolución de exercicios 

exame 

14. 14.1. Xustifica o carácter mecánico das ondas sonoras e o modo en que se 

propagan en diferentes medios. 

Resolución de exercicios 

exame 

 

 

 CMCCT 

  CAA 

15.   

15.1.Relaciona a velocidade de propagación do son coas características do medio 

e calcula a velocidade de propagación. 

Resolución de exercicios 

Observación 

 

 

 CMCCT 
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16 

16.1.Identifica a relación logarítmica entre o nivel de intensidade sonora en 

decibelios e a intensidade do son, aplicándoa a casos sinxelos. 

Resolución de exercicios 

exame 

 

 

 

  CMCCT 

  CAA 

  CCL 

16.2.Analiza a intensidade das fontes de son da vida cotián e as clasifica como 

contaminantes ou non. 

Resolución de exercicios 

Observación 

 

17.. 

17.1.Distingue dous fenómenos debido á reflexión do son: o eco e a 

reverberación. 

Resolución de exercicios 

exame 

17.2.Aplica as leis de refracción ás ondas sonoras. Resolución de exercicios 

exame 

17.3.Xustifica as lentes acústicas como un exemplo de refracción. Resolución de exercicios 

Observación directa 

17.4.Explica a difracción do son con exemplos. Resolución de exercicios 

exame 

18. 

 

 

18.1.Determina os harmónicos nun tubo aberto por un extremo e aberto polos 

dous extremos. 

Resolución de exercicios 

exame 
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19.. 19.1.Estabelece a relación entre a lonxitude dos tubos e as frecuencias 

resoantes. 

Resolución de exercicios 

exame 

  

 

 

 

 

 

 

CMCCT 

 CAA 

 

20. 

20.1.Recoñece situacións cotiáns nas que se produce o efecto Doppler 

xustificándoas de forma cualitativa. 

Resolución de exercicios 

exame 

20.2.Determina frecuencias en función do movemento relativo de fonte e/ou 

observador. 

Resolución de exercicios 

 

21. 21.1.Xustifica a refracción desde o punto de vista corpuscular e ondulatorio e 

as diferentes conclusións que se obteñen sobre a velocidade da luz ao 

cambiar de medio. 

Resolución de exercicios 

exame 

 

 

 

 

 CMCCT 

 CAA 

22. 22.1.Distingue a natureza dual da luz. Resolución de exercicios 

Preguntas orais 

23.. 23.1.Explica e valora a precisión dos métodos de Rómer e Fizeau para medir a 

velocidade da luz. 

Resolución de exercicios 

Preguntas orais 

 

 CMCCT 



IES Ramón Menéndez Pidal  Páxina 215 

 

  CAA 

24. 24.1.Representa a propagación dunha onda incluíndo os vectores dos campos B e 

E. 

Resolución de exercicios 

 

  

 

 

 

 

 

 

CMCCT 

 CAA 

  SIEE 

 

25.. 

25.1.Estabelece as características dada a súa situación no espectro. Resolución de exercicios 

exame 

25.2.Relaciona a enerxía dunha O.E.M. coa súa frecuencia, lonxitude de onda 

e velocidade. 

Resolución de exercicios 

exame 

25.3.Analiza o efecto dos diferentes tipos de radiación sobre a biosfera e 

sobre a vida humana en particular. 

Resolución de exercicios 

exame 

25.4.Clasifica O.E.M. presentes na vida cotián en función da súa lonxitude de 

onda e enerxía. 

Resolución de exercicios 

exame 

 

26. 

26.1.Recoñece aplicacións tecnolóxicas de diferentes tipos de radiacións, 

principalmente IV, UV e microondas. 

Resolución de exercicios 

exame 

27. 27.1.Distingue que fenómenos avalan a natureza ondulatoria da luz. Resolución de exercicios 

exame 

 

 

CMCCT 28. 28.1.Experimenta e xustifica, aplicando a lei de Snell, o comportamento da luz 

ao cambiar de medio, coñecidos os índices de refracción. 

Resolución de exercicios 
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exame  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCCT 

CAA 

28.2.Obtén o índice de refracción dun medio a partir do ángulo formado pola 

onda reflectida e a refractada. 

Resolución de exercicios 

exame 

29. 29.1.Considera o fenómeno da reflexión total como o principio físico 

subxacente á propagación da luz nas fibras ópticas e a súa relevancia nas 

telecomunicacións. 

 

Resolución de exercicios 

exame 

30. 30.1.Explica o experimentos de interferencia e difracción relacionando as 

posicións dos máximos ou mínimos coas variables do experimento. 

Resolución de exercicios 

exame 

. 

31.. 31.1.Determina experimentalmente a polarización das O.E.M. a partir de 

experiencias sinxelas. 

Resolución de exercicios 

exame 

32. 32.1.Xustiifica a dispersión da luz branca nun prisma e a súa separación en 

cores. 

Resolución de exercicios 

exame 

 

CMCCT 

CAA 
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33. 33.1.Xustifica a cor dun obxecto en función da luz absorbida ou reflectida. Resolución de exercicios 

exame 

 

CMCCT 

CAA 

UD7: ÓPTICA XEOMÉTRICA 

C.A Estándares de aprendizaxe  Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 

clave 

 

1 

 

 

1.1.Explica procesos cotiáns ao través das leis da óptica xeométrica. 

 

 

Resolución de exercicios 

10 SESIÓNS  

 

CMCCT 

 CAA 

 

 

 

   CMCCT 

   SIEE 

 

 

2.. 

 

2.1.Interpreta correctamente os termos que aparecen nun diagrama de raios. 

 

Resolución de exercicios 

Exame 
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3. 

3.1.Obtén o tamaño, posición e natureza da imaxe dun obxecto producida por 

un espello plano realizando o diagrama de raios e aplicando as ecuacións 

correspondentes. 

Resolución de exercicios 

Exame  

 

 

 

 CMCCT 

 CAA 

  CCL 

3.2.Obtén o tamaño, posición e natureza da imaxe dun obxecto producida por 

un espello esférico realizando o diagrama de raios e aplicando as ecuacións 

correspondentes. 

Resolución de exercicios 

Exame 

 

4.  

4.1.Obtén o tamaño, posición e natureza da imaxe dun obxecto producida por 

unha superficie esférica realizando o diagrama de raios e aplicando as 

ecuacións correspondentes. 

 

Resolución de exercicios 

Exame 

 

 

 CMCCT 

  CCL 

  CAA 

4.2.Obtén o tamaño, posición e natureza da imaxe dun obxecto producida por 

unha lente delgada realizando o diagrama de raios e aplicando as ecuacións 

correspondentes. 

Resolución de exercicios 

Exame 

 

 

CMCCT 
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5. 5.2.Obtén o tamaño, posición e natureza da imaxe dun obxecto producida por un 

sistema de dúas lentes delgadas realizando o diagrama de raios e aplicando as 

ecuacións correspondentes. 

Resolución de exercicios 

 

 

 

CMCCT 

CAA 

6..  

6.1.Xustifica os principais defectos ópticos do ollo humano mediante 

diagramas de raios. 

Resolución de exercicios 

Exame 

 

 

 

CMCCT 

 CAA 

7.. 7.1.Relaciona o nivel de iluminación coa percepción ou non da cor en función dos 

fotorreceptores activos. 

Resolución de exercicios 

Traballos e exposición 

 

8.. 

 

 

8.1.Relaciona os aumentos dun microscopio coas características do obxectivo e do 

ocular. 

Resolución de exercicios 

Traballos e exposición 

 

 

CMCCT 

 

9.  

 

9.1.Relaciona o aumento angular dun telescopio coas distancias focais do 

obxectivo e o ocular. 

Resolución de exercicios 

Traballos e exposición 

 

 

 

 

   CMCCT 

10.. 10.1.Deduce as principais características dun telescopio en función das súas 

características. 

Resolución de exercicios 

Traballos e exposición  
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   CAA 

 

11.. 

 

 

11.1.Xustifica aspectos como o enfoque, a apertura de diafragma e a velocidade de 

obturación para a obtención de imaxes. 

Resolución de exercicios 

Traballos e exposición 

 

 

  CMCCT 

  CAA 

UD8: PRINCIPIOS DA RELATIVIDADE ESPECIAL 

C.A Estándares de aprendizaxe  Instrumentos de avaliación. Temporalización Competencias 

clave 

1.. 1.1.Xustifica as propiedades do éter para explicar a velocidade de propagación 

das O.E.M. 

Resolución de actividades 

Exame. 

 

 

5 sesiones 

 

CMCCT 

 CAA  

   

 

2. 2.1.Aplica as transformacións galileanas en distintos sistemas de referencia 

inerciais. 

Resolución de actividades 

Exame. 
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3. 3.1.Explica o papel do éter no desenvolvemento da Teoría Especial da Relatividade. Resolución de actividades 

. 

 

 CMCCT 

 CAA 

  CCL 

3.2.Reproduce esquematicamente o experimento de Michelson-Morley así como 

os cálculos asociados sobre a velocidade da luz, analizando as consecuencias 

que se derivaron. 

Resolución de actividades 

Exame. 

4.. 4.1.Xustifica a hipóteses da contracción da lonxitude de Lorentz e Fitzgerald. Resolución de actividades 

Exame. 

 

 CMCCT 

  CCL 

  CAA 

 

5. 

 

5.1.Discute os postulados e os aparentes paradoxos asociados á Teoría 

Especial da Relatividade e a súa evidencia experimental. 

Resolución de actividades 

Exame. 

 

 

 

 

 

CMCCT 

 CAA 

  SIEE 

 

6.  

6.1.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. 

Resolución de actividades 

. 

6.2.Determina a contracción que experimenta un obxecto cando se encontra nun 

sistema que se despraza a velocidades próximas á da luz con respecto a un sistema 

de referencia dado. 

Resolución de actividades 

. 
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6.3.Realiza cálculos relativos ao paradoxo dos xemelgos. Resolución de actividades 

. 

7. 7.1.Calcula velocidades relativistas entre sistemas que se desprazan a velocidades 

próximas á da luz e compáraas coas transformacións galileanas. 

Resolución de actividades 

. 

 

 

CMCCT 

 

8. 

 

8.1.Xustifica o carácter límite da velocidade da luz. 

Resolución de actividades 

. 

 

 

 

 

   CMCCT 

   CAA 

8.2.Aplica as transformacións de Lorentz para explicar por que c+c=c. Resolución de actividades 

. 

9.  

9.1. Explica cualitativamente o aumento da masa como unha consecuencia da 

extrapolación da 2º lei de Newton ao caso de corpos que se moven a velocidades 

significativas en relación á da luz no baleiro. 

Resolución de actividades 

. 

10. 10.1.Calcula masas e momentos relativistas en función da velocidade. Resolución de actividades 

. 

11. 11.1.Expresa a relación entre a masa en repouso dun corpo e a súa velocidade coa 

enerxía do mesmo a partir da masa relativista. 

Resolución de actividades 

. 
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12 

 

12.1.Recoñece distintas experiencias que avalan a teoría da relatividade especial. 

Resolución de actividades 

. 

 

 

  CMCCT 

  CAA 

UD9: FUNDAMENTOS DA MECÁNICA CUÁNTICA 

C.A Estándares de aprendizaxe  Instrumentos de avaliación. temporalización Competencias 

clave 

1.. 1.1.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. 

Preguntas orais 

Resolución de actividades 

 

 

6 Sesións 

 

CMCCT 

 CAA  

   

 

2.. 2.1.Coñece as leis de Stefan-Boltzmann e Wien e relaciona a radiación dun corpo 

negro coa súa temperatura. 

Preguntas orais 

Resolución de actividades 
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3. 3.1.Relaciona a lonxitude de onda ou frecuencia da radiación absorbida ou 

emitida por un átomo coa enerxía dos niveis atómicos involucrados. 

Resolución de exercicios 

Exame. 

 

 CMCCT 

 CAA 

  CCL 

4.. 4.1.Compara a predición clásica do efecto fotoeléctrico coa explicación 

cuántica postulada por Einstein e realiza cálculos relacionados co traballo de 

extracción e a enerxía cinética dos electróns. 

Resolución de exercicios 

Exame. 

 

 CMCCT 

  CCL 

  CAA 

5. 5.1.Interpreta espectros sinxelos relacionándoos coa composición da materia. Resolución de exercicios 

Exame. 

 

 

 

 

 

CMCCT 

 CAA 

  SIEE 

6.. 6.1.Determina as lonxitudes de onda asociadas a partículas en movemento a 

diferentes escalas, extraendo conclusións sobre os efectos cuánticos a escalas 

macroscópicas. 

Resolución de exercicios 

Exame. 

6.2.Infire o postulado de cuantización do momento angular a partir da expresión de 

De Broglie. 

 

Preguntas orais 

Resolución de actividades 

6.3.Valora os experimentos de difracción e interferencia de electróns e outras 

partículas como un aval da dualidade onda-partícula. 

Resolución de exercicios 

Exame. 
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7.. 

 

7.1.Formula de forma sinxela o principio de indeterminación de Heisenberg e 

aplícao a casos concretos sinxelos como os orbitais atómicos. 

Resolución de exercicios 

Exame. 

8..  

8.1.Coñece a ecuación de Schrödinger. 

Preguntas orais 

Resolución de actividades 

 

9. 

 

9.1.Xustifica que a mecánica cuántica non manteña o concepto de órbita de 

Bohr. 

Resolución de exercicios 

Exame. 

 

 

 

 

   CMCCT 

   CAA 

10. 10.1.Describe as principais características da radiación láser comparándoa coa 

radiación térmica. 

Resolución de exercicios 

Exame. 

 

 

 

 CMCCT 

  CAA 

   SIEE 

10.2.Asocia o láser coa natureza cuántica da materia e da luz, xustificando o seu 

comportamento. 

Preguntas orais 

Resolución de actividades 
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UD10: FISICA NUCLEAR 

C.A Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación. temporalización Competencias clave 

1.. 1.1.Explica o concepto de radioactividade e os experimentos que levaron ao 

descubrimento do núcleo atómico. 

Resolución de exercicio 

exame 

 

 

6 sesións 

 

CMCCT 

 CAA  

   

 

 

2.. 

2.1.Explica en detalle o experimento de Rutherford que conclúe co 

descubrimento do núcleo atómico. 

Resolución de exercicio 

exame 

 

 

 

 CMCCT 

 CAA 

  CCL 

2.2.Coñece os parámetros que definen os núcleos atómicos. Resolución de exercicio 

exame 

 

3.. 

3.1.Calcula o raio nuclear a partir de consideracións enerxéticas no experimento de 

Rutherford. 

Resolución de actividades 

3.2.Determina densidades nucleares e valora dito resultado. Resolución de actividades 

 

4.. 

4.1.Calcula defectos de masa a partir dos constituíntes nucleares e a partir a 

relación masa-enerxía. 

Resolución de exercicio 

exame  

4.2.Calcula enerxías de enlace e enerxía de enlace por nucléon, xustificando a 

estabilidade nuclear. 

Resolución de exercicio 
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exame 

5.. 5.1.Describe os principais tipos de radioactividade incidindo nos seus efectos 

sobre o ser humano, asi como as súas aplicacións médicas. 

Resolución de exercicio 

exame 

 

 CMCCT 

  CCL 

  CAA 

 

6.. 

6.1.Coñece os mecanismos de desintegración alfa e beta. Resolución de exercicio 

exame 

 

 

 

 

 

CMCCT 

 CAA 

  SIEE 

6.2.Obtén a actividade dunha mostra radioactiva aplicando a lei de 

desintegración e valora a utilidade dos datos obtidos para a datación de restos 

arqueolóxicos. 

Resolución de exercicio 

exame 

6.3.Realiza cálculos sinxelos relacionados coas magnitudes que interveñen nas 

desintegracións radioactivas. 

Resolución de exercicio 

exame 

 

7. 

7.1.Explica a secuencia de procesos dunha reacción en cadea, extraendo 

conclusións sobre a enerxía liberada. 

 

Resolución de exercicio 

exame 
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7.2.Coñece aplicacións da enerxía nuclear como a datación en arqueoloxía e a 

utilización de isótopos en medicina. 

Resolución de exercicio 

exame 

 

 

 CMCCT 

   CAA 

   SIEE 

    CCL 

7.3. Recoñece os ciclos protón-protón como fonte de fusión nos núcleos estelares 

como o Sol. 

 

Preguntas orais 

8.. 8.1.Analiza as vantaxes e inconvenientes da fisión e a fusión nuclear xustificando 

a conveniencia do seu uso. 

Resolución de exercicio 

exame 

 

 

CMCCT 

 

UD11: INTERACCIÓNS FUNDAMENTAIS E FÍSICA DE PARTÍCULAS 

C.A 

 

Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias clave 

1. 1.1.Describe a estrutura da materia en quarks e leptóns, recoñecendo os 

distintos tipos existentes. 

Resolución de exercicios 

exame 

 

 

5 Sesións 

 

CMCCT 

 CAA  
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2.. 2.1.Recoñece a existencia de materia e antimateria como solucións da 

ecuación de Dirac. 

Resolución de exercicios 

Preguntas orais 

 

 

 

  

 

 

CMCCT 

 CAA 

  CCL 

3.. 3.1.Xustifica a necesidade de novas partículas elementais no marco da 

unificación das interaccións. 

Resolución de exercicios 

exame 

 

4. 

 

4.1.Compara as principais características das catro interaccións 

fundamentais a partir dos procesos nos que se manifestan. 

Resolución de exercicios 

exame 

5. 5.1.Estabelece unha comparación cuantitativa entre as catro interaccións 

fundamentais en función das enerxías involucradas. 

Resolución de exercicios 

exame 

 

5.2.Interpreta procesos reais e virtuais sinxelos mediante diagramas de 

Feynman. 

Resolución de exercicios 

Preguntas orais 

6. 6.1.Caracteriza algunhas partículas fundamentais de especial interese 

como o bosón de Higgs, a partir dos procesos nos que se presentan. 

Resolución de exercicios 

exame 

 

 CMCCT 

  CCL 

  CAA 
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7. 7.1.Caracteriza algunhas partículas fundamentais de especial interese, 

como os neutrinos, a partir dos procesos nos que se presentan. 

Resolución de exercicios 

exame 

 

 

 

 

 

CMCCT 

 CAA 

  SIEE 

8. 8.1.Realiza e defende un estudo sobre as fronteiras da física do século XXI. Resolución de exercicios 

Preguntas orais 

 

9. 

 

9.1.Relaciona as propiedades da materia e antimateria coa teoría do Big 

Bang. 

Resolución de exercicios 

Preguntas orais 
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QUÍMICA 2ºBAC 

QUÍMICA 2º BACHARELATO 

C.A. Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 

clave  

UD 0: CÁLCULOS EN QUÍMICA 

1. 1.1.Calcula as partículas (átomos, moléculas, moles) que existen 

nunha determinada masa de substancia. 

E 

RE 

OD 

12 SESIÓNS CMCCT 

2. 2.1.Obtén a composición centesimal a partir dunha fórmula. 

2.2.Obtén unha fórmula a partir de datos que impliquen a 

proporción en masa dos elementos. 

2.3.Distingue entre fórmula empírica e molecular. 

E 

RE 

OD 

CMCCT 

CAA 

3. 3.1.Relaciona operativamente a cantidade dun gas coas 

magnitudes físicas que o describen. 

E 

RE 

OD 

CMCCT 

4. 4.1.Calcula os moles dunha substancia calquera que sexa a forma 

na que se atope, empregando as magnitudes que a describen 

E CMCCT 
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(masa, volumen, concentración,etc). RE 

OD 

5. 5.1.Relaciona a concentración dun compoñente nunha mestura 

coa cantidade do mesmo nunha certa cantidade de mestura. 

5.2.Coñecida a concentración dun compoñente nunhas unidades 

de concentración, pode expresalas en calquera outra. 

E 

RE 

OD 

 CMCCT 

CAA 

6. 6.1.Calcula a cantidade dun produto que necesita para preparar 

unha determinada cantidade de disolución de concentración 

coñecida. 

6.2.Pode preparar unha disolución empregando o material 

requirido en cada caso. 

6.3.Aplica as normas de seguridade ao traballo no laboratorio. 

E 

RE 

OD 

MI 

RA 

CMCCT 

CAA 

7. 7.1.Realiza e defende un traballo de investigación empregando as 

TIC. 

TE CCL 

CD 

CSC 

SIEE 

8. 8.1.Escribe a ecuación química dunha reacción e realiza cálculos 

estequiométricos sobre calquera das substancias. 

E 

RE 

CMCCT 

CAA 



IES Ramón Menéndez Pidal  Páxina 233 

 

8.2.Realiza cálculos estequiométricos en procesos con certo 

rendemento e/ou cun reactivo limitante. 

OD 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 

clave  

UD1: ESTRUTURA DA MATERIA 

1. 1.1.Explica as limitacións dos distintos modelos atómicos 

relacionándoos cos distintos feitos experimentais que levan 

asociados. 

E 

RE 

OD 

12 SESIÓNS CMCCT 

CAA 

CCL 

2. 2.1.Analiza de forma crítica a experiencia de Planck. 

2.2.Interpreta o efecto fotoeléctrico advertindo a diferencia entre 

enerxía e intensidade dunha radiación. 

2.3.Identifica regularidades nos espectros atómicos. 

E 

RE 

OD 

CMCCT 

CAA 

3. 3.1.Calcula o valor enerxético correspondente a unha transición 

electrónica entre dous niveis dados relacionándoo coa 

interpretación dos espectros atómicos. 

E 

RE 

OD 

CMCCT 

CAA 

4. 4.1.Emprega o significado dos números cuánticos segundo Bohr e 

comproba a súa insuficiencia para explicar o espectro dos átomos 

polielectrónicos. 

E 

RE 

CMCCT 
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OD 

5. 5.1.Diferencia o significado dos números cuánticos segundo Bohr 

e a teoría mecanocuántica que define o modelo atómico actual, 

relacionándoo co concepto de órbita e orbital. 

E 

RE 

OD 

CCL 

CMCCT 

CAA 

6. 6.1.Determina lonxitudes de onda asociadas a partículas en 

movemento para xustificar o comportamento ondulatorio dos 

electróns. 

6.2.Xustifica o carácter probabilístico do estudo de partículas 

atómicas a partir do principio de indeterminación de Heisenberg. 

E 

RE 

OD 

CMCCT 

CAA 

7. 7.1.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 clasificación dos mesmos. 

7.2.Realiza e defende un traballo de investigación empregando as TIC. 

E 

TE 

RA 

CCL 

CD 

CSC 

SIEE 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 

clave  

UD2: SISTEMA PERIÓDICO DOS ELEMENTOS  

1. 1.1.Identificar tríadas de elementos. 

1.2.Recoñecer a lei das octavas e as súas limitacións. 

E 

RE 

7 SESIÓNS CMCCT 

CAA 
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1.3.Xustificar irregularidades na táboa de Mendeleiev. OD 

2. 2.1.Obtén a configuración electrónica dun elemento químico o un 

dos seus ións. 

2.2.Recoñece a configuración electrónica dun átomo en estado 

excitado. 

2.3.Predí a valencia dalgúns elementos a partir da súa 

configuración electrónica. 

E 

RE 

OD 

 

CMCCT 

CAA 

3. 3.1.Estabelece os números cuánticos que definen a un electrón ou 

un conxunto de elcetróns nun átomo. 

E 

RE 

OD 

 

4. 4.1.Determina a configuración electrónica dun átomo, coñecida a 

súa posición na táboa periódica e os números cuánticos posibles 

do electrón diferenciador.  

CCL 

CMCCT 

CAA 
5. 5.1.Recoñece que ten en común a configuración electrónica dos 

elementos dun mesmo grupo da táboa periódica. 

6. 6.1.Argumenta a variación do raio atómico, potencial de 

ionización, afinidade electrónica e electronegatividade en grupos e 

períodos, comparando ditas propiedades para elementos 

diferentes. 

6.2.Xustifica a reactividade dun elemento a partir da estrutura 

electrónica ou a súa posición na táboa periódica. 

CMCCT 

CAA 

SIEE 
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7. 7.1.Argumenta a variación dalgunha propiedade física ou química dos 

elementos dun determinado grupo da táboa periódica. 

E 

TE 

 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 

clave  

UD3: ENLACE QUÍMICO  

1. 1.1.Xustifica o tipo de enlace que se dá entre dous átomos 

analizando as súas propiedades. 

1.2.Obtén a fórmula química dun composto a partir da súa 

representación de Lewis. 

E 

RE 

OD 

 

16 SESIÓNS CMCCT 

CAA 

2. 2.1.Xustifica a estabilidade dos compostos iónicos empregando a 

regra do octeto. 

2.2.Analiza a estrutura da rede cristalina a partir parámetros 

iónicos. 

CMCCT 

CAA 

3. 3.1.Aplica o ciclo de Born-Haber para o cálculo da enerxía reticular 

de cristais iónicos. 

3.2.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. 

3.3.Analiza as propiedades dos compostos iónicos en relación coa 

CMCCT 

CAA 
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súa enerxía de rede. 

4. 4.1.Determina a polaridade dunha molécula empregando o modelo 

ou teoría máis adecuados para explicar a súa xeometría. 

4.2.Representa a xeometría molecular de distintas substancias 

covalentes aplicando a TEV e a TRPECV. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

5. 5.1.Da sentido aos parámetros moleculares en compostos 

covalentes empregando a teoría de hibridación para compostos 

inorgánicos e orgánicos. 

E 

RE 

OD 

TE 

 

CCL 

CMCCT 

CAA 

6. 6.1.Explica a condutividade eléctrica e térmica mediante o modelo 

do gas electrónico aplicándoo tamén a substancias 

semicondutoras e supercondutoras. 

6.2.Explica as propiedades físicas dos metais en relación co tipo 

de enlace. 

CMCCT 

CAA 

SIEE 

7. 7.1.Describe o comportamento dun elemento como illante, 

condutor ou semicondutor eléctrico empregando a teoría de 

bandas. 

7.2.Coñece e explica algunhas aplicacións dos semicondutores e 

supercondutores analizando a súa repercusión no avance 

tecnolóxico da sociedade. 

CMCCT 

CAA 

8. 8.1.Xustifica a influencia das forzas intermoleculares para explicar CCL 
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como vaarían as propiedades específicas de diversas substancias 

en función de ditas interaccións. 

CMCCT 

CAA 

9. 9.1.Compara a enerxía dos enlaces intramoleculares en relación 

coa enerxía correspondente ás forzas intermoleculares 

xustificando o comportamento fisicoquímico das moléculas. 

E 

RE 

OD 

TE 

CCL 

CMCCT 

CAA 

10. 10.1.Emprega os coñecementos adquiridos para analizar os 

enlaces inter e intramoleculares nos compostos máis 

representativos do H e o O. 

CMCCT 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 

clave  

UD4: A VELOCIDADE DE REACCIÓN 

1. 1.1.Obtén ecuacións cinéticas reflectindo as unidades das 

magnitudes que interveñen. 

E 

RE 

OD 

 

7 SESIÓNS CMCCT 

CAA 

2. 2.1.Deduce o proceso de control da velocidade dunha reacción 

química identificando a etapa limitante correspondente ao seu 

mecanismo de reacción. 

CMCCT 

3. 3.1.Representa sobre un diagrama enerxético, os distingos 

conceptos relacionadas coas teorías das reaccións químicas. 

CMCCT 

CAA 
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4. 4.1.Predí a influencia dos factores que modifican a velocidade 

dunha reacción. 

4.2.Determina de forma cuantitativa a influencia da temperatura na 

velocidade dunha reacción. 

CMCCT 

5. 5.1.Explica o funcionamento dos catalizadores relacionándoo cos 

procesos industriais e a catálise enzimática analizando a súa 

repercusión no medio ambiente e na saúde. 

E 

RE 

OD 

TE 

MI 

CCL 

CMCCT 

CAA 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 

clave  

UD5: EQUILIBRIO QUÍMICO 

1. 1.1.Interpreta experiencias de laboratorio que mostran procesos 

moleculares no estado de equilibrio. 

E 

RE 

OD 

 

16 SESIÓNS CMCCT 

CAA 

2. 2.1.Calcula o valor das constantes de equilibrio, KC e KP, para un 

equilibrio en diferentes situacións de presión, volume ou 

concentración. 

2.2.Calcula as concentracións ou presións parciais das 

substancias presentes nun equilibrio químico empregando a lei de 

CMCCT 
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acción de masas.  

CMCCT 
3. 3.1.Interpreta o valor do cociente de reacción comparándoo coa 

constante de equilibrio prevendo a evolución dunha reacción para 

alcanzar o equilibrio. 

4. 4.1.Utiliza o grao de disociación aplicándoo ao cálculo de 

concentracións e constante de equilibrio KC e KP. 

E 

RE 

OD 

 

CMCCT 

5. 5.Resolver problemas de equilibrios homoxéneos, en particular en 

reaccións gasosas, e de equilibrios heteroxéneos. 

CMCCT 

6. 6.1.comproba e interpreta experiencias de laboratorio onde se 

poñen de manifesto os factores que inflúen no desprazamento do 

equilibrio químico. 

6.2.Aplica o principio de Le Chatelier para predicir a evolución dun 

sistema no equilibrio ao modificar a temperatura, presión, volume 

ou concentración que o definen, empregando como exemplo a 

obtención industrial do amoníaco. 

CMCCT 

 

 

7. 7.1.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. 

 CMCCT 

8. 8.1.Relaciona a solubilidade e o produto de solubilidade aplicando 

a lei de Guldberg e Waage en equilibrios heteroxéneos sólido-

CMCCT 
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líquido. 

9. 9.1.Calcula a solubilidade dun sal interpretando como se modifica 

ao engadir un ión común. 

CMCCT 

10. 10.1.Comproba e interpreta experiencias de laboratorio onde se 

poñen de manifesto os factores que inflúen o desprazamento do 

equilibrio de solubilidade. 

TE 

MI 

CMCCT 

11. 11.1.Emprega o produto de solubilidade de equilibrios 

heteroxéneos sólido-líquido e aplícao como método de separación 

e identificación de mesturas de sales disolvidos. 

CMCCT 

CAA 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 

clave  

UD6: REACCIÓNS ÁCIDO-BASE 

1. 1.1.Identifica unha substancia como ácido ou base polo seu 

comportamento fenomenolóxico. 

E 

RE 

OD 

 

12 SESIÓNS CMCCT 

CAA 

CCL 

2. 2.1.Identifica o comportamento ácido ou básico dunha substancia 

relacionándoo coa liberación de H+ ou ións OH- ao disolvelos en 

auga. 

CMCCT 

3. 3.1.Xustifica o comportamento ácido ou básico dun composto CMCCT 
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aplicando a teoría de Brönsted e Lowry 

3.2.Identifica os pares de ácido-base conxugados. 

3.3.Compara o comportamento ácido ou básico dunha substancia 

desde o punto de vista das dúas teorías. 

4. 4.1.Manexa a KW da auga. 

4.2.Calcula o pH dunha disolución coñecendo o seu [H+] ou de 

[OH-]. 

CMCCT 

CAA 

5. 5.1.Analiza as posibilidades dun proceso ácido-base a partir das 

Ka ou Kb das substancias presentes. 

E 

RE 

OD 

TE 

MI 

 

CMCCT 

CAA 

6. 6.1.Identifica o carácter ácido, básico ou neutro e a fortaleza ácido-

base de distintas disolucións segundo o tipo de composto 

disolvido nelas, determinando o valor de pH das mesmas. 

 CMCCT 

7. 7.1.Predí o comportamento ácido-base dun sal disolvido en auga 

aplicando o concepto de hidrólise, escribindo os procesos 

intermedios e equilibrios que teñen lugar. 

 CMCCT 

8. 8.1.Determina o pH e a concentración das especies presentes 

cando a un medio ácido ou básico se engade outra especie que 

achegue un ión común. 

8.2.Analiza o efecto do pH no equilibrio de solubilidade dun 

composto pouco soluble. 

 CMCCT 
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9. 9.1.Selecciona conxuntos de substancias coas que elaborar unha 

disolución reguladora. 

9.2.Estabelece os mecanismos polos que unha disolución 

reguladora mantén o pH. 

CMCCT 

CAA 

10. 10.1.Selecciona un indicador adecuado para unha valoración. E 

RE 

OD 

TE 

MI 

 

CMCCT 

CAA 

11. 11.1.Describe o procedemento para realizar unha volumetría ácido-

base dunha disolución de concentración descoñecida, realizando 

os cálculos necesarios. 

CMCCT 

12. 12.1.Determina a concentración dun ácido ou base valorándoa con 

outra de concentración coñecida estabelecendo o punto de 

equivalencia da neutralización mediante o emprego de indicadores 

ácido-base. 

CMCCT 

13. 13.1.Recoñece a acción dalgúns produtos de uso cotiá como 

consecuencia do seu comportamento químico ácido-base. 

CMCCT 

CAA 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 

clave  

UD7: REACCIÓNS DE OXIDACIÓN-REDUCIÓN  
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1. 1.1.Define oxidación e redución relacionándoo coa variación do 

número de oxidación dun átomo en substancias oxidantes e 

redutoras. 

E 

RE 

OD 

12 SESIÓNS CMCCT 

CAA 

CCL 

2. 2.1.Identifica reaccións de oxidación-redución empregando o 

método do ión-electrón para axustalas. 

E 

RE 

OD 

CMCCT 

3. 3.1.Describe o procedemento para realizar unha volumetría redox 

realizando os cálculos estequiométricos correspondentes. 

E 

OD 

TE 

MI 

CMCCT 

4. 4.1.Relaciona a espontaneidade dun proceso redox coa variación 

de enerxía de Gibbs considerando o valor da forza electromotriz 

obtida. 

–  CMCCT 

CAA 

 

5. 5.1.Deseña unha pila coñecendo os potenciais estándar de 

redución, empregándoos para calcular o potencial xenerado 

formulando as semirreaccións redox correspondentes. 

5.2.Analiza un proceso de oxidación-redución coa xeración de 

E 

OD 

CMCCT 

CAA 
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corrente eléctrica representando unha celda galvánica. TE 

MI 
6. 6.1.Analiza os potenciais estándar dos pares redox dun proceso e 

avalía a súa espontaneidade. 

CMCCT 

7. 7.1.Xustifica as vantaxes da anodización e a galvanoplastia na 

protección de obxectos metálicos. 

CMCCT 

8. 8.1.Representa os procesos que teñen lugar nunha pila de 

combustible, escribindo as semirreacións redox, e indicando as 

vantaxes e inconvenientes do uso destas pilas fronte ás 

convencionais. 

E 

OD 

TE 

MI 

CMCCT 

9. 9.1.Aplica as leis de Faraday a un proceso electrolítico 

determinando a cantidade de materia depositada nun eléctrodo ou 

o tempo que tara en facelo. 

CMCCT 

CAA 

10. 10.1.Identifica cada un dos elementos dunha cela galvánica e unha 

cuba electrolítica e é quen de escribir os procesos que teñen lugar 

nel. 

CMCCT 

CAA 

11. 11.1.Xustifica as características dun procedemento industrial para 

obter metais ou recubrir obxectos de metais. 

TE 

RA 

CMCCT 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 

clave  

UD8: OS COMPOSTOS DO CARBONO  
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1. 1.1.Relaciona a forma de hibridación do átomo de carbono co tipo 

de enlace en diferentes compostos representando graficamente 

moléculas orgánicas sinxelas. 

E 

RE 

OD 

TE 

MI 

 

12 SESIÓNS CMCCT 

CAA 

CCL 

2. 2.1.Diferencia distintos hidrocarburos e compostos orgánico que 

posúen varios grupos funcionais, nomeándoos e formulándoos. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

3. 3.1.Relaciona os principais grupos funcionais e estrutura con 

compostos sinxelos de interese biolóxico. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

4. 4.1.Distingue os diferentes tipos de isomería representando, 

formulando e nomeando os posibles isómeros dada unha fórmula 

molecular. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

5. 5.1.Identifica e explica os principais tipos de reaccións orgánicas: 

substitución, adición, eliminación, condensación e redox, 

predicindo os produtos, se é necesario. 

CMCCT 

CAA 

 

6. 6.1.Desenvolve a secuencia de reaccións necesarias para obter un 

composto orgánico determinado a partir doutro co distinto grupo 

TE CMCCT 
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funcional aplicando a regra de Markovnikov ou de Saytzeff para a 

formación de distintos isómeros. 

MI 

 

 

 

CAA 

 

 Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Temporalización Competencias 

clave  

UD9: MACROMOLÉCULAS E POLÍMEROS 

1. 1.1.Relaciona os principais grupos funcionais e estruturas con 

compostos sinxelos de interese biolóxico. 

 

1.2.Recoñece macromoléculas de orixe natural e sintético. 

E 

RE 

OD 

 

6 SESIÓNS CMCCT 

CAA 

CCL 

2. 2.1.A partir dun monómero deseña o polímero correspondente 

explicando o proceso que tivo lugar. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

3. 3.1.Utiliza as reaccións de polimerización para a obtención de 

compostos de interese industrial como polietileno, PVC, poliestireno, 

caucho, poliamidas e poliésteres, poliuretanos, baquelita. 

E 

RE 

OD 

CMCCT 

CAA 

CCL 
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4. 4.1.Identifica substancias  e derivados orgánicos que se empregan 

como principios activos de medicamentos, cosméticos e biomateriais 

valorando a repercusión na calidade de vida. 

TE 

MI 

RA 

 

CCL 

CMCCT 

CAA 

5. 5.1.Describe as principais aplicacións dos materiais polímeros de alto 

interese tecnolóxico e biolóxico (adhesivos e revestimentos, resinas, 

tecidos, pinturas, próteses, lentes, etc) relacionándoas coas vantaxes e 

desvantaxes de uso segundo as propiedades que o caracterizan. 

CMCCT 

CAA 

SIEE 

6. 6.1.Recoñece as distintas utilidades que os compostos orgánicos teñen 

en diferentes sectores como a alimentación, agricultura, biomedicina, 

enxeñería de materiais, enerxía fronte ás posibles desvantaxes que 

conleva o seu desenvolvemento. 

CMCCT 

CAA 

SIEE 
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4.-Criterios de cualificación 
 
4.1. Criterios de cualificación en 2º e 3º da ESO 
O curso académico vén dividido tradicionalmente en tres trimestres. 
A avaliación sumativa e personalizada de cada alumno e alumna basearase nas cualificacións obtidas nos instrumentos de avaliación e a porcentaxe sobre a 
cualificación trimestral  asignada a estes. Os instrumentos de avaliación, algúns deles facultativos, que pode utilizar o profesorado do departamento son :  
Probas escritas (controis e exames de avaliación) , e outros instrumentos de avaliación: traballos (informes, monografías, maquetas, experimentos, resumos, 
esquemas, etc.), traballo diario, exposicións orais cuxas características detallaranse a continuación. 
A cualificación do alumno/a durante cada trimestre calcularase tendo en conta as cualificacións obtidas nos instrumentos de avaliación utilizados polo 
profesorado nese trimestre: 
 
1º.- Probas escritas (70% da cualificación trimestral). 
Poden ser :  
1) Controis (25% da cualificación trimestral) dunha ou varias unidades didácticas. Se hai máis dun control no trimestre faise a media aritmética  destes tendo 
un peso do 25% sobre a cualificación trimestral. Puntúanse de 0 a 10. Supéranse cun 5. 
2) Exame de avaliación. Nas datas próximas ao remate do trimestre o alumno debe realizar un exame de avaliación que versará sobre todas as unidades 
didácticas traballadas até o momento nesa avaliación. A cualificación do exame anterior ten un peso do 45% sobre a cualificación trimestral . Este exame 
puntuarase de 0 a 10. Supérase cun 5. 
O habitual será a realización como mínimo de dúas probas escritas ao longo do trimestre: 1 control e un exame de avaliación.  
Despois de cualificar as probas escritas resolveranse as dúbidas xurdidas na realización destas, para que o/a alumno/a sexa consciente dos erros cometidos e 
poida subsanalos posteriormente. 
Poderase esixir materia de calquera das avaliacións anteriores, sempre que non entrañe un contido simplemente memorístico e estea baseada en conceptos 
de importancia relevante que se van repetindo ao longo do curso. 
Criterios xerais de corrección das probas escritas 
.- Os alumn@s deberán xustificar as respostas claramente. Unha resposta final correcta sen ver de onde se obtén, cualificarase cun cero.  
.- Anularanse as preguntas dos controis e exames de avaliación nas que se cometan graves erros conceptuais ou resultados manifestamente sen sentido.  
.- Se nunha pregunta ou apartado non se poñen unidades ou se poñen incorrectamente, descontarse un 25% do valor asignado a esta.  
.- Indicarase o valor de cada pregunta ou apartado das probas. No caso de que non se indique, suporase que todas as preguntas teñen o mesmo valor.  
.- Atendendo a unha idea de formación integral do alumnado, na corrección dos controis e exames o profesor do curso poderá rebaixar a cualificación final ata 
un máximo de 1 punto ao considerar unha presentación manifestamente indebida e/ou unha desmesurada existencia de faltas de ortografía. No caso de 
aplicarse esta norma pediráselle ao alumno a repetición da proba sen faltas de ortografía e ben presentada puidendo recuperar así a puntuación rebaixada. Se 
non se entrega a corrección manterase a puntuación. 
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Outros instrumentos (30% da cualificación da avaliación):   

2º.- Traballos: informes,monografías,maquetas e experimentos, etc.: informes de prácticas de laboratorio, monografías, realización de maquetas 
(moléculas, paneis informativos, etc.), caderno, esquemas, mapas conceptuais, mapas mentais, experimentos, etc. Puntúanse de 0 a 10. Este 
instrumento supérase cun 5. Para establecer a cualificación dos informes e rexistros escritos asociados a este instrumento poderanse utilizar: indicar a 
puntuación dos respectivos apartados do traballo escrito, rúbricas ou escalas valorativas das que se informará previamente ao alumnado. Os criterios 
de correción das probas escritas será aplicables ás producións escritas  deste apartado (informes, monografías, caderno, etc.) realizadas polo 
alumnado. 
3º.- Traballo diario. Comprende: a contestación a preguntas de clase, resolución de exercicios e problemas, realización das tarefas e actividades 
propostas na aula e no laboratorio, tarefas para realizar na casa (contestación a preguntas, resolución de problemas e exercicios, etc.). Puntúase coa 
seguinte escala valorativa de 1, 2, 3, 4, 5  (1.- Actividade/tarefa no executada (cualificación 0) , 2.- Actividade tarefa mal executada (cualificación 3), 3.- 
Actividade/tarefa aceptablemente executada (cualificación 6), 4.- Actividade/tarefa ben executada (cualificación 8), 5.- Actividade/tarefa moi ben 
executada (cualificación 10). Farase a media aritmética dos rexistros realizados e otorgarase unha cualificación de 0 a 10. Supérase cun 5.  
4º.- Exposicións orais. Poden estar relacionadas con: prácticas de laboratorio, traballos monográficos, etc. Puntuaranse de 0 a 10. Este instrumento 
supérase cun 5. Para establecer a cualificación das  exposicións orais asociadas a este instrumento poderanse utilizar rúbricas ou escalas valorativas 
das que se informará previamente ao alumnado antes de realizar a exposición oral. As exposicións poderán ser tanto individuais como grupais.  

É posible que non se utilice algún dos instrumentos do apartado Outros instrumentos nun trimestre determinado. A porcentaxe do 30 % asignada para a 
cualificación trimestral do apartado outros instrumentos aplicarase á media aritmética das cualificacións dos instrumentos nº 2, nº 3 e nº 4. Se non se usa 
algún dos instrumentos deste apartado a media faise só cos instrumentos utilizados aplicando o 30 % indicado a esa media aritmética. O instrumento traballo 
diario é obrigatorio utilizalo trimestralmente. Exemplo: Se nun trimestre non hai exposición oral e se usan só os instrumentos 2 e 3 a media aritmética faise cos 
instrumentos anteriores aplicándolle o 30% de peso sobre a cualificación trimestral. 
 
Criterios para superar a avaliación cunha cualificación positiva 
Para superar a avaliación debe obterse como mínimo un 3,5 no exame de avaliación. Se non se chega a esta nota, aínda que no resto dos instrumentos a 
media ponderada permita ter un cualificación de 5 ou superior a cualificación rexistrada na avaliación será de  4. 
 
Cálculo da cualificación trimestral e ordinaria, e regras de redondeo 
Para establecer a cualificación trimestral aplicaranse as porcentaxes asignadas aos instrumentos de avaliación indicadas anteriormente e, unha vez obtida a 
nota sobre 10 cunha décima, aplicaranse as seguintes regras: o redondeo nas cualificacións menores de 5 serán por truncamento até as unidades, e á alza até 
as unidades nas maiores ou iguais a 5 e menores ou iguais a 10. 
Para establecer a cualificación da avaliación ordinaria faise a media aritmética das cualificacións trimestrais aplicando as regras de redondeo anteriores. Para 
poder superar a avaliación ordinaria o alumnado debe ter unha cualificación de 5 ou superior en cada unha das avaliacións trimestrais. 
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Cualificación na proba extraordinaria de setembro 
A cualificación da convocatoria extraordinaria de setembro establecerase unicamente mediante a realización dunha proba escrita que será cualificada de 0 a 
10 e que se supera cun 5.  
Á hora de cualificar, o profesor terá en conta os criterios de obxectividade, igualdade e xustiza oportunos, respectando en todo momento os dereitos dos 
alumnos e atendendo ao mellor cumprimento dos deberes que lles corresponden. 
 
Procedemento para  establecer a cualificación cando se utilizan medios fraudulentos 
Se nunha proba escrita o profesor decátase de que un alumno está copiando empregando calquera procedemento, retiraráselle a proba e será cualificado cun 
cero. Asemade se o profesorado detecta o uso de medios fraudulentos noutros instrumentos de avaliación (informes de prácticas, monografías, esquemas, 
etc.) o alumno infractor debe repetir o instrumento por el mesmo. No caso de non facelo a cualificación outorgada será de 0. 
 
Procedemento para a recuperación das avaliacións non superadas 
Se un alumno/a non supera o 1º ou 2º trimestre obtendo unha cualificación de 5 ou superior poderá  realizar unha proba escrita de recuperación que versará 
sobre os contidos e unidades didácticas traballadas neses trimestres. A proba de recuperación do 1º trimestre realizarase a comezos do 2º trimestre, e a do 2º 
a comezos do 3º, en todo caso despois da entrega do boletín de cualificacións. As probas de recuperación cualifícanse de 0 a 10 e supéranse cun 5.  
  
En calquera caso, ao final de curso, todo o alumnado que non superase a materia terá dereito a unha proba de recuperación final en Xuño. A esta proba final, 
que puntuará de 0 a 10 puntos e se supera cun 5, deberán ir tod@s aquel@s alumn@s que non cheguen ao 5 nalgunha das tres avaliacións trimestrais. Nesta 
proba o alumnado deberá presentarse ás avaliacións trimestrais non superadas. A cualificación da proba de recuperación corresponde coa cualificación que se 
rexistrará na/s avaliación/s recuperada/s. 
 
Procedemento a seguir cando un alumn@ non entregue un instrumento de avaliación, ou o faga fóra de prazo. 
Cando un alumno/a non entregue algún dos instrumentos utilizados para avalialo a cualificación outorgada a este, salvo causa debidamente xustificada, será 
de 0. Cando un alumno entregue algún dos instrumentos de avaliación fóra do prazo indicado disporá dunha semana máis para entregalo descontándoselle un 
25% á cualificación obtida no instrumento entregado. Pasada a semana a cualificación no caso de que non entregue o instrumento de avaliación será de 0.  
Se algún alumno/a non obtén  unha  cualificación positiva na avaliación por non realizar ou entregar algún dos instrumentros de avaliación do apartado outros 
instrumentos deberá presentarse á proba de recuperación.   
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RECUPERACIÓN DE ALUMN@S DE 3º DA ESO COA FÍSICA E QUÍMICA PENDENTE DE 2º CURSO 
O alumnado coa Física e Química de 2º da ESO pendente terá dereito a facer dúas probas parciais,  unha no mes de Novembro  cunha primeira parte da 
materia. A segunda proba parcial será no mes de Febreiro  co resto dos contidos. 
Así mesmo, haberá unha terceira proba final coa parte ou partes que non tiveran superado nas dúas anteriores probas que se realizará no mes de maio.  
Obviamente, teñen tamén dereito á proba extraordinaria de Setembro. 
Na primeira desas probas examinaranse dos seguintes contidos da Física e Química de 2º curso: (Seguindo o libro de texto) 

1ª PARTE: 

 Tema 1: A materia e a medida.  

 Tema 2: Estados da materia. 

 Tema 3: Diversidade da materia. 
 Na segunda desas probas examinaranse dos seguintes contidos da Física e Química de 2º curso:  

2ª PARTE: 

 Tema 4: Cambios na materia. As reaccións químicas. 

 Tema 5: Forzas e movementos. 

 Tema 6: As forzas da natureza: forzas gravitatorias, eléctricas e magnéticas. 

 Tema 7: A enerxía.  
 

Para poder preparar as probas de recuperación de pendentes proporcionaránselle ao alumnado actividades de reforzo non avaliables. O profesorado do 
departamento estará a disposición do alumnado para aclarar calquera dúbida sobre as actividades de reforzo e as características das probas. 

4.2. Criterios de cualificación en 4º ESO 
O curso académico vén dividido tradicionalmente en tres trimestres. 
A avaliación sumativa e personalizada de cada alumno e alumna basearase nas cualificacións obtidas nos instrumentos de avaliación e a porcentaxe sobre a 
cualificación trimestral  asignada a estes. Os instrumentos de avaliación, algúns deles facultativos, que pode utilizar o profesorado do departamento son :  
Probas escritas (controis e exames de avaliación) , e outros instrumentos de avaliación: traballos (informes, monografías, maquetas, experimentos, resumos, 
esquemas, etc.), traballo diario, exposicións orais cuxas características detallaranse a continuación. 
A cualificación do alumno/a durante cada trimestre calcularase tendo en conta as cualificacións obtidas nos instrumentos de avaliación utilizados polo 
profesorado nese trimestre: 
 
1º.- Probas escritas (70% da cualificación trimestral). 
Poden ser :  
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1) Controis (25% da cualificación trimestral) dunha ou varias unidades didácticas. Se hai máis dun control no trimestre faise a media aritmética  destes tendo 
un peso do 25% sobre a cualificación trimestral. Puntúanse de 0 a 10. Supéranse cun 5. 
2) Exame de avaliación. Nas datas próximas ao remate do trimestre o alumno debe realizar un exame de avaliación que versará sobre todas as unidades 
didácticas traballadas até o momento nesa avaliación. A cualificación do exame anterior ten un peso do 45% sobre a cualificación trimestral . Este exame 
puntuarase de 0 a 10. Supérase cun 5. 
O habitual será a realización como mínimo de dúas probas escritas ao longo do trimestre: 1 control e un exame de avaliación.  
Despois de cualificar as probas escritas resolveranse as dúbidas xurdidas na realización destas, para que o/a alumno/a sexa consciente dos erros cometidos e 
poida subsanalos posteriormente. 
Poderase esixir materia de calquera das avaliacións anteriores, sempre que non entrañe un contido simplemente memorístico e estea baseada en conceptos 
de importancia relevante que se van repetindo ao longo do curso. 
Criterios xerais de corrección das probas escritas 
.- Os alumn@s deberán xustificar as respostas claramente. Unha resposta final correcta sen ver de onde se obtén, cualificarase cun cero.  
.- Anularanse as preguntas dos controis e exames de avaliación nas que se cometan graves erros conceptuais ou resultados manifestamente sen sentido.  
.- Se nunha pregunta ou apartado non se poñen unidades ou se poñen incorrectamente, descontarse un 25% do valor asignado a esta.  
.- Indicarase o valor de cada pregunta ou apartado das probas. No caso de que non se indique, suporase que todas as preguntas teñen o mesmo valor.  
.- Atendendo a unha idea de formación integral do alumnado, na corrección dos controis e exames o profesor do curso poderá rebaixar a cualificación final ata 
un máximo de 1 punto ao considerar unha presentación manifestamente indebida e/ou unha desmesurada existencia de faltas de ortografía. No caso de 
aplicarse esta norma pediráselle ao alumno a repetición da proba sen faltas de ortografía e ben presentada podendo recuperar así a puntuación rebaixada. Se 
non se entrega a corrección manterase a puntuación. 
 
Outros instrumentos (30% da cualificación da avaliación):   
2º.- Traballos: informes,monografías,maquetas e experimentos, etc.: informes de prácticas de laboratorio, monografías, realización de maquetas (moléculas, 
paneis informativos, etc.), caderno, esquemas, mapas conceptuais, mapas mentais, experimentos, etc. Puntúanse de 0 a 10. Este instrumento supérase cun 5. 
Para establecer a cualificación dos informes e rexistros escritos asociados a este instrumento poderanse utilizar: indicar a puntuación dos respectivos 
apartados do traballo escrito, rúbricas ou escalas valorativas das que se informará previamente ao alumnado. Os criterios de corrección das probas escritas 
será aplicables ás producións escritas  deste apartado (informes, monografías, caderno, etc.) realizadas polo alumnado. 
3º.- Traballo diario. Comprende: a contestación a preguntas de clase, resolución de exercicios e problemas, realización das tarefas e actividades propostas na 
aula e no laboratorio, tarefas para realizar na casa (contestación a preguntas, resolución de problemas e exercicios, etc.). Puntúase coa seguinte escala 
valorativa de 1, 2, 3, 4, 5  (1.- Actividade/tarefa no executada (cualificación 0) , 2.- Actividade tarefa mal executada (cualificación 3), 3.- Actividade/tarefa 
aceptablemente executada (cualificación 6), 4.- Actividade/tarefa ben executada (cualificación 8), 5.- Actividade/tarefa moi ben executada (cualificación 10). 
Farase a media aritmética dos rexistros realizados e outorgarase unha cualificación de 0 a 10. Supérase cun 5.  
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4º.- Exposicións orais. Poden estar relacionadas con: prácticas de laboratorio, traballos monográficos, etc. Puntuaranse de 0 a 10. Este instrumento supérase 
cun 5. Para establecer a cualificación das  exposicións orais asociadas a este instrumento poderanse utilizar rúbricas ou escalas valorativas das que se 
informará previamente ao alumnado antes de realizar a exposición oral. As exposicións poderán ser tanto individuais como grupais.  
É posible que non se utilice algún dos instrumentos do apartado Outros instrumentos nun trimestre determinado. A porcentaxe do 30 % asignada para a 
cualificación trimestral do apartado outros instrumentos aplicarase á media aritmética das cualificacións dos instrumentos nº 2, nº 3 e nº 4. Se non se usa 
algún dos instrumentos deste apartado a media faise só cos instrumentos utilizados aplicando o 30 % indicado a esa media aritmética. O instrumento traballo 
diario é obrigatorio utilizalo trimestralmente. Exemplo: Se nun trimestre non hai exposición oral e se usan só os instrumentos 2 e 3 a media aritmética faise cos 
instrumentos anteriores aplicándolle o 30% de peso sobre a cualificación trimestral. 
 
Criterios para superar a avaliación cunha cualificación positiva 
Para superar a avaliación debe obterse como mínimo un 3,5 no exame de avaliación. Se non se chega a esta nota, aínda que no resto dos instrumentos a 
media ponderada permita ter un cualificación de 5 ou superior a cualificación rexistrada na avaliación será de  4. 
 
Cálculo da cualificación trimestral e ordinaria, e regras de redondeo 
Para establecer a cualificación trimestral aplicaranse as porcentaxes asignadas aos instrumentos de avaliación indicadas anteriormente e, unha vez obtida a 
nota sobre 10 cunha décima, aplicaranse as seguintes regras: o redondeo nas cualificacións menores de 5 serán por truncamento até as unidades, e á alza até 
as unidades nas maiores ou iguais a 5 e menores ou iguais a 10. 
Para establecer a cualificación da avaliación ordinaria faise a media aritmética das cualificacións trimestrais aplicando as regras de redondeo anteriores. Para 
poder superar a avaliación ordinaria o alumnado debe ter unha cualificación de 5 ou superior en cada unha das avaliacións trimestrais. 
 
Cualificación na proba extraordinaria de setembro 
A cualificación da convocatoria extraordinaria de setembro establecerase unicamente mediante a realización dunha proba escrita que será cualificada de 0 a 
10 e que se supera cun 5.  
Á hora de cualificar, o profesor terá en conta os criterios de obxectividade, igualdade e xustiza oportunos, respectando en todo momento os dereitos dos 
alumnos e atendendo ao mellor cumprimento dos deberes que lles corresponden. 
 
Procedemento para  establecer a cualificación cando se utilizan medios fraudulentos 
Se nunha proba escrita o profesor decátase de que un alumno está copiando empregando calquera procedemento, retiraráselle a proba e será cualificado cun 
cero. Asemade se o profesorado detecta o uso de medios fraudulentos noutros instrumentos de avaliación (informes de prácticas, monografías, esquemas, 
etc.) o alumno infractor debe repetir o instrumento por el mesmo. No caso de non facelo a cualificación outorgada será de 0. 
 
Procedemento para a recuperación das avaliacións non superadas 
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Se un alumno/a non supera o 1º ou 2º trimestre obtendo unha cualificación de 5 ou superior poderá  realizar unha proba escrita de recuperación que versará 
sobre os contidos e unidades didácticas traballadas neses trimestres. A proba de recuperación do 1º trimestre realizarase a comezos do 2º trimestre, e a do 2º 
a comezos do 3º, en todo caso despois da entrega do boletín de cualificacións. As probas de recuperación cualifícanse de 0 a 10 e supéranse cun 5.  
  
En calquera caso, ao final de curso, todo o alumnado que non superase a materia terá dereito a unha proba de recuperación final en Xuño. A esta proba final, 
que puntuará de 0 a 10 puntos e se supera cun 5, deberán ir tod@s aquel@s alumn@s que non cheguen ao 5 nalgunha das tres avaliacións trimestrais. Nesta 
proba o alumnado deberá presentarse ás avaliacións trimestrais non superadas. A cualificación da proba de recuperación corresponde coa cualificación que se 
rexistrará na/s avaliación/s recuperada/s. 
 
Procedemento a seguir cando un alumn@ non entregue un instrumento de avaliación, ou o faga fóra de prazo. 
Cando un alumno/a non entregue algún dos instrumentos utilizados para avalialo a cualificación outorgada a este, salvo causa debidamente xustificada, será 
de 0. Cando un alumno entregue algún dos instrumentos de avaliación fóra do prazo indicado disporá dunha semana máis para entregalo descontándoselle un 
25% á cualificación obtida no instrumento entregado. Pasada a semana a cualificación no caso de que non entregue o instrumento de avaliación será de 0.  
Se algún alumno/a non obtén  unha  cualificación positiva na avaliación por non realizar ou entregar algún dos instrumentos de avaliación do apartado outros 
instrumentos deberá presentarse á proba de recuperación.   
 
RECUPERACIÓN DE ALUMN@S DE 4º DA ESO COA FÍSICA E QUÍMICA PENDENTE DE 3º CURSO, 

 O alumnado coa Física e Química de 3º da ESO pendente terá dereito a facer dúas probas parciais,  unha no mes de Novembro  cunha primeira parte 

da materia. A segunda proba parcial será no mes de Febreiro  co resto dos contidos, sempre antes das avaliacións correspondentes. 

Así mesmo, haberá unha terceira proba final coa parte ou partes que non tiveran superado nas dúas anteriores probas.  Obviamente, teñen tamén 

dereito á proba extraordinaria de setembro.  

Na primeira desas probas examinaranse dos seguintes contidos da Física e Química de 3º curso: (Seguindo o libro de texto) 

1ª PARTE: 

 Tema 1: A Ciencia e a medida.  

 Tema 2: Os gases e as disolucións. 

 Tema 3: O átomo. 
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 Na segunda desas probas examinaranse dos seguintes contidos da Física e Química de 3º curso:  

2ª PARTE: 

 Tema 4: Elementos e Compostos. Formulación e Nomenclatura. (Compostos binarios e hidróxidos. Exclúense os ácidos ternarios e os seus sales) 

 Tema 5: A reacción Química. 

 Tema 6: Forzas eléctricas e magnéticas. 

Para poder preparar as probas de recuperación de pendentes proporcionaránselle ao alumnado actividades de reforzo non avaliables. O profesorado do 
departamento estará a disposición do alumnado para aclarar calquera dúbida sobre as actividades de reforzo e as características das probas. 

4.3. Criterios de cualificación en FQ1º BAC,  
O curso académico vén dividido tradicionalmente en tres trimestres. 
A avaliación sumativa e personalizada de cada alumno e alumna basearase nas cualificacións obtidas nos instrumentos de avaliación e a porcentaxe sobre a 
cualificación trimestral  asignada a estes. Os instrumentos de avaliación, algúns deles facultativos, que pode utilizar o profesorado do departamento son :  
Probas escritas (controis e exames de avaliación) , e outros instrumentos de avaliación: traballos (informes, monografías, maquetas, experimentos, resumos, 
esquemas, etc.), traballo diario, exposicións orais cuxas características detallaranse a continuación. 
A cualificación do alumno/a durante cada trimestre calcularase tendo en conta as cualificacións obtidas nos instrumentos de avaliación utilizados polo 
profesorado nese trimestre: 
 
1º.- Probas escritas (80% da cualificación trimestral). 
Poden ser :  
1) Controis (30% da cualificación trimestral) dunha ou varias unidades didácticas. Se hai máis dun control no trimestre faise a media aritmética  destes tendo 
un peso do 30% sobre a cualificación trimestral. Puntúanse de 0 a 10. Supéranse cun 5. 
2) Exame de avaliación. Nas datas próximas ao remate do trimestre o alumno debe realizar un exame de avaliación que versará sobre todas as unidades 
didácticas traballadas até o momento nesa avaliación. A cualificación do exame anterior ten un peso do 50% sobre a cualificación trimestral . Este exame 
puntuarase de 0 a 10. Supérase cun 5. 
O habitual será a realización como mínimo de dúas probas escritas ao longo do trimestre: 1 control e un exame de avaliación.  
Despois de cualificar as probas escritas resolveranse as dúbidas xurdidas na realización destas, para que o/a alumno/a sexa consciente dos erros cometidos e 
poida subsanalos posteriormente. 
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Poderase esixir materia de calquera das avaliacións anteriores, sempre que non entrañe un contido simplemente memorístico e estea baseada en conceptos 
de importancia relevante que se van repetindo ao longo do curso. 
 
Criterios xerais de corrección das probas escritas 
.- Os alumn@s deberán xustificar as respostas claramente. Unha resposta final correcta sen ver de onde se obtén, cualificarase cun cero.  
.- Anularanse as preguntas dos controis e exames de avaliación nas que se cometan graves erros conceptuais ou resultados manifestamente sen sentido.  
.- Se nunha pregunta ou apartado non se poñen unidades ou se poñen incorrectamente, descontarse un 25% do valor asignado a esta.  
.- Indicarase o valor de cada pregunta ou apartado das probas. No caso de que non se indique, suporase que todas as preguntas teñen o mesmo valor.  
.- Atendendo a unha idea de formación integral do alumnado, na corrección dos controis e exames o profesor do curso poderá rebaixar a cualificación final ata 
un máximo de 1 punto ao considerar unha presentación manifestamente indebida e/ou unha desmesurada existencia de faltas de ortografía. No caso de 
aplicarse esta norma pediráselle ao alumno a repetición da proba sen faltas de ortografía e ben presentada puidendo recuperar así a puntuación rebaixada. Se 
non se entrega a corrección manterase a puntuación. 
 
Outros instrumentos (20% da cualificación da avaliación):   

2º.- Traballos: informes,monografías,maquetas e experimentos, etc.: informes de prácticas de laboratorio, monografías, realización de maquetas 
(moléculas, paneis informativos, etc.), caderno, esquemas, mapas conceptuais, mapas mentais, experimentos, etc. Puntúanse de 0 a 10. Este 
instrumento supérase cun 5. Para establecer a cualificación dos informes e rexistros escritos asociados a este instrumento poderanse utilizar: indicar a 
puntuación dos respectivos apartados do traballo escrito, rúbricas ou escalas valorativas das que se informará previamente ao alumnado. Os criterios 
de correción das probas escritas será aplicables ás producións escritas  deste apartado (informes, monografías, caderno, etc.) realizadas polo 
alumnado. 
3º.- Traballo diario. Comprende: a contestación a preguntas de clase, resolución de exercicios e problemas, realización das tarefas e actividades 
propostas na aula e no laboratorio, tarefas para realizar na casa (contestación a preguntas, resolución de problemas e exercicios, etc.). Puntúase coa 
seguinte escala valorativa de 1, 2, 3, 4, 5  (1.- Actividade/tarefa no executada (cualificación 0) , 2.- Actividade tarefa mal executada (cualificación 3), 3.- 
Actividade/tarefa aceptablemente executada (cualificación 6), 4.- Actividade/tarefa ben executada (cualificación 8), 5.- Actividade/tarefa moi ben 
executada (cualificación 10). Farase a media aritmética dos rexistros realizados e otorgarase unha cualificación de 0 a 10. Supérase cun 5.  
4º.- Exposicións orais. Poden estar relacionadas con: prácticas de laboratorio, traballos monográficos, etc. Puntuaranse de 0 a 10. Este instrumento 
supérase cun 5. Para establecer a cualificación das  exposicións orais asociadas a este instrumento poderanse utilizar rúbricas ou escalas valorativas 
das que se informará previamente ao alumnado antes de realizar a exposición oral. As exposicións poderán ser tanto individuais como grupais.  

É posible que non se utilice algún dos instrumentos do apartado Outros instrumentos nun trimestre determinado. A porcentaxe do 20 % asignada para a 
cualificación trimestral do apartado outros instrumentos aplicarase á media aritmética das cualificacións dos instrumentos nº 2, nº 3 e nº 4. Se non se usa 
algún dos instrumentos deste apartado a media faise só cos instrumentos utilizados aplicando o 20 % indicado a esa media aritmética. O instrumento traballo 
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diario é obrigatorio utilizalo trimestralmente. Exemplo: Se nun trimestre non hai exposición oral e se usan só os instrumentos 2 e 3 a media aritmética faise cos 
instrumentos anteriores aplicándolle o 20% de peso sobre a cualificación trimestral. 
 
 
Criterios para superar a avaliación cunha cualificación positiva 
Para superar a avaliación debe obterse como mínimo un 4 no exame de avaliación. Se non se chega a esta nota, aínda que no resto dos instrumentos a media 
ponderada permita ter un cualificación de 5 ou superior a cualificación rexistrada na avaliación será de  4. 
 
Cálculo da cualificación trimestral e ordinaria, e regras de redondeo 
Para establecer a cualificación trimestral aplicaranse as porcentaxes asignadas aos instrumentos de avaliación indicadas anteriormente e, unha vez obtida a 
nota sobre 10 cunha décima, aplicaranse as seguintes regras: o redondeo nas cualificacións menores de 5 serán por truncamento até as unidades, e á alza até 
as unidades nas maiores ou iguais a 5 e menores ou iguais a 10. 
Para establecer a cualificación da avaliación ordinaria faise a media aritmética das cualificacións trimestrais aplicando as regras de redondeo anteriores. Para 
poder superar a avaliación ordinaria o alumnado debe ter unha cualificación de 5 ou superior en cada unha das avaliacións trimestrais. 
 
Cualificación na proba extraordinaria de setembro 
A cualificación da convocatoria extraordinaria de setembro establecerase unicamente mediante a realización dunha proba escrita que será cualificada de 0 a 
10 e que se supera cun 5.  
Á hora de cualificar, o profesor terá en conta os criterios de obxectividade, igualdade e xustiza oportunos, respectando en todo momento os dereitos dos 
alumnos e atendendo ao mellor cumprimento dos deberes que lles corresponden. 
 
Procedemento para  establecer a cualificación cando se utilizan medios fraudulentos 
Se nunha proba escrita o profesor decátase de que un alumno está copiando empregando calquera procedemento, retiraráselle a proba e será cualificado cun 
cero. Asemade se o profesorado detecta o uso de medios fraudulentos noutros instrumentos de avaliación (informes de prácticas, monografías, esquemas, 
etc.) o alumno infractor debe repetir o instrumento por el mesmo. No caso de non facelo a cualificación outorgada será de 0. 
 
Procedemento para a recuperación das avaliacións non superadas 
Se un alumno/a non supera o 1º ou 2º trimestre obtendo unha cualificación de 5 ou superior poderá  realizar unha proba escrita de recuperación que versará 
sobre os contidos e unidades didácticas traballadas neses trimestres. A proba de recuperación do 1º trimestre realizarase a comezos do 2º trimestre, e a do 2º 
a comezos do 3º, en todo caso despois da entrega do boletín de cualificacións. As probas de recuperación cualifícanse de 0 a 10 e supéranse cun 5.  
  



IES Ramón Menéndez Pidal  Páxina 259 

 

En calquera caso, ao final de curso, todo o alumnado que non superase a materia terá dereito a unha proba de recuperación final en Xuño. A esta proba final, 
que puntuará de 0 a 10 puntos e se supera cun 5, deberán ir tod@s aquel@s alumn@s que non cheguen ao 5 nalgunha das  tres avaliacións trimestrais. Nesta 
proba o alumnado deberá presentarse ás avaliacións trimestrais non superadas. A cualificación da proba de recuperación corresponde coa cualificación que se 
rexistrará na/s avaliación/s recuperada/s. 
 
Procedemento a seguir cando un alumn@ non entregue un instrumento de avaliación, ou o faga fóra de prazo. 
Cando un alumno/a non entregue algún dos instrumentos utilizados para avalialo a cualificación outorgada a este, salvo causa debidamente xustificada, será 
de 0. Cando un alumno entregue algún dos instrumentos de avaliación fóra do prazo indicado disporá dunha semana máis para entregalo descontándoselle un 
25% á cualificación obtida no instrumento entregado. Pasada a semana a cualificación no caso de que non entregue o instrumento de avaliación será de 0.  
Se algún alumno/a non obtén  unha  cualificación positiva na avaliación por non realizar ou entregar algún dos instrumentros de avaliación do apartado outros 
instrumentos deberá presentarse á proba de recuperación.   
 

Alumnado que desexe subir nota 

Calquera alumno que teña a asignatura aprobada, terá a posibilidade de mellorar a súa nota, presentándose ao exame final de xuño. O alumnado poderase 
presentar a calquera dos trimestres do exame global ou a todo, a nota do alumno será a obtida en dito exame, renunciando a nota previa que tiña. 

Modificación aprobada en reunión de departamento o 13-12-18 

Calquera alumno de Bacharelato que teña a materia de Física e Química/Física/Química aprobada, terá a posibilidade de mellorar a cualificación obtida nas 
avaliacións trimestrais e ordinaria presentándose ás probas de recuperación do 1º e 2º trimestre, ou á proba final de recuperación da materia. O alumnado 
que se presente a subir nota conservará sempre a cualificación máis alta obtida entre a cualificación da avaliación trimestral e as cualificacións das probas de 
recuperación trimestral e/ou final ás que se presente para mellorar a súa cualificación. 

A cualificación que se rexistrará na/s avaliación/s ás que se presente o alumno/a para subir nota, ben sexan trimestrais ou final, será única e exclusivamente a 
cualificación obtida na proba escrita, sempre que esta última mellore a cualificación obtida na avaliación trimestral e/ou ordinaria. Nas probas ás que se 
presente o alumnado para mellorar a súa cualificación utilizaranse os criterios de corrección, as regras de redondeo e o procedemento recollido para calcular a 
cualificación ordinaria establecidos nesta programación. 

4.4. Criterios de cualificación en F2º BAC 

O curso académico vén dividido tradicionalmente en tres trimestres. 
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A avaliación sumativa e personalizada de cada alumno e alumna basearase nas cualificacións obtidas nos instrumentos de avaliación e a porcentaxe sobre a 
cualificación trimestral  asignada a estes. Os instrumentos de avaliación, algúns deles facultativos, que pode utilizar o profesorado do departamento son :  
Probas escritas (controis e exames de avaliación) , e outros instrumentos de avaliación: traballos (informes, monografías, maquetas, experimentos, resumos, 
esquemas, etc.), traballo diario, exposicións orais cuxas características detallaranse a continuación. 
A cualificación do alumno/a durante cada trimestre calcularase tendo en conta as cualificacións obtidas nos instrumentos de avaliación utilizados polo 
profesorado nese trimestre: 
 
1º.- Probas escritas (80% da cualificación trimestral). 
Poden ser :  
1) Controis (30% da cualificación trimestral) dunha ou varias unidades didácticas. Se hai máis dun control no trimestre faise a media aritmética  destes tendo 
un peso do 30% sobre a cualificación trimestral. Puntúanse de 0 a 10. Supéranse cun 5. 
2) Exame de avaliación. Nas datas próximas ao remate do trimestre o alumno debe realizar un exame de avaliación que versará sobre todas as unidades 
didácticas traballadas até o momento nesa avaliación. A cualificación do exame anterior ten un peso do 50% sobre a cualificación trimestral . Este exame 
puntuarase de 0 a 10. Supérase cun 5. 
O habitual será a realización como mínimo de dúas probas escritas ao longo do trimestre: 1 control e un exame de avaliación.  
Despois de cualificar as probas escritas resolveranse as dúbidas xurdidas na realización destas, para que o/a alumno/a sexa consciente dos erros cometidos e 
poida subsanalos posteriormente. 
Poderase esixir materia de calquera das avaliacións anteriores, sempre que non entrañe un contido simplemente memorístico e estea baseada en conceptos 
de importancia relevante que se van repetindo ao longo do curso. 
Criterios xerais de corrección das probas escritas 
.- Os alumn@s deberán xustificar as respostas claramente. Unha resposta final correcta sen ver de onde se obtén, cualificarase cun cero.  
.- Anularanse as preguntas dos controis e exames de avaliación nas que se cometan graves erros conceptuais ou resultados manifestamente sen sentido.  
.- Se nunha pregunta ou apartado non se poñen unidades ou se poñen incorrectamente, descontarse un 25% do valor asignado a esta.  
.- Indicarase o valor de cada pregunta ou apartado das probas. No caso de que non se indique, suporase que todas as preguntas teñen o mesmo valor.  
.- Atendendo a unha idea de formación integral do alumnado, na corrección dos controis e exames o profesor do curso poderá rebaixar a cualificación final ata 
un máximo de 1 punto ao considerar unha presentación manifestamente indebida e/ou unha desmesurada existencia de faltas de ortografía. No caso de 
aplicarse esta norma pediráselle ao alumno a repetición da proba sen faltas de ortografía e ben presentada podendo recuperar así a puntuación rebaixada. Se 
non se entrega a corrección manterase a puntuación. 
Os criterios anteriores son compatibles cos criterios da CIUGA para a corrección das probas ABAU de Física. Se ao longo do curso 18-19 se produce algunha 
variación nos criterios de corrección das probas escritas ABAU de Física o Departamento de Física e Química aplicará os novos criterios de corrección avisando 
coa suficiente antelación ao alumnado. 
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Outros instrumentos (20% da cualificación da avaliación):   
2º.- Traballos: informes,monografías,maquetas e experimentos, etc.: informes de prácticas de laboratorio, monografías, realización de maquetas 
(moléculas, paneis informativos, etc.), caderno, esquemas, mapas conceptuais, mapas mentais, experimentos, etc. Puntúanse de 0 a 10. Este 
instrumento supérase cun 5. Para establecer a cualificación dos informes e rexistros escritos asociados a este instrumento poderanse utilizar: indicar a 
puntuación dos respectivos apartados do traballo escrito, rúbricas ou escalas valorativas das que se informará previamente ao alumnado. Os criterios 
de corrección das probas escritas será aplicables ás producións escritas  deste apartado (informes, monografías, caderno, etc.) realizadas polo 
alumnado. 
3º.- Traballo diario. Comprende: a contestación a preguntas de clase, resolución de exercicios e problemas, realización das tarefas e actividades 
propostas na aula e no laboratorio, tarefas para realizar na casa (contestación a preguntas, resolución de problemas e exercicios, etc.). Puntúase coa 
seguinte escala valorativa de 1, 2, 3, 4, 5  (1.- Actividade/tarefa non executada (cualificación 0) , 2.- Actividade tarefa mal executada (cualificación 3), 
3.- Actividade/tarefa aceptablemente executada (cualificación 6), 4.- Actividade/tarefa ben executada (cualificación 8), 5.- Actividade/tarefa moi ben 
executada (cualificación 10). Farase a media aritmética dos rexistros realizados e outorgarase unha cualificación de 0 a 10. Supérase cun 5.  
4º.- Exposicións orais. Poden estar relacionadas con: prácticas de laboratorio, traballos monográficos, etc. Puntuaranse de 0 a 10. Este instrumento 
supérase cun 5. Para establecer a cualificación das  exposicións orais asociadas a este instrumento poderanse utilizar rúbricas ou escalas valorativas 
das que se informará previamente ao alumnado antes de realizar a exposición oral. As exposicións poderán ser tanto individuais como grupais.  

É posible que non se utilice algún dos instrumentos do apartado Outros instrumentos nun trimestre determinado. A porcentaxe do 30 % asignada para a 
cualificación trimestral do apartado outros instrumentos aplicarase á media aritmética das cualificacións dos instrumentos nº 2, nº 3 e nº 4. Se non se usa 
algún dos instrumentos deste apartado a media faise só cos instrumentos utilizados aplicando o 20 % indicado a esa media aritmética. O instrumento traballo 
diario é obrigatorio utilizalo trimestralmente. Exemplo: Se nun trimestre non hai exposición oral e se usan só os instrumentos 2 e 3 a media aritmética faise cos 
instrumentos anteriores aplicándolle o 20% de peso sobre a cualificación trimestral. 
 
Criterios para superar a avaliación cunha cualificación positiva 
Para superar a avaliación debe obterse como mínimo un 4 no exame de avaliación. Se non se chega a esta nota, aínda que no resto dos instrumentos a media 
ponderada permita ter un cualificación de 5 ou superior a cualificación rexistrada na avaliación será de  4. 
 
Cálculo da cualificación trimestral e ordinaria, e regras de redondeo 
Para establecer a cualificación trimestral aplicaranse as porcentaxes asignadas aos instrumentos de avaliación indicadas anteriormente e, unha vez obtida a 
nota sobre 10 cunha décima, aplicaranse as seguintes regras: o redondeo nas cualificacións menores de 5 serán por truncamento até as unidades, e á alza até 
as unidades nas maiores ou iguais a 5 e menores ou iguais a 10. 
Para establecer a cualificación da avaliación ordinaria faise a media aritmética das cualificacións trimestrais aplicando as regras de redondeo anteriores. Para 
poder superar a avaliación ordinaria o alumnado debe ter unha cualificación de 5 ou superior en cada unha das avaliacións trimestrais. 
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Cualificación na proba extraordinaria de setembro 
A cualificación da convocatoria extraordinaria de setembro establecerase unicamente mediante a realización dunha proba escrita que será cualificada de 0 a 
10 e que se supera cun 5.  
Á hora de cualificar, o profesor terá en conta os criterios de obxectividade, igualdade e xustiza oportunos, respectando en todo momento os dereitos dos 
alumnos e atendendo ao mellor cumprimento dos deberes que lles corresponden. 
 
Procedemento para establecer a cualificación cando se utilizan medios fraudulentos 
Se nunha proba escrita o profesor decátase de que un alumno está copiando empregando calquera procedemento, retiraráselle a proba e será cualificado cun 
cero. Asemade se o profesorado detecta o uso de medios fraudulentos noutros instrumentos de avaliación (informes de prácticas, monografías, esquemas, 
etc.) o alumno infractor debe repetir o instrumento por el mesmo. No caso de non facelo a cualificación outorgada será de 0. 
 
Procedemento para a recuperación das avaliacións non superadas 
Se un alumno/a non supera o 1º ou 2º trimestre obtendo unha cualificación de 5 ou superior poderá  realizar unha proba escrita de recuperación que versará 
sobre os contidos e unidades didácticas traballadas neses trimestres. A proba de recuperación do 1º trimestre realizarase a comezos do 2º trimestre, e a do 2º 
a comezos do 3º, en todo caso despois da entrega do boletín de cualificacións. As probas de recuperación cualifícanse de 0 a 10 e supéranse cun 5.  
  
En calquera caso, ao final de curso, todo o alumnado que non superase a materia terá dereito a unha proba de recuperación final en Xuño. A esta proba final, 
que puntuará de 0 a 10 puntos e se supera cun 5, deberán ir tod@s aquel@s alumn@s que non cheguen ao 5 nalgunha das tres avaliacións trimestrais. Nesta 
proba o alumnado deberá presentarse ás avaliacións trimestrais non superadas. A cualificación da proba de recuperación corresponde coa cualificación que se 
rexistrará na/s avaliación/s recuperada/s. 
 
Procedemento a seguir cando un alumn@ non entregue un instrumento de avaliación, ou o faga fóra de prazo. 
Cando un alumno/a non entregue algún dos instrumentos utilizados para avalialo a cualificación outorgada a este, salvo causa debidamente xustificada, será 
de 0. Cando un alumno entregue algún dos instrumentos de avaliación fóra do prazo indicado disporá dunha semana máis para entregalo descontándoselle un 
25% á cualificación obtida no instrumento entregado. Pasada a semana a cualificación no caso de que non entregue o instrumento de avaliación será de 0.  
Se algún alumno/a non obtén  unha  cualificación positiva na avaliación por non realizar ou entregar algún dos instrumentos de avaliación do apartado outros 
instrumentos deberá presentarse á proba de recuperación.   

Alumnado que desexe subir nota 

Calquera alumno que teña a asignatura aprobada, terá a posibilidade de mellorar a súa nota, presentándose ao exame final de xuño. O alumnado poderase 
presentar a calquera dos trimestres do exame global ou a todo, a nota do alumno será a obtida en dito exame, renunciando a nota previa que tiña. 
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Modificación aprobada en reunión de departamento o 13-12-18 

Calquera alumno de Bacharelato que teña a materia de Física e Química/Física/Química aprobada, terá a posibilidade de mellorar a cualificación obtida nas 
avaliacións trimestrais e ordinaria presentándose ás probas de recuperación do 1º e 2º trimestre, ou á proba final de recuperación da materia. O alumnado 
que se presente a subir nota conservará sempre a cualificación máis alta obtida entre a cualificación da avaliación trimestral e as cualificacións das probas de 
recuperación trimestral e/ou final ás que se presente para mellorar a súa cualificación. 

A cualificación que se rexistrará na/s avaliación/s ás que se presente o alumno/a para subir nota, ben sexan trimestrais ou final, será única e exclusivamente a 
cualificación obtida na proba escrita, sempre que esta última mellore a cualificación obtida na avaliación trimestral e/ou ordinaria. Nas probas ás que se 
presente o alumnado para mellorar a súa cualificación utilizaranse os criterios de corrección, as regras de redondeo e o procedemento recollido para calcular a 
cualificación ordinaria establecidos nesta programación. 

4.5. Criterios de cualificación en Q2º BAC 

O curso académico vén dividido tradicionalmente en tres trimestres. 
A avaliación sumativa e personalizada de cada alumno e alumna basearase nas cualificacións obtidas nos instrumentos de avaliación e a porcentaxe sobre a 
cualificación trimestral  asignada a estes. Os instrumentos de avaliación, algúns deles facultativos, que pode utilizar o profesorado do departamento son :  
Probas escritas (controis e exames de avaliación) , e outros instrumentos de avaliación: traballos (informes, monografías, maquetas, experimentos, resumos, 
esquemas, etc.), traballo diario, exposicións orais cuxas características detallaranse a continuación. 
 
A cualificación do alumno/a durante cada trimestre calcularase tendo en conta as cualificacións obtidas nos instrumentos de avaliación utilizados polo 
profesorado nese trimestre: 
1º.- Probas escritas (80% da cualificación trimestral). 
Poden ser :  
1) Controis (30% da cualificación trimestral) dunha ou varias unidades didácticas. Se hai máis dun control no trimestre faise a media aritmética  destes tendo 
un peso do 30% sobre a cualificación trimestral. Puntúanse de 0 a 10. Supéranse cun 5. 
2) Exame de avaliación. Nas datas próximas ao remate do trimestre o alumno debe realizar un exame de avaliación que versará sobre todas as unidades 
didácticas traballadas até o momento nesa avaliación. A cualificación do exame anterior ten un peso do 50% sobre a cualificación trimestral . Este exame 
puntuarase de 0 a 10. Supérase cun 5. 
O habitual será a realización como mínimo de dúas probas escritas ao longo do trimestre: 1 control e un exame de avaliación.  
Despois de cualificar as probas escritas resolveranse as dúbidas xurdidas na realización destas, para que o/a alumno/a sexa consciente dos erros cometidos e 
poida subsanalos posteriormente. 
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Poderase esixir materia de calquera das avaliacións anteriores, sempre que non entrañe un contido simplemente memorístico e estea baseada en conceptos 
de importancia relevante que se van repetindo ao longo do curso. 
Criterios xerais de corrección das probas escritas 
.- Os alumn@s deberán xustificar as respostas claramente. Unha resposta final correcta sen ver de onde se obtén, cualificarase cun cero.  
.- Anularanse as preguntas dos controis e exames de avaliación nas que se cometan graves erros conceptuais ou resultados manifestamente sen sentido.  
.- Se nunha pregunta ou apartado non se poñen unidades ou se poñen incorrectamente, descontarse un 25% do valor asignado a esta.  
.- Indicarase o valor de cada pregunta ou apartado das probas. No caso de que non se indique, suporase que todas as preguntas teñen o mesmo valor.  
.- Atendendo a unha idea de formación integral do alumnado, na corrección dos controis e exames o profesor do curso poderá rebaixar a cualificación final ata 
un máximo de 1 punto ao considerar unha presentación manifestamente indebida e/ou unha desmesurada existencia de faltas de ortografía. No caso de 
aplicarse esta norma pediráselle ao alumno a repetición da proba sen faltas de ortografía e ben presentada podendo recuperar así a puntuación rebaixada. Se 
non se entrega a corrección manterase a puntuación. 
Os criterios anteriores son compatibles cos criterios da CIUGA para a corrección das probas ABAU de Química. Se ao longo do curso 18-19 se produce algunha 
variación nos criterios de corrección das probas escritas ABAU de Química o Departamento de Física e Química aplicará os novos criterios de corrección 
avisando coa suficiente antelación ao alumnado. 
 
Outros instrumentos (20% da cualificación da avaliación):   

2º.- Traballos: informes,monografías,maquetas e experimentos, etc.: informes de prácticas de laboratorio, monografías, realización de maquetas 
(moléculas, paneis informativos, etc.), caderno, esquemas, mapas conceptuais, mapas mentais, experimentos, etc. Puntúanse de 0 a 10. Este 
instrumento supérase cun 5. Para establecer a cualificación dos informes e rexistros escritos asociados a este instrumento poderanse utilizar: indicar a 
puntuación dos respectivos apartados do traballo escrito, rúbricas ou escalas valorativas das que se informará previamente ao alumnado. Os criterios 
de corrección das probas escritas será aplicables ás producións escritas  deste apartado (informes, monografías, caderno, etc.) realizadas polo 
alumnado. 
3º.- Traballo diario. Comprende: a contestación a preguntas de clase, resolución de exercicios e problemas, realización das tarefas e actividades 
propostas na aula e no laboratorio, tarefas para realizar na casa (contestación a preguntas, resolución de problemas e exercicios, etc.). Puntúase coa 
seguinte escala valorativa de 1, 2, 3, 4, 5  (1.- Actividade/tarefa no executada (cualificación 0) , 2.- Actividade tarefa mal executada (cualificación 3), 3.- 
Actividade/tarefa aceptablemente executada (cualificación 6), 4.- Actividade/tarefa ben executada (cualificación 8), 5.- Actividade/tarefa moi ben 
executada (cualificación 10). Farase a media aritmética dos rexistros realizados e outorgarase unha cualificación de 0 a 10. Supérase cun 5.  
4º.- Exposicións orais. Poden estar relacionadas con: prácticas de laboratorio, traballos monográficos, etc. Puntuaranse de 0 a 10. Este instrumento 
supérase cun 5. Para establecer a cualificación das  exposicións orais asociadas a este instrumento poderanse utilizar rúbricas ou escalas valorativas 
das que se informará previamente ao alumnado antes de realizar a exposición oral. As exposicións poderán ser tanto individuais como grupais.  

É posible que non se utilice algún dos instrumentos do apartado Outros instrumentos nun trimestre determinado. A porcentaxe do 20 % asignada para a 
cualificación trimestral do apartado outros instrumentos aplicarase á media aritmética das cualificacións dos instrumentos nº 2, nº 3 e nº 4. Se non se usa 
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algún dos instrumentos deste apartado a media faise só cos instrumentos utilizados aplicando o 20 % indicado a esa media aritmética. O instrumento traballo 
diario é obrigatorio utilizalo trimestralmente. Exemplo: Se nun trimestre non hai exposición oral e se usan só os instrumentos 2 e 3 a media aritmética faise cos 
instrumentos anteriores aplicándolle o 20% de peso sobre a cualificación trimestral. 
 
Criterios para superar a avaliación cunha cualificación positiva 
Para superar a avaliación debe obterse como mínimo un 4 no exame de avaliación. Se non se chega a esta nota, aínda que no resto dos instrumentos a media 
ponderada permita ter un cualificación de 5 ou superior a cualificación rexistrada na avaliación será de  4. 
 
Cálculo da cualificación trimestral e ordinaria, e regras de redondeo 
Para establecer a cualificación trimestral aplicaranse as porcentaxes asignadas aos instrumentos de avaliación indicadas anteriormente e, unha vez obtida a 
nota sobre 10 cunha décima, aplicaranse as seguintes regras: o redondeo nas cualificacións menores de 5 serán por truncamento até as unidades, e á alza até 
as unidades nas maiores ou iguais a 5 e menores ou iguais a 10. 
Para establecer a cualificación da avaliación ordinaria faise a media aritmética das cualificacións trimestrais aplicando as regras de redondeo anteriores. Para 
poder superar a avaliación ordinaria o alumnado debe ter unha cualificación de 5 ou superior en cada unha das avaliacións trimestrais. 
 
Cualificación na proba extraordinaria de setembro 
A cualificación da convocatoria extraordinaria de setembro establecerase unicamente mediante a realización dunha proba escrita que será cualificada de 0 a 
10 e que se supera cun 5.  
Á hora de cualificar, o profesor terá en conta os criterios de obxectividade, igualdade e xustiza oportunos, respectando en todo momento os dereitos dos 
alumnos e atendendo ao mellor cumprimento dos deberes que lles corresponden. 
 
Procedemento para establecer a cualificación cando se utilizan medios fraudulentos 
Se nunha proba escrita o profesor decátase de que un alumno está copiando empregando calquera procedemento, retiraráselle a proba e será cualificado cun 
cero. Asemade se o profesorado detecta o uso de medios fraudulentos noutros instrumentos de avaliación (informes de prácticas, monografías, esquemas, 
etc.) o alumno infractor debe repetir o instrumento por el mesmo. No caso de non facelo a cualificación outorgada será de 0. 
 
Procedemento para a recuperación das avaliacións non superadas 
Se un alumno/a non supera o 1º ou 2º trimestre obtendo unha cualificación de 5 ou superior poderá  realizar unha proba escrita de recuperación que versará 
sobre os contidos e unidades didácticas traballadas neses trimestres. A proba de recuperación do 1º trimestre realizarase a comezos do 2º trimestre, e a do 2º 
a comezos do 3º, en todo caso despois da entrega do boletín de cualificacións. As probas de recuperación cualifícanse de 0 a 10 e supéranse cun 5.  
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En calquera caso, ao final de curso, todo o alumnado que non superase a materia terá dereito a unha proba de recuperación final en Xuño. A esta proba final, 
que puntuará de 0 a 10 puntos e se supera cun 5, deberán ir tod@s aquel@s alumn@s que non cheguen ao 5 nalgunha das tres avaliacións trimestrais. Nesta 
proba o alumnado deberá presentarse ás avaliacións trimestrais non superadas. A cualificación da proba de recuperación corresponde coa cualificación que se 
rexistrará na/s avaliación/s recuperada/s. 
 
Procedemento a seguir cando un alumn@ non entregue un instrumento de avaliación, ou o faga fóra de prazo. 
Cando un alumno/a non entregue algún dos instrumentos utilizados para avalialo a cualificación outorgada a este, salvo causa debidamente xustificada, será 
de 0. Cando un alumno entregue algún dos instrumentos de avaliación fóra do prazo indicado disporá dunha semana máis para entregalo descontándoselle un 
25% á cualificación obtida no instrumento entregado. Pasada a semana a cualificación no caso de que non entregue o instrumento de avaliación será de 0.  
Se algún alumno/a non obtén  unha  cualificación positiva na avaliación por non realizar ou entregar algún dos instrumentos de avaliación do apartado outros 

instrumentos deberá presentarse á proba de recuperación. 

Alumnado que desexe subir nota 

Calquera alumno que teña a materia aprobada, terá a posibilidade de mellorar a súa nota, presentándose ao exame de maio. O alumnado poderase presentar 
a calquera dos trimestres do exame global ou a todo, a nota do alumno será a obtida en dito exame, renunciando a nota previa que tiña. 

Modificación aprobada en reunión de departamento o 13-12-18 

Calquera alumno de Bacharelato que teña a materia de Física e Química/Física/Química aprobada, terá a posibilidade de mellorar a cualificación obtida nas 
avaliacións trimestrais e ordinaria presentándose ás probas de recuperación do 1º e 2º trimestre, ou á proba final de recuperación da materia. O alumnado 
que se presente a subir nota conservará sempre a cualificación máis alta obtida entre a cualificación da avaliación trimestral e as cualificacións das probas de 
recuperación trimestral e/ou final ás que se presente para mellorar a súa cualificación. 

A cualificación que se rexistrará na/s avaliación/s ás que se presente o alumno/a para subir nota, ben sexan trimestrais ou final, será única e exclusivamente a 
cualificación obtida na proba escrita, sempre que esta última mellore a cualificación obtida na avaliación trimestral e/ou ordinaria. Nas probas ás que se 
presente o alumnado para mellorar a súa cualificación utilizaranse os criterios de corrección, as regras de redondeo e o procedemento recollido para calcular a 
cualificación ordinaria establecidos nesta programación. 

RECUPERACIÓN DE ALUMN@S DE 2º DE BACHARELATO COA FÍSICA E QUÍMICA PENDENTE DE 1º CURSO, 

 O alumnado coa Física e Química de 1º de Bacharelato pendente terá dereito a facer dúas probas parciais,  unha no mes de Novembro  coa parte de 

Química da materia. A segunda proba parcial será no mes de Febreiro  coa parte correspondente de Física. 
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Así mesmo, haberá unha terceira proba final coa parte ou partes que non tiveran superado nas dúas anteriores probas.  Obviamente, teñen tamén 

dereito a proba extraordinaria de xuño. 

 Na primeira desas probas examinaranse dos seguintes contidos da Física e Química de 1º curso:  

QUÍMICA: 

 Formulación e Nomenclatura. 

 Teoría atómico Molecular. 

 Os Gases. 

 Disolucións. 

 Estrutura Atómica e Molecular. 

 Estequiometría das Reaccións Químicas. 

 Termoquímica e Espontaneidade das reaccións. 

Química do carbono. Formulación e nomenclatura orgánica. 

 

  

 

Na segunda desas probas examinaranse dos seguintes contidos da Física e Química de 1º curso:  

FÍSICA: 
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 Cinemática.  

 Dinámica. 

 Gravitación. 

 Traballo e Enerxía Mecánica. 

 Movemento Harmónico Simple 

Na primeira reunión do alumnado coa materia pendente, o xefe do Departamento facilitará a correspondente información sobre a concordancia de 

temas e niveis co establecido neste apartado. 

Para poder preparar as probas de recuperación de pendentes proporcionaránselle ao alumnado actividades de reforzo non avaliables. O profesorado do 
departamento estará a disposición do alumnado para aclarar calquera dúbida sobre as actividades de reforzo e as características das probas. 

 


