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.1. Introdución e contextualización

 O IES do Milladoiro está situado no Concello de Ames e na periferia de Compostela. Este feito determina a natureza do centro e o tipo de 

familias usuarias deste servizo educativo, que co aporte daquelas asentadas no concello procedentes doutros países, sitúanse a medio camiño 

entre o rural e o urbano. Con todo, a maior parte do noso alumnado non precisa transporte para asistir ás aulas, xa que a inmensa maioría 

reside nas inmediacións do mesmo ou relativamente próximos.  A mobilidade do alumnado é importante e non son raras as incorporacións 

unha vez iniciadas as clases, sobre todo de alumnado procedente doutros países, así como tamén a marcha a outros lugares ao longo do curso. 

Como xa se mencionou anteriormente, este é un centro cun carácter singular por mor da eleveda diversidade da procedencia do alumnado. 

Contabilizadas hai arredor de 22 nacionalidades distintas, o que o converten nun contexto singular e enriquecedor. 

O Departamento para o  curso 2022-2023  está composto por:

                     Mónica Teresa Parente Morales ( Xefa do departamento)

        María José Calvo Lodeiro

        Marlene Mª Vila González

Esta programación recolle as materias de Física e Química de 2º ESO, Física e Química de 4º ESO, Química de 2º Bacharelato e Física de 2º 

Bacharelato, xa que a programación do resto das materias do departamento, que corresponden a cursos impares, realizaranse na aplicacións 

PROENS pola entrada en vigor da LOMLOE nestes cursos. A programación inclúe os apartados xerais comúns a todos os cursos e que representa 

a estratexia coordinada e conxunta para o presente curso e as programacións curso por curso onde se analizan e se especifican os elementos 

comúns adaptándoos ás características de cada curso
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1.1 Grupos e niveis     

Os membros do departamento de Física e Química imparten clase nos seguintes cursos e grupos:

                  

               Mónica Parente

                       

                     Mª José Calvo Marlene Vila

2º ESO

Física e Química

              

           2º ESO C (26 alumnos/as)

           2º ESO D (25 alumnos/as)

                             

  

 2º ESO A (18 alumnos/as)

   2º ESO B (26 alumnos/as)

3º ESO

Física e Química

 3º ESO A (25 alumnos/as)

   3º ESO B (29 alumnos/as)

 3º ESO C (29 alumnos/as)

   3º ESO D (30 alumnos/as)

4º ESO

Física e Química

                           

           4º ESO C (29 alumnos/as)

           4º ESO D (30 alumnos/as)

1º                            

  

 Física e Química 1º BACH A (26 alumnos/as)
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BACHARELATO

2º
BACHARELATO

             

Química 2 º BACH A (14 alumnos/as)

          

Física 2º BACH A (10 alumnos/as)

1.2 Reunións de departamento

O departamento de Física e Química reúnese, como mínimo, para as súas reunións ordinarias unha vez ao mes, os venres de 10.50 a 11:40 h.
Non obstante, celebrarase unha sesión extraordinaria sempre e cando algún membro do departamento ou a dirección do centro o propoña ou
exista unha causa que o aconselle.

As reunións celebraranse cos seguintes fins:

1. Elevar  propostas á  Comisión de Coordinación Pedagóxica e informar aos membros do Departamento do tratado nas reunións da
comisión.

2. Revisar, no principio do curso, a programación dos cursos pares para realizar os axustes que se consideren oportunos e programar as
dos cursos impares a través da aplicación PROENS.

3. Determinar os obxectivos a alcanzar nas diferentes materias, secuenciar e distribuír os contidos segundo o calendario escolar previsto.

4. Propoñer actividades complementarias e extraescolares

5. Realizar un seguimento sobre o desenvolvemento da programación ao longo do curso nos distintos grupos.

6. Adaptar os niveis ou contidos da programación se a capacidade de asimilación ou ritmo de aprendizaxe dos alumnos así o aconsellase.

7. Fixar os tipos de exercicios que se han propoñer nas probas e establecer unanimidade de criterios nas cualificacións.

8. Intercambiar probas e experiencias pedagóxicas.
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9. Analizar  conxuntamente  os resultados  das probas  e exercicios  para descubrir  posibles  lagoas  nos obxectivos programados e
solucionalas introducindo as variacións que fosen necesarias.

10. Resolver as posibles reclamacións dos alumnos e dictar os informes pertinentes.

11. Elaborar, no final de curso, unha Memoria na que se avalíe o desenvolvemento da Programación ao longo do curso e os resultados
obtidos, facendo propostas de mellora para o próximo curso.

1.3 A Física e Química na ESO e no Bacharelato

A aprendizaxe da  física e da química  resulta imprescindible,  xunto coas demais  ciencias  experimentais  e  a  tecnoloxía,  para permitir aos
alumnos e ás alumnas analizar con coñecemento de causa os problemas de orixe científica e tecnolóxica que se formulan na nosa sociedade,
así como participar no debate que suscitan e dar a resposta que corresponda como cidadanía responsable. Ademais, compártese co resto das
disciplinas a responsabilidade de promover no alumnado a adquisición das competencias necesarias para que poida integrarse na sociedade de
xeito activo. Como materia científica, Física e Química ten o compromiso engadido de dotar o alumnado de ferramentas específicas que lle
permitan afrontar o futuro con garantías, participando no desenvolvemento económico e social ao que está ligada a capacidade científica,
tecnolóxica  e  innovadora  da  propia  sociedade.  Para  que  estas  expectativas  se  concreten,  o  ensino  desta  materia  debe incentivar  unha
aprendizaxe contextualizada que relacione os principios en vigor coa evolución histórica do coñecemento científico; que estableza a relación
entre ciencia, tecnoloxía e sociedade; que potencie a argumentación verbal, a capacidade de establecer relacións cuantitativas e espaciais, así
como a de resolver problemas con precisión e rigor.
A materia de Física e Química debe capacitar os alumnos e as alumnas para extraeren e comunicaren conclusións a partir de probas científicas,
formularen preguntas que a ciencia poida responder e explicaren cientificamente fenómenos físicos e naturais.  Á achega á competencia
propiamente científica cumprirá engadir as correspondentes ao resto das competencias clave.
É preciso o afondamento nunha verdadeira cultura científica, baseada na concepción da ciencia como cultura e non só como un conxunto de
coñecementos que, estruturados en teorías, poidan ter algunha aplicación máis ou menos útil. Neste sentido, resulta salientable a achega de
Física e Química á competencia en conciencia e expresións culturais, por ser moitos os logros da ciencia que modificaron o noso modo de
entender  o  mundo e  moitos  os  científicos  e  as  científicas  que influíron na  nosa  forma de comprender  a  realidade;  consecuentemente,
personaxes como Newton, Lavoisier, Boyle, Marie Curie, Lise Meitner, no plano internacional, ou Antonio Casares Rodríguez, Ramón María
Aller Ulloa e tantos outros, na nosa comunidade, deben ser recoñecidos e valorados como actores principais da construción da nosa cultura.
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A física e a química non son alleas ao desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, xa que promoven actitudes e valores relacionados
coa asunción de criterios éticos fronte a problemas relacionados co impacto das ciencias e da tecnoloxía no noso contorno: conservación de
recursos, cuestións ambientais, etc. A mesma competencia tamén está relacionada co traballo en equipo que caracteriza a actividade científica.
Non debemos esquecer que o emprego das tecnoloxías da información e da comunicación e, consecuentemente, a competencia dixital merece
un tratamento específico no estudo desta materia. O alumnado de ESO e bacharelato para o que se desenvolveu o presente currículo básico é
nativo dixital e, en consecuencia, está familiarizado coa presentación e a transferencia dixital de información. O uso de aplicacións virtuais
interactivas permite realizar experiencias prácticas que por razóns de infraestrutura non serían viables noutras circunstancias. Por outra banda,
a posibilidade de acceder a unha grande cantidade de información implica a necesidade de clasificala segundo criterios de relevancia, o que
permite desenvolver o espírito crítico do alumnado.
A elaboración e a defensa de traballos de investigación sobre temas propostos ou de libre elección, que permite afondar e ampliar contidos
relacionados co currículo e mellorar as destrezas tecnolóxicas e comunicativas nos alumnos e nas alumnas, ten como obxectivo desenvolver a
aprendizaxe autónoma destes.  Tanto o traballo en equipo como a creatividade na resolución de problemas ou o deseño de experiencias e
pequenas  investigacións,  tarefas  todas  elas  propias  da  actividade científica,  propician,  nos  contextos  adecuados,  o  desenvolvemento  da
competencia de sentido da iniciativa e espírito emprendedor, sen a que non se entendería o progreso da ciencia. 
En relación á competencia de aprender a aprender, cómpre indicar que se algo caracteriza a actividade científica é a curiosidade, o interese por
aprender propio da ciencia. En unión a procesos tales como a reflexión sobre si mesmo/a como estudante, sobre a tarefa para desenvolver ou
sobre  as  estratexias  para  aprender,  que  propician  todas  as  disciplinas,  Física  e  Química  achega  unha  estratexia,  o  método  científico,
nomeadamente relevante no proceso de adquisición de coñecementos.
Para finalizar a análise xeral da participación da materia que nos ocupa no desenvolvemento das competencias clave, haberá que referirse á
competencia en comunicación lingüística. Das múltiples achegas a esta competencia clave (defensa de traballos de investigación, selección e
interpretación da información, comunicación dos traballos realizados, etc.) podemos salientar dúas: a relacionada coa linguaxe propia das
ciencias  (interpretación  de  gráficas,  táboas,  etiquetaxes,  símbolos,  formulación,  etc.)  e,  moi  importante,  a  relacionada  co  proceso  de
argumentación, entendido como o proceso de avaliación dos enunciados de coñecemento, á luz das probas dispoñibles.
A materia de Física e Química impártese nos dous ciclos na etapa de ESO e no primeiro curso de bacharelato. 
No primeiro ciclo de ESO débense afianzar e ampliar os coñecementos que sobre as ciencias da natureza foron adquiridos polo alumnado na
etapa de educación primaria. O enfoque co que se procura introducir os conceptos debe ser fundamentalmente fenomenolóxico; deste xeito, a
materia preséntase como a explicación lóxica de todo aquilo ao que o alumnado está afeito e coñece. É importante sinalar que neste ciclo a
materia de Física e Química pode ter carácter terminal, polo que o seu obxectivo prioritario será o de contribuír á cimentación dunha cultura
científica básica.
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No segundo ciclo de ESO e en primeiro de bacharelato esta materia ten, pola contra, un carácter esencialmente formal, e está enfocada a dotar
o alumnado de capacidades específicas asociadas a esta disciplina. Cun esquema de bloques similar, en cuarto de ESO aséntanse as bases dos
contidos que en primeiro de bacharelato recibirán un enfoque máis educativo.
Os contidos que se recollen no currículo están ao servizo do logro dos distintos criterios. Estes elementos, en unión coas competencias clave e
cos obxectivos, estrutúranse en bloques. O primeiro bloque, común a todos os niveis, está dedicado a desenvolver as capacidades inherentes
ao traballo científico, partindo da observación e a experimentación como base do coñecemento. Os elementos propios deste bloque deben
desenvolverse  de  xeito  transversal  ao  longo  de  todo  o  curso,  utilizando  a  elaboración  de  hipóteses  e  a  toma  de  datos  como  pasos
imprescindibles para a resolución de calquera tipo de problema. Hanse desenvolver destrezas no manexo do aparato científico, pois o traballo
experimental é unha das pedras angulares de Física e Química.  Traballarase, así mesmo, a presentación dos resultados obtidos mediante
gráficos  e  táboas,  a  extracción de conclusións  e  a  súa  confrontación con fontes  bibliográficas.  Os  estándares  deste  bloque,  de  carácter
transversal como xa se indicou, cobran sentido ao combinalos cos doutros bloques. É como resultado desta combinación e das características
das actividades de aprendizaxe deseñadas polo profesorado que se poderá avaliar o grao de desenvolvemento dunhas competencias ou das
outras.

Na ESO, a materia e os seus cambios trátanse nos bloques segundo e terceiro, respectivamente, abordando os aspectos de forma secuencial.
No primeiro ciclo realízase unha progresión do macroscópico ao microscópico. O enfoque macroscópico permite introducir o concepto de
materia a partir da experimentación directa, mediante exemplos e situacións cotiás, entanto que se procura un enfoque descritivo para o
estudo microscópico. No segundo ciclo introdúcese secuencialmente o concepto moderno do átomo, a ligazón química e a nomenclatura dos
compostos químicos, así como o concepto de mol e o cálculo estequiométrico; así mesmo, iníciase unha aproximación á química orgánica
incluíndo unha descrición dos grupos funcionais presentes nas biomoléculas. 
A distinción entre os enfoques fenomenolóxico e formal vólvese presentar claramente no estudo da física, que abarca tanto o movemento e as
forzas como a enerxía, bloques cuarto e quinto respectivamente. No primeiro ciclo, o concepto de forza introdúcese, empiricamente, a través
da observación,  e  o  movemento dedúcese pola  súa relación coa presenza ou ausencia  de forzas.  No segundo ciclo,  o  estudo da física,
organizado atendendo aos mesmos bloques anteriores, introduce de xeito progresivo a estrutura formal desta materia. 
En primeiro de bacharelato,  o estudo da química secuenciouse en catro bloques:  aspectos cuantitativos de química,  reaccións químicas,
transformacións enerxéticas e espontaneidade das reaccións, e química do carbono. Este último adquire especial importancia pola súa relación
con outras disciplinas, que tamén son obxecto de estudo no bacharelato. O estudo da física consolida o enfoque secuencial  (cinemática,
dinámica e enerxía) esbozado no segundo ciclo de ESO. O aparato matemático da física cobra, á súa vez, unha maior relevancia neste nivel,
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polo  que  convén  comezar  o  estudo  polos  bloques  de  química,  co  fin  de  que  o  alumnado  poida  adquirir  as  ferramentas  necesarias
proporcionadas pola materia de Matemáticas.

.2. Obxectivos
2.1 Obxectivos da educación secundaria obrigatoria

Tal e como aparecen reflectido no artigo 10 do DECRETO 86/2015 a educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e
nas alumnas as capacidades que lles permitan:

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

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

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

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

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

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para
identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para
aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.

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

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

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

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

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

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na
súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e
respecto cara ao exercicio deste dereito.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como
medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en
especial coas pertencentes á comunidade lusófona.

2.2 Obxectivos do Bacharelato

Tal e como aparecen reflectidos no artigo 26 do DECRETO 86/2015,o bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle 
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permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da
Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia,  así  como polos dereitos humanos,  que fomente a corresponsabilidade na
construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser
quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e
discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio
de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa
evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida.

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a
contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida,  así  como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio
ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.
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m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido
crítico.

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural.

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables.

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo
globalizado.

.3.Metodoloxía
A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como colectiva, e que, como un dos seus eixos, 

favoreza a adquisición das competencias clave, especialmente a relacionada coa competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as ideas previas e as dificultades de 

aprendizaxe do alumnado.

- Sempre que sexa posible vincular os contidos a contextos reais, así como xerar posibilidades de aplicación dos contidos adquiridos

- Utilización de software educativo para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en xeral, como soporte e 

12
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recurso facilitador de la construción de ideas.

- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e descubrir.

- Traballo en grupo cooperativo para o desenvolvemento das actividades e problemas propostos.

- Posta en común despois do traballo individual.

.4. Elementos transversais
A  comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación,  o
emprendemento, e a educación cívica e constitucional trabállanse no estudio da física e da química.
Comprensión lectora.  En cada unidade didáctica hai  textos  para  fomentar  a  lectura  nos  alumnos/as  e  ademáis  o  profesor/a  levará  aos
alumnos/as á biblioteca para indicarlles que libros, relacionados coa materia de Física e Química,  poden resultar do seu interese e contribuir
desta maneira ao hábito de lectura. 
Expresión oral e escrita. A lectura de textos en clase e a realización e exposición de traballos son actividades que se prestan a fomentar este
elemento transversal.

Comunicación  audiovisual.  En  tódalas  unidades  didácticas  existen  esquemas,  ilustracións,  gráficos,  etc  que  nos  axudan  a  entender  e
comprender mellor os conceptos e contidos da unidade.

O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. A análise de información sobre un experimento e a manipulación dos datos
serven para fomentar o uso das TIC, así como a explicación do profesor utilizando as novas tecnoloxías e a utilización por parte dos alumnos/as
das mesmas para a realización de traballos e informes.

Emprendemento. A análise científica de preguntas propostas para intentar resolver un problema axuda a fomentar a capacidade do alumno/a
para tomar a iniciativa e solucionar o problema plantexado. No traballo individual, traballos en grupo e traballo no laboratorio tamén se
fomenta a iniciativa personal.
Educación cívica.  A análise sobre manipulación dos datos dun experimento para obter resultados que se cren correctos e a prevención de
riscos e normas de seguridade no laboratorio fomentan este elemento transversal asi como a boa actitude na aula e no laboratorio.

Prevención da violencia e a educación e seguridade viaria.Estes dous elementos traballaranse propoñendo actividades que nos permitan

13
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abordar estas problemáticas e fomentando procedementos e actitudes no alumnado que favorezan actitudes de respecto, fomento da paz e da

non violencia.

.5. Programación de Física e Química. 2º ESO
5.1 Perfil competencial. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave

.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AGRUPADOS POR COMPETENCIAS

Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

1 FQB1.1.1. FQB1.1.1 FQB1.5.2 FQB1.1.1 FQB1.5.2. FQB1.3.2. FQB1.2.1.
2 FQB1.1.2. FQB1.1.2 FQB1.6.1 FQB1.5.1 FQB1.6.2. FQB1.6.1. FQB1.6.1.
3 FQB1.4.1. FQB1.2.1 FQB4.2.1 FQB1.5.2 FQB3.3.2. FQB1.6.2.
4 FQB1.5.1. FQB1.3.1 FQB4.8.1 FQB1.6.1 FQB3.4.1. FQB2.5.1.
5 FQB1.6.1. FQB1.3.2 FQB1.6.2 FQB5.3.3. FQB3.4.1.
6 FQB2.4.3. FQB1.4.1 FQB2.3.2 FQB5.5.1. FQB4.8.1.
7 FQB3.1.2. FQB1.4.2 FQB2.5.1.
8 FQB4.8.1. FQB1.5.1 FQB4.2.1.
9 FQB5.5.1. FQB1.6.1 FQB5.3.3.
10 FQB2.1.1

11 FQB2.1.2

12 FQB2.1.3

13 FQB2.2.1

14 FQB2.2.2

15 FQB2.2.3

16 FQB2.2.4

17 FQB2.3.1

18 FQB2.3.2

19 FQB2.4.1

20 FQB2.4.2

14
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21 FQB2.4.3

22 FQB2.5.1

23 FQB3.1.1

24 FQB3.1.2

25 FQB3.2.1

26 FQB3.3.1

27 FQB3.3.2

28 FQB3.4.1

29 FQB4.1.1

30 FQB4.1.2

31 FQB4.1.3

32 FQB4.1.4

33 FQB4.2.1

34 FQB4.2.2

35 FQB4.3.1

36 FQB4.3.2

37 FQB4.4.1

38 FQB4.5.1

39 FQB4.6.1

40 FQB4.6.2

41 FQB4.6.3

42 FQB4.7.1

43 FQB4.8.1

44 FQB5.1.1

45 FQB5.1.2

46 FQB5.2.1

47 FQB5.3.1

48 FQB5.3.2

49 FQB5.3.3

50 FQB5.4.1
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51 FQB5.4.2

52 FQB5.4.3

53 FQB5.5.1

5.2 Unidades didácticas

Nº Título da UD Descrición Trimestre

1 A materia e a medida Magnitudes, unidades, Sistema internacional de unidades, 
instrumentos de medida, propiedades xerais e específicas da 
materia e determinación da masa, volume e densidade.

1

2 Estados da materia Estados de agregación da materia, propiedades dos distintos 
estados, cambios de estado, gráficas de quecemento, modelo 
cinético-molecular e leis dos gases.

1

3 Diversidade da materia Substancias puras e mesturas, soluto e disolvente, preparación 
de disolucións e separación de mesturas.

2

4 Cambios na materia Cambios físicos e químicos, a reacción química, produtos de uso
cotián e industria química.

2

5 Forzas e movementos Forzas, lei de Hooke, velocidade media, instantánea e 
aceleración, tipos de movementos interpretanto gráficas e-t e v-
t, máquinas simples e forza de rozamento.

2
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6 Forzas na natureza Forza gravitatoria, masa e peso, velocidade da luz e estrutura do
universo.

3

7 A enerxía Enerxía: tipos, transformacións, conservación e fontes. 3

8 Temperatura e calor Enerxía térmica, calor e temperatura, escalas de temperatura e 
uso racional da enerxía.

3

5.3 Distribución do currículo en Unidades didácticas

Física e Química 2º ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Unidade
Nº

Bloque 1. A actividade científica

f
h

B1.1. Método científico: etapas.
B1.2.  Utilización  das  tecnoloxías  da

información e da comunicación.

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

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

CAA
CCL
CMCCT

Todas

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

CCL
CMCCT

Todas

17



                                                                                                                                                                               IES do Milladoiro

Física e Química 2º ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Unidade
Nº

f
m

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

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

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

CCEC
CMCCT

Todas

b
f

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

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

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

CMCCT Todas, 1

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

CSIEE
CMCCT

Todas, 1

f B1.5. Traballo no laboratorio. B1.4.  Recoñecer  os  materiais  e  os
instrumentos  básicos  presentes  no
laboratorio de física e de química, e
coñecer  e  respectar  as  normas  de
seguridade  e  de  eliminación  de
residuos  para  a  protección
ambiental. 

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

CMCCT
CCL

Todas, 1

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

CMCCT Todas, 1

e
f
h
i

B1.6.  Procura  e  tratamento  de
información.

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

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

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

CAA
CCL
CMCCT

Todas

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

CAA
CD
CSC

Todas
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Física e Química 2º ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Unidade
Nº

b
e
f
g
h
i

B1.1. Método científico: etapas.
B1.2.  Utilización  das  tecnoloxías  da

información e da comunicación.
B1.4.  Medida de magnitudes.  Sistema

Internacional de Unidades.
B1.5. Traballo no laboratorio.
B1.6. Proxecto de investigación.

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

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

CAA
CCEC
CCL
CD
CMCCT
CSIEE

Todas

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

CAA
CSC
CSIEE

Todas

Bloque 2. A materia

b
f

B2.1. Propiedades da materia.
B2.2. Aplicacións dos materiais.

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

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

CMCCT 1

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

CMCCT 1

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

CMCCT 1

b
f

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

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

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

CMCCT 2

FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos. CMCCT 2

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

CMCCT 2
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Física e Química 2º ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Unidade
Nº

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

CMCCT 2

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

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

CMCCT 2

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

CAA
CMCCT

2

f B2.5. Substancias puras e mesturas.
B2.6.  Mesturas  de  especial  interese:

disolucións  acuosas,  aliaxes  e
coloides.

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

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

CMCCT 3

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

CMCCT 3

FQB2.4.3.  Realiza  experiencias  sinxelas  de  preparación  de
disolucións,  describe  o  procedemento  seguido  e  o  material
utilizado, determina a concentración e exprésaa en gramos/litro.

CCL
CMCCT

3

f B2.7.  Métodos  de  separación  de
mesturas.

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

FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as
propiedades  características  das  substancias  que  as  compoñen,
describe  o  material  de  laboratorio  adecuado  e  leva  a  cabo  o
proceso. 

CAA
CMCCT
CSIEE

3

Bloque 3. Os cambios

f
h

B3.1.  Cambios  físicos  e  cambios
químicos.

B3.1. Distinguir entre cambios físicos e
químicos  mediante  a  realización de
experiencias  sinxelas  que poñan de

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

CMCCT 4
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Física e Química 2º ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Unidade
Nº

B3.2. Reacción química. manifesto  se  se  forman  ou  non
novas substancias. 

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

CCL
CMCCT

4

FQB3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas. CMCCT 4

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

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

CMCCT 4

f
m

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

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

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

CMCCT 4

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

CMCCT
CSC

4

f
m

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

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

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

CMCCT
CSC
CSIEE

4

Bloque 4. O movemento e as forzas

f B4.1. Forzas: efectos.
B4.2. Medida das forzas.

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

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

CMCCT 5

FQB4.1.2. Establece a relación entre o alongamento producido nun
resorte e as forzas que produciron eses alongamentos, e describe
o  material  para  empregar  e  o  procedemento  para  a  súa
comprobación experimental. 

CMCCT 5
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Física e Química 2º ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Unidade
Nº

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

CMCCT 5

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

CMCCT 5

b
f

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

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

CAA
CD
CMCCT

5

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

CMCCT 5

f B4.4. Velocidade media.
B4.5.  Velocidade  instantánea  e

aceleración.

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

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

CMCCT 5

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

CMCCT 5

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

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

CMCCT 5

f B4.7. O rozamento e os seus efectos. B4.5. Comprender o papel que xoga o
rozamento na vida cotiá.

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

CMCCT 5
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Física e Química 2º ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Unidade
Nº

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

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

CMCCT 6

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

CMCCT 6

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

CMCCT 6

f B4.9. Estrutura do Universo.
B4.10. Velocidade da luz.

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

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

CMCCT 6

b
e
f
g
h

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

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

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

CCL
CD
CMCCT
CSIEE

6

Bloque 5. Enerxía

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

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

CMCCT 7

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

CMCCT 7
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Física e Química 2º ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Unidade
Nº

f B5.2. Tipos de enerxía.
B5.3. Transformacións da enerxía.
B5.4. Conservación da enerxía.

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

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

CMCCT 7

f
h

B5.5.  Enerxía  térmica.  Calor  e
temperatura.

B5.6. Escalas de temperatura.
B5.7. Uso racional da enerxía.

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

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

CMCCT 8

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

CMCCT 8

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

CAA
CMCCT
CSC

7-8

f
h

B5.8. Efectos da enerxía térmica. B5.4. Interpretar os efectos da enerxía
térmica  sobre  os  corpos  en
situacións  cotiás  e  en  experiencias
de laboratorio. 

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

CMCCT 8

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

CMCCT 8

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

CMCCT 8

f
h
m

B5.9. Fontes de enerxía. 
B5.10. Aspectos industriais da enerxía.

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

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

CCL
CMCCT
CSC

7
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5.4 Concrecións metodolóxicas

O enfoque dos temas será preferentemente intuitivo e operativo, prescindindo do formalismo lóxico na meirande parte das exposicións, agás 

nos casos nos que coincide coa intuición. Compre coidar especialmente o tecido de interrelacións temáticas tanto explicitándoo a posteriori 

como dándolle ós alumnos oportunidade de descubrilo por si mesmos nos exemplos concretos. Isto reflectirase tamén na formulación de 

exercicios e problemas, sexan para realizar durante a clase ou dentro das probas de avaliación.

As esixencias de memorización serán as imprescindibles, o que é algo moi distinto das rutinas operativas e da aplicación de conceptos, que

compre automatizar, é dicir, constituír en linguaxe adquirida, manexada con soltura comparable á linguaxe ordinaria, en canto significa

adquisición de linguaxe técnica básica e tratamento de datos 

5.5 Materiais e recursos didácticos

.Utilizaranse os seguintes materiais aínda que non se descarta introducir ao longo do curso algún outro se as condicións o requiren:
 Libro de texto: “Física y Química” 2º ESO Edebé
Fontes documentais: basicamente internet
Calculadora
Material de laboratorio
.Aula virtual

5.6 Medidas de atención á diversidade

O enfoque didáctico, do cal forma parte a avaliación en canto se fan moitas probas como forma de estímulo, é esencialmente acumulativo-

reiterativo. Tanto nas explicacións como sobre todo nos exercicios, repásase continuamente a materia xa vista. En consecuencia, isto é xa un 

mecanismo xeral de reforzo educativo para os alumnos que fagan un mínimo esforzo de seguimento da clase, dado que se lle dan numerosas 

oportunidades de asimilar os conceptos e procedementos básicos correspondentes a este curso, ainda que a súa explicación inicial quede 
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meses atrás.

Para poder traballar mellor as necesidades de cada alumno/a pódense preparar actividades sobre un mesmo contido de repaso, de reforzo e de

ampliación variando o grado de dificultade. Amáis, na aula virtual poñeranse videos explicativos e tutoriais das partes da materia que lle poden 

resultar máis difíciles de asimilar e así poden visualizalos as veces que o precisen para entender correctamente o procedemento a seguir.

A data límite para a entrega desta programación é o 20 de setembro, e con esta data, non dispoñemos da información do alumnado con NEE ou

NEAE deste curso para facer constar nesta P.D. as medidas concretas de atención á diversidade , a pesar de que nas CCP do curso pasado e no 

primeiro claustro deste curso se deixou de manifesto que o profesorado necesitaba esa información por escrito para a atención correcta deste 

alumnado dende o inicio do curso para tomar as decisións organizativas, metodolóxicas e de avaliación necesarias.

5.7 Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado

 A avaliación terá carácter integral, continuo e regulador do progreso. A avaliación considérase como un elemento inseparable do proceso
educativo, a través do cal o profesor recolle información de maneira permanente do proceso de ensinanza-aprendizaxe, atendendo ademais as
singularidades de cada alumno/a.

o Instrumentos de avaliación:  
 controis periódicos
 exercicios e actividades para  a casa
 exercicios na aula
 informe de actividades prácticas
 exposicións orais

o Criterios de cualificación

 A cualificación final de cada avaliación obterase do seguinte xeito:
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 Probas obxectivas................................................................................... ata un máximo de 8 puntos
 Traballo na aula que se recolle para correxir e/ou exposicións orais.......ata un máximo de 2 puntos

Probas obxectivas:

Comezamos establecendo os seguintes criterios xerais para as probas escritas :

En toda proba escrita que se realice figurará a puntuación que se lle vai dar a cada pregunta.

É obrigatorio escribir con bolígrafo. Non se admitirán exames feitos con lapis.

Os/as alumnos/as deberán traer, de ser necesario, calculadora ao exame e non estará permitido compartir a dun compañeiro.

A ausencia de explicacións na solución,ou unha explicación errada, repercutirá negativamente na súa valoración, podendo chegar a ter unha 

puntuación de cero se só se aporta a solución numérica sen ningunha explicación. Reciprocamente, aínda que o resultado non sexa correcto, 

teranse en conta a presentación e desenvolvemento do problema.

A  non comparecencia non xustificada a un exame cualificarase cun cero. No caso de non poder asistir a un exame por motivo xustificado, o 

profesor ou profesora poderá establecer outra data para facelo, ou determinar unha cualificación en función dos datos que ten do alumno ata 

ese momento.

Ao longo dun trimestre realizaranse dúas probas como mínimo, achando a media aritmética de ditas probas (no caso de que se demos-
tre que un alumno copiou, a nota da proba será de 0) . Esa nota media pondera un 80% na nota de avalición e o 20% restante calcúlase como
media aritmética de todas as notas recollidas ao longo do trimestre en exercicios cualificados e exposicións de traballos. A nota resultante final
despois da aplicación das ponderacións anteriores será a nota real do trimestre. O redondeo desta nota para poñer no xade será a criterio da
profesora da materia en base ás anotacións individuais de cada alumno/a no seu proceso de aprendizaxe ao longo do trimestre. Esta nota que
figura en xade en cada avaliación é meramente informativa, non é a que se emprega para o cálculo da nota final.

A cualificación final ordinaria do mes de xuño será a media aritmética das notas reais (non as que figuran no boletín despois do redondeo)
das tres avaliacións. No caso de que esta media sexa inferior a 5, o/a alumno/a terá a posibilidade de recuperar a/as avaliación/s suspensas
mediante unha proba obxectiva (nota sobre 10) antes da avaliación ordinaria para recuperar (ou mellorar) a nota da avaliación correspondente.
Unha vez cualificada esta proba, a nova nota media da avaliación obterase así: 
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Cualificación final avaliación = 70 % nota da proba de recuperación + 30% nota real da avaliación. 

Se a nota da proba escrita da recuperación é maior ou igual a cinco, pero o facer a ponderación anterior resulta <5. A cualificación será 5. 

O alumnado que queira mellorar a nota final poderá presentarse ás probas de recuperación de avaliación que estime oportunas e aplicaranse as
ponderacións anteriores para o cálculo da nota final.

Ficha de observación:

Valoraranse os seguintes ítems para o redondeo da nota no boletín, non se aplicará o redondeo matemático.

Exercicios e actividades para a casa
Exercicios na clase
Informe de actividades prácticas
Actitude cara á materia

Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar fenómenos cotiáns, utilizando teorías e modelos científicos sinxelos. 3 X X

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

3 X X

FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica con algunha aplicación tecnolóxica sinxela na vida cotiá. 2 X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

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

4 X X X

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

4 X X

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

3 X X

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

4 X X X

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

1 X

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

1 X

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

2 X X X

FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo. 2 X X X

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

3 X X

FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais do contorno co uso que se fai deles. 2 X

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

4 X X X

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

3 X X

FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos. 2 X X

FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á interpretación de fenómenos cotiáns. 3 X X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

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

4 X X X

FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en situacións cotiás, en relación co modelo cinético-molecular. 2 X X

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

4 X X

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

4 X X

FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de mesturas homoxéneas de especial interese. 4 X X X

FQB2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, describe o procedemento seguido e o material  utilizado,
determina a concentración e exprésaa en gramos/litro.

4 X X X X

FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as propiedades características das substancias que as compoñen,
describe o material de laboratorio adecuado e leva a cabo o proceso. 

4 X X X X

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

3 X X X

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

2 X X

FQB3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas. 2 X X

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

4 X X X

FQB3.3.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da súa procedencia natural ou sintética. 2 X

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

2 X X

FQB3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para mitigar os problemas ambientais de importancia global. 1 X X

FQB4.1.1.  En  situacións  da  vida  cotiá,  identifica  as  forzas  que interveñen e  relaciónaas  cos  seus  correspondentes  efectos  na 3 X X X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

deformación ou na alteración do estado de movemento dun corpo. 

FQB4.1.2. Establece a relación entre o alongamento producido nun resorte e as forzas que produciron eses alongamentos, e describe
o material para empregar e o procedemento para a súa comprobación experimental. 

4 X X X

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

3 X X

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

4 X X X

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

2 X

FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns utilizando o concepto de velocidade media. 4 X X X

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

4 X X X

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

4 X X

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

2 X X

FQB4.5.1. Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa influencia no movemento dos seres vivos e os vehículos. 2 X X

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

3 X X X

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

4 X X X

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

2 X

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

2 X X X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

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

2 X X X

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

3 X X X

FQB5.1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude e exprésaa na unidade correspondente do Sistema Internacional. 4 X X X

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

4 X X X

FQB5.3.1. Explica o concepto de temperatura en termos do modelo cinético-molecular, e diferencia entre temperatura, enerxía e calor. 4 X X X

FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta de temperatura e relaciona as escalas celsius e kelvin. 4 X X

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

3 X X X X

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

3 X X X

FQB5.4.2. Explica a escala celsius establecendo os puntos fixos dun termómetro baseado na dilatación dun líquido volátil. 2 X

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

3 X X X

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

4 X X

Grao de consecución dos estándares de aprendizaxe

1  Medio-baixo

2 Medio

3 Medio-alto
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4 alto

.

.7. Programación de Física e Química.4ºESO

7.1 Perfil competencial. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave

.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AGRUPADOS POR COMPETENCIAS

Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

1 FQB1.1.1. FQB1.1.1 FQB1.1.2 FQB1.1.1 FQB1.1.1. FQB1.1.2. FQB1.1.1.
2 FQB1.1.2. FQB1.1.2 FQB1.8.1 FQB1.2.1 FQB1.8.1. FQB1.8.1. FQB1.8.1.
3 FQB1.8.1. FQB1.2.1 FQB1.9.1 FQB1.8.1 FQB1.9.1. FQB1.9.1. FQB1.9.1.
4 FQB1.9.1. FQB1.3.1 FQB1.9.2 FQB1.9.1 FQB1.9.2. FQB1.9.2. FQB1.9.2.
5 FQB1.9.2. FQB1.4.1 FQB2.1.2 FQB1.9.2 FQB3.8.2. FQB2.5.3. FQB3.8.2.
6 FQB2.6.1. FQB1.5.1 FQB3.2.2 FQB2.5.3 FQB4.4.2. FQB3.7.1. FQB4.4.2.
7 FQB4.5.2. FQB1.6.1 FQB4.5.2 FQB3.7.3. FQB4.5.2. FQB3.7.2. FQB4.5.2.
8 FQB5.5.2. FQB1.7.1 FQB4.14.1 FQB4.5.2. FQB4.11.1. FQB4.5.2. FQB4.11.1.
9 FQB5.6.2. FQB1.8.1 FQB5.5.2 FQB5.4.4. FQB5.5.2. FQB5.5.2.
10 FQB1.9.1 FQB5.6.2 FQB5.5.2.
11 FQB1.9.2

12 FQB2.1.1

13 FQB2.1.2

14 FQB2.2.1

15 FQB2.2.2

16 FQB2.3.1

17 FQB2.4.1
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18 FQB2.4.2

19 FQB2.5.1

20 FQB2.5.2

21 FQB2.5.3

22 FQB2.6.1

23 FQB2.7.1

24 FQB2.7.2

25 FQB2.8.1

26 FQB2.8.2

27 FQB2.9.1

28 FQB2.9.2

29 FQB2.9.3

30 FQB2.10.1

31 FQB3.1.1

32 FQB3.2.1

33 FQB3.2.2

34 FQB3.3.1

35 FQB3.4.1

36 FQB3.5.1

37 FQB3.5.2

38 FQB3.6.1

39 FQB3.6.2

40 FQB3.7.1

41 FQB3.7.2

42 FQB3.7.3

43 FQB3.8.1

44 FQB3.8.2

45 FQB3.8.3

46 FQB4.1.1

47 FQB4.2.1

34



                                                                                                                                                                               IES do Milladoiro

48 FQB4.2.2

49 FQB4.3.1

50 FQB4.4.1

51 FQB4.4.2

52 FQB4.4.3

53 FQB4.5.1

54 FQB4.5.2

55 FQB4.6.1

56 FQB4.6.2

57 FQB4.7.1

58 FQB4.8.1

59 FQB4.8.2

60 FQB4.8.3

61 FQB4.9.1

62 FQB4.9.2

63 FQB4.10.1

64 FQB4.11.1

65 FQB4.12.1

66 FQB4.12.2

67 FQB4.13.1

68 FQB4.13.2

69 FQB4.13.3

70 FQB4.13.4

71 FQB4.13.5

72 FQB4.14.1

73 FQB4.14.2

74 FQB4.14.3

75 FQB4.15.1

76 FQB4.15.2

77 FQB5.1.1
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78 FQB5.1.2

79 FQB5.2.1

80 FQB5.2.2

81 FQB5.3.1

82 FQB5.3.2

83 FQB5.4.1

84 FQB5.4.2

85 FQB5.4.3

86 FQB5.4.4

87 FQB5.5.1

88 FQB5.5.2

89 FQB5.6.1

90 FQB5.6.2

7.2 Unidades Didácticas

Nº Título da UD Descrición Trimestre

1 Magnitudes e unidades Método científico, magnitudes, medidas, erros e análise de 
datos

1

2 Átomos e sistema periódico Partículas subatómicas, modelos atómicos,distribución 
electrónica, sistema periódico, propiedades periódicas

1

3 Enlace químico Enlace iónico, covalente e metálico. Forzas intermoleculares 1

4 Formulación inorgánica Formular e nomear compostos binarios, hidróxidos, oxoácidos, 
oxisales y sales binarias

1
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5 Reaccións químicas Reaccións química : enerxía, velocidade, cálculos 
estequiométricos. Ácidos e bases, reaccións de combustión e de
síntese

1-2

6 Química do carbono Compostos do carbono. Formulación orgánica 2

7 Cinemática Concepto de movemento e magnitudes relacionadas. Estudo 
dos movementos : MRU, MRUA, MCU

2

8 Dinámica Leis de Newton. Forzas e movemento 2

9 Forzas gravitatorias Forza gravitatoria, peso e aceleración da gravidade. Movemento
de planetas e satélites

2-3

10 Forzas nos fluídos Presión nos fluídos. Forzas sobre corpos somerxidos en fluídos. 
Física da atmosfera

3

11 Traballo e enerxía Traballo e enerxía mecánica. Potencia e rendemento 3

12 Enerxía e calor Calor, efectos e transformación entre calor e traballo 3

7.3 Distribución do currículo en Unidades Didácticas
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Física e Química. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidade
Nº

Bloque 1. A actividade científica
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Física e Química. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidade
Nº

a
f
h
l
ñ

B1.1. Investigación científica. B1.1. Recoñecer que a investigación en ciencia é
un labor colectivo e interdisciplinario en constan-
te evolución e influído polo contexto económico
e político. 

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

CMCCT
CCL
CCEC
CSC

Todas

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

CMCCT
CCL
CAA
CD
CSIEE

Todas

Uf B1.1. Investigación científica. B1.2. Analizar o proceso que debe seguir unha hi-
pótese desde que se formula ata que é aproba-
da pola comunidade científica.

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

CMCCT
CAA

1

f B1.2. Magnitudes escalares e vectoriais. B1.3.  Comprobar  a  necesidade de usar  vectores
para a definición de determinadas magnitudes.

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

CMCCT Todas

f B1.3. Magnitudes fundamentais e derivadas. Ecua-
ción de dimensións.

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

FQB1.4.1. Comproba a homoxeneidade dunha fór-
mula aplicando a ecuación de dimensións aos
dous membros.

CMCCT Todas

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

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

CMCCT 1

f B1.4. Erros na medida. 
B1.5. Expresión de resultados.

B1.6. Expresar o valor dunha medida usando o re-
dondeo e o número de cifras significativas co-
rrectas.

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

CMCCT Todas

f B1.5. Expresión de resultados.
B1.6. Análise dos datos experimentais.

B1.7. Realizar e interpretar representacións gráfi-
cas de procesos físicos ou químicos, a partir de
táboas de datos e das leis ou os principios invo-

FQB1.7.1. Representa graficamente os resultados
obtidos da medida de dúas magnitudes relacio-
nadas inferindo, de ser o caso, se se trata dunha

CMCCT Todas
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Física e Química. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidade
Nº

lucrados. relación lineal, cuadrática ou de proporcionalida-
de inversa, e deducindo a fórmula.

b
e
f
g
h
l
ñ
o

B1.7. Tecnoloxías da información e da comunica-
ción no traballo científico.

B1.8. Proxecto de investigación.

B1.8. Elaborar e defender un proxecto de investi-
gación, aplicando as TIC.

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

CMCCT
CAA
CCL
CD
CSIEE
CSC
CCEC

Todas

a
b
c
d
e
f
g

B1.1. Investigación científica. B1.9. Realizar en equipo tarefas propias da investi-
gación científica.

FQB1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colabo-
rativo algunhas tarefas propias da investigación
científica:  procura de información,  prácticas de
laboratorio ou pequenos proxectos de investiga-
ción.

CMCCT
CCL
CD
CAA
CSIEE
CSC
CCEC

Todas

FQB1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colabo-
rativo algunhas tarefas propias da investigación
científica utilizando as TIC.

CMCCT
CCL
CD
CAA
CSIEE
CSC
CCEC

Todas

Bloque 2. A materia

f
l

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

FQB2.1.1. Compara os modelos atómicos propos-
tos ao longo da historia para interpretar a nature-
za íntima da materia,  interpretando as eviden-
cias que fixeron necesaria a evolución destes.

CMCCT
CCEC

2
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Física e Química. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidade
Nº

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

CCMT
CD

2

f B2.2. Sistema periódico e configuración electróni-
ca.

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

FQB2.2.1.  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 e
o seu comportamento químico.

CMCCT 2

FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, se-
mimetais e gases nobres, e xustifica esta clasifi-
cación en función da súa configuración electróni-
ca.

CMCCT 2

f B2.2. Sistema periódico e configuración electróni-
ca.

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

FQB2.3.1.  Escribe o  nome e o  símbolo  dos ele-
mentos químicos, e sitúaos na táboa periódica.

CMCCT 2

f B2.2. Sistema periódico e configuración electróni-
ca.

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

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

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

CMCCT 3

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

CMCCT 3

f B2.3. Enlace químico: iónico, covalente e metálico.
B2.4. Forzas intermoleculares.

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

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

CMCCT 3

FQB2.5.2.  Explica a natureza do enlace metálico
utilizando a teoría dos electróns libres, e relació-
naa  coas  propiedades  características  dos  me-
tais.

CMCCT 3
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Física e Química. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidade
Nº

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

CAA
CMCCT
CSIEE

3

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

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

FQB2.6.1.  Nomea e formula compostos inorgáni-
cos ternarios, seguindo as normas da IUPAC.

CCL
CMCCT

4,5

f B2.5. Forzas intermoleculares. B2.7. Recoñecer a influencia das forzas intermole-
culares no estado de agregación e nas propie-
dades de substancias de interese. 

FQB2.7.1. Xustifica a importancia das forzas inter-
moleculares en substancias de interese biolóxi-
co.

CMCCT 3

FQB2.7.2. Relaciona a intensidade e o tipo das for-
zas intermoleculares co estado físico e os pun-
tos de fusión e ebulición das substancias cova-
lentes  moleculares,  interpretando  gráficos  ou
táboas que conteñan os datos necesarios.

CMCCT 3

f B2.6. Introdución á química orgánica. B2.8.  Establecer  as  razóns  da  singularidade  do
carbono e valorar a súa importancia na constitu-
ción dun elevado número de compostos naturais
e sintéticos.

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

CMCCT 6

FQB2.8.2. Analiza as formas alotrópicas do carbo-
no, relacionando a estrutura coas propiedades.

CMCCT 6

f B2.6. Introdución á química orgánica. B2.9. Identificar e representar hidrocarburos sinxe-
los mediante distintas fórmulas, relacionalas con
modelos  moleculares  físicos  ou  xerados  por
computador, e coñecer algunhas aplicacións de
especial interese.

FQB2.9.1.  Identifica  e  representa  hidrocarburos
sinxelos mediante a súa fórmula molecular, se-
midesenvolvida e desenvolvida.

CMCCT 6

FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos molecula-
res, as fórmulas usadas na representación de hi-
drocarburos.

CMCCT 6

FQB2.9.3. Describe as aplicacións de hidrocarbu-
ros sinxelos de especial interese.

CMCCT 6

f B2.6. Introdución á química orgánica. B2.10. Recoñecer os grupos funcionais presentes
en moléculas de especial interese.

FQB2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a familia
orgánica a partir da fórmula de alcohois, aldehi-

CMCCT 6

42



                                                                                                                                                                               IES do Milladoiro

Física e Química. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidade
Nº

dos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e ami-
nas.

Bloque 3. Os cambios

f B3.1. Reaccións e ecuacións químicas.
B3.2. Mecanismo, velocidade e enerxía das reac-

cións.

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

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

CMCCT 5

f B3.2. Mecanismo, velocidade e enerxía das reac-
cións.

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

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

CMCCT 5

FQB3.2.2. Analiza o efecto dos factores que afec-
tan a velocidade dunha reacción química, sexa a
través de experiencias de laboratorio ou median-
te  aplicacións  virtuais  interactivas  nas  que  a
manipulación das variables permita extraer con-
clusións.

CMCCT
CD

5

f B3.2. Mecanismo, velocidade e enerxía das reac-
cións.

B3.3.  Interpretar ecuacións termoquímicas e dist-
inguir entre reaccións endotérmicas e exotérmi-
cas. 

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

CMCCT 5

f B3.3. Cantidade de substancia: mol. B3.4. Recoñecer a cantidade de substancia como
magnitude fundamental e o mol como a súa uni-
dade no Sistema Internacional de Unidades. 

FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a canti-
dade de substancia, a masa atómica ou molecu-
lar e a constante do número de Avogadro.

CMCCT 5

f B3.4. Concentración molar.
B3.5. Cálculos estequiométricos.

B3.5. Realizar cálculos estequiométricos con reac-
tivos puros supondo un rendemento completo da
reacción, partindo do axuste da ecuación quími-
ca correspondente.

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

CMCCT 5
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Física e Química. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidade
Nº

FQB3.5.2. Resolve problemas, realizando cálculos
estequiométricos, con reactivos puros e supondo
un rendemento completo da reacción, tanto se
os reactivos están en estado sólido como se es-
tán en disolución.

CMCCT 5

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

FQB3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para descri-
bir o comportamento químico de ácidos e bases.

CMCCT 5

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

CMCCT 5

b
f
h
g

B3.6. Reaccións de especial interese. B3.7. Realizar experiencias de laboratorio nas que
teñan lugar reaccións de síntese, combustión e
neutralización, interpretando os fenómenos ob-
servados.

FQB3.7.1. Deseña e describe o procedemento de
realización  dunha  volumetría  de  neutralización
entre un ácido forte e unha base forte, e inter-
preta os resultados.

CMCCT
CSIEE

5

FQB3.7.2. Planifica unha experiencia e describe o
procedemento para seguir no laboratorio que de-
mostre que nas reaccións de combustión se pro-
duce dióxido de carbono mediante a detección
deste gas.

CMCCT
CSIEE

5

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

CMCCT
CAA

5

f B3.6. Reaccións de especial interese. B3.8. Valorar a importancia das reaccións de sínte-
se, combustión e neutralización en procesos bio-
lóxicos, en aplicacións cotiás e na industria, así
como a súa repercusión ambiental.

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

CMCCT 5

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

CMCCT
CSC

5
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Física e Química. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidade
Nº

FQB3.8.3. Describe casos concretos de reaccións
de neutralización de importancia biolóxica e in-
dustrial.

CMCCT 5

Bloque 4. O movemento e as forzas

f B4.1.  Movemento.  Movementos  rectilíneo  unifor-
me, rectilíneo uniformemente acelerado e circu-
lar uniforme.

B4.1. Xustificar o carácter relativo do movemento e
a  necesidade dun sistema de  referencia  e  de
vectores, para o describir adecuadamente, apli-
cando o anterior á representación de distintos ti-
pos de desprazamento. 

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

CMCCT 7

f B4.1.  Movemento.  Movementos  rectilíneo  unifor-
me, rectilíneo uniformemente acelerado e circu-
lar uniforme.

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

FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en fun-
ción da súa traxectoria e a súa velocidade. 

CMCCT 7

FQB4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio
da velocidade nun estudo cualitativo do move-
mento  rectilíneo  uniformemente  acelerado
(MRUA), e razoa o concepto de velocidade ins-
tantánea.

CMCCT 7

f B4.1.  Movemento.  Movementos  rectilíneo  unifor-
me, rectilíneo uniformemente acelerado e circu-
lar uniforme.

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

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

CMCCT 7

f B4.1.  Movemento.  Movementos  rectilíneo  unifor-
me, rectilíneo uniformemente acelerado e circu-
lar uniforme.

B4.4. Resolver problemas de movementos rectilí-
neos  e  circulares,  utilizando  unha  representa-
ción  esquemática  coas  magnitudes  vectoriais
implicadas, e expresar o resultado nas unidades
do Sistema Internacional. 

FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento recti-
líneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente
acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), in-
cluíndo movemento de graves, tendo en conta
valores positivos e negativos das magnitudes, e
expresar o resultado en unidades do Sistema In-
ternacional. 

CMCCT 7
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FQB4.4.2. Determina tempos e distancias de frea-
da de vehículos e xustifica, a partir dos resulta-
dos, a importancia de manter a distancia de se-
guridade na estrada.

CMCCT
CSC

7

FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector acele-
ración en calquera movemento curvilíneo e cal-
cula o seu valor no caso do movemento circular
uniforme.

CMCCT 7

f B4.1.  Movemento.  Movementos  rectilíneo  unifor-
me, rectilíneo uniformemente acelerado e circu-
lar uniforme.

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

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

CMCCT 7

FQB4.5.2.  Deseña,  describe  e  realiza  individual-
mente ou en equipo experiencias no laboratorio
ou empregando aplicacións virtuais interactivas,
para determinar a variación da posición e a velo-
cidade dun corpo en función do tempo, e repre-
senta e interpreta os resultados obtidos.

CMCCT
CSIEE
CD
CCL
CAA
CSC

7

f B4.2. Natureza vectorial das forzas. 
B4.3. Leis de Newton.
B4.4.  Forzas de especial  interese:  peso,  normal,

rozamento e centrípeta.

B4.6. Recoñecer o papel das forzas como causa
dos cambios na velocidade dos corpos e repre-
sentalas vectorialmente.

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

CMCCT 8

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

CMCCT 8

f B4.3. Leis de Newton.
B4.4.  Forzas de especial  interese:  peso,  normal,

rozamento e centrípeta.

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

FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas que ac-
túan sobre un corpo en movemento nun plano
tanto horizontal como inclinado, calculando a for-
za resultante e a aceleración.

CMCCT 8

f B4.3. Leis de Newton. B4.8. Aplicar as leis de Newton para a interpreta-
ción de fenómenos cotiáns.

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

CMCCT 8
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B4.4.  Forzas de especial  interese:  peso,  normal,
rozamento e centrípeta.

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

CMCCT 8

FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de ac-
ción e reacción en situacións de interacción en-
tre obxectos.

CMCCT 8

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

B4.5. Lei da gravitación universal.

B4.9. Valorar a relevancia histórica e científica que
a lei da gravitación universal supuxo para a unifi-
cación das mecánicas terrestre e celeste, e in-
terpretar a súa expresión matemática.

FQB4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de
atracción gravitatoria só se poñen de manifesto
para obxectos moi masivos, comparando os re-
sultados obtidos de aplicar a lei da gravitación
universal ao cálculo de forzas entre distintos pa-
res de obxectos.

CMCCT 9

FQB4.9.2.  Obtén  a  expresión  da  aceleración  da
gravidade a partir da lei da gravitación universal
relacionando as expresións matemáticas do pe-
so dun corpo e a forza de atracción gravitatoria.

CMCCT 9

f B4.5. Lei da gravitación universal. B4.10. Comprender que a caída libre dos corpos e
o  movemento  orbital  son  dúas  manifestacións
da lei da gravitación universal. 

FQB4.10.1. Razoa o motivo polo que as forzas gra-
vitatorias producen nalgúns casos movementos
de caída libre e noutros casos movementos orbi-
tais.

CMCCT 9

f B4.5. Lei da gravitación universal. B4.11. Identificar as aplicacións prácticas dos sa-
télites artificiais e a problemática xurdida polo li-
xo espacial que xeran.

FQB4.11.1.  Describe  as  aplicacións  dos  satélites
artificiais en telecomunicacións, predición mete-
orolóxica,  posicionamento global,  astronomía e
cartografía, así como os riscos derivados do lixo
espacial que xeran.

CMCCT
CSC

9

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

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

CMCCT 10
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FQB4.12.2. Calcula a presión exercida polo peso
dun obxecto regular en distintas situacións nas
que varía a superficie en que se apoia; compara
os resultados e extrae conclusións.

CMCCT 10

f B4.7. Principios da hidrostática.
B4.8. Física da atmosfera.

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

FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos en
que se poña de manifesto a relación entre a pre-
sión e a profundidade no seo da hidrosfera e a
atmosfera.

CMCCT 10

FQB4.13.2. Explica o abastecemento de auga po-
table, o deseño dunha presa e as aplicacións do
sifón,  utilizando o  principio  fundamental  da  hi-
drostática. 

CMCCT 10

FQB4.13.3.  Resolve  problemas  relacionados  coa
presión no interior dun fluído aplicando o princi-
pio fundamental da hidrostática.

CMCCT 10

FQB4.13.4. Analiza aplicacións prácticas baseadas
no principio de Pascal, como a prensa hidráuli-
ca, o elevador, ou a dirección e os freos hidráuli-
cos,  aplicando  a  expresión  matemática  deste
principio á resolución de problemas en contextos
prácticos.

CMCCT 10

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

CMCCT 10

b
f
g

B4.7. Principios da hidrostática.
B4.8. Física da atmosfera.

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

FQB4.14.1. Comproba experimentalmente ou utili-
zando aplicacións virtuais interactivas a relación
entre  presión  hidrostática  e  profundidade  en
fenómenos como o paradoxo hidrostático, o to-
nel de Arquímedes e o principio dos vasos co-
municantes. 

CMCCT
CD

10
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FQB4.14.2. Interpreta o papel da presión atmosféri-
ca en experiencias como o experimento de Torri-
celli, os hemisferios de Magdeburgo, recipientes
invertidos onde non se derrama o contido, etc.,
inferindo o seu elevado valor.

CCEC
CMCCT

10

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

CMCCT 10

f B4.8. Física da atmosfera. B4.15.  Aplicar  os  coñecementos sobre a  presión
atmosférica á descrición de fenómenos meteoro-
lóxicos e á interpretación de mapas do tempo,
recoñecendo termos e símbolos específicos da
meteoroloxía.

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

CMCCT 10

FQB4.15.2.  Interpreta os mapas de isóbaras que
se amosan no prognóstico do tempo, indicando
o significado da simboloxía e os datos que apa-
recen nestes.

CMCCT 10

Bloque 5. A enerxía

f B5.1. Enerxías cinética e potencial. Enerxía mecá-
nica. Principio de conservación.

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

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

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

CMCCT 11

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

CMCCT 11, 12

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

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

FQB5.2.1. Identifica a calor e o traballo como for-
mas de intercambio de enerxía, distinguindo as
acepcións coloquiais destes termos do seu signi-
ficado científico.

CMCCT 11, 12

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

CMCCT 11, 12
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f B5.3. Traballo e potencia. B5.3. Relacionar os conceptos de traballo e poten-
cia na resolución de problemas, expresando os
resultados en unidades do Sistema Internacional
ou noutras de uso común.

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

CMCCT 11

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

B5.4. Efectos da calor sobre os corpos.

B5.4. Relacionar cualitativa e cuantitativamente a
calor cos efectos que produce nos corpos: varia-
ción de temperatura, cambios de estado e dilata-
ción.

FQB5.4.1. Describe as transformacións que experi-
menta un corpo ao gañar ou perder enerxía, de-
terminar a calor necesaria para que se produza
unha variación de temperatura dada e para un
cambio  de  estado,  e  representar  graficamente
estas transformacións.

CMCCT 12

FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre cor-
pos a distinta temperatura e o valor da tempera-
tura final aplicando o concepto de equilibrio tér-
mico.

CMCCT 12

FQB5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun
obxecto coa variación da súa temperatura utili-
zando o coeficiente de dilatación lineal  corres-
pondente.

CMCCT 12

FQB5.4.4.  Determina  experimentalmente  calores
específicas  e  calores  latentes  de  substancias
mediante un calorímetro, realizando os cálculos
necesarios a partir dos datos empíricos obtidos.

CMCCT
CAA

12

l
l

B5.3. Traballo e potencia.
B5.5. Máquinas térmicas.

B5.5. Valorar a relevancia histórica das máquinas
térmicas como desencadeadores da Revolución
Industrial, así como a súa importancia actual na

FQB5.5.1.  Explica ou interpreta,  mediante ilustra-
cións ou a partir delas, o fundamento do funcio-
namento do motor de explosión.

CMCCT 11
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ñ
o

industria e no transporte. FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia
histórica do motor de explosión e preséntao em-
pregando as TIC.

CAA
CMCCT
CD
CCL
CSC
CCEC

11

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

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

CMCCT 11,12

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

CMCCT
CD
CCL

11,12

7.4 Concrecións metodolóxicas

Trátase de facer unha aprendizaxe significativa de tal xeito que lles permita establecer relacións entre os coñecementos e experiencias previas e
os novos contidos.
Proporcionaránselles  oportunidades para poñer en práctica os novos coñecementos, de xeito que poidan comprobar o interese e a utilidade do
aprendido.
É importante tamén propoñer actividades que lles leve á reflexión persoal do realizado e á elaboración de conclusións con respecto ó que se 
aprendeu, de tal xeito que os/as alumnos/as poidan analizar o avance respecto as súas ideas previas.
Considérase imprescindíbel que o alumnado traballe diariamente e de forma individual as tarefas desenvoltas e propostas na clase para que así 
adquira o coñecemento e a comprensión da materia con solidez, ademais de formar un hábito de traballo. Desta forma as alumnas e os 
alumnos aprenderán física e química en lugar dunha serie de conceptos e resultados de xeito simplemente mecánico e memorístico. 
Os contidos  deben serlles  útiles para levar a cabo outras aprendizaxes e tamén para poderse enfrontar con éxito  problemas da vida real.
O enfoque dos temas será preferentemente intuitivo e operativo, prescindindo do formalismo lóxico na meirande parte das exposicións, agás 
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nos casos nos que coincide coa intuición. Compre coidar especialmente o tecido de interrelacións temáticas tanto explicitándoo a posteriori 
como dándolle ós alumnos oportunidade de descubrilo por si mesmos nos exemplos concretos. Isto reflectirase tamén na formulación de 
exercicios e problemas, sexan para realizar durante a clase ou dentro das probas de avaliación.
As esixencias de memorización serán as imprescindibles, o que é algo moi distinto das rutinas operativas e da aplicación de conceptos, que
compre automatizar, é dicir, constituír en linguaxe adquirida, manexada con soltura comparable á linguaxe ordinaria, en canto significa
adquisición de linguaxe técnica básica e tratamento de datos 

7.5 Materiais e recursos didácticos

Utilizaranse os seguintes materiais aínda que non se descarta introducir ao longo do curso algún outro se as condicións o requiren:

Libro de texto : “Física y Química” 4º ESO, Edebé
Fontes documentais: básicamente internet
Aula Virtual
Calculadora
Material de laboratorio

7.6 Medidas de atención á diversidade

O enfoque didáctico, do cal forma parte a avaliación en canto se fan moitas probas como forma de estímulo, é esencialmente acumulativo-

reiterativo. Tanto nas explicacións como sobre todo nos exercicios, repásase continuamente a materia xa vista. En consecuencia, isto é xa un 

mecanismo xeral de reforzo educativo para os alumnos que fagan un mínimo esforzo de seguimento da clase, dado que se lle dan numerosas 

oportunidades de asimilar os conceptos e procedementos básicos correspondentes a este curso, ainda que a súa explicación inicial quede 

meses atrás.

Para poder traballar mellor as necesidades de cada alumno/a pódense preparar actividades sobre un mesmo contido de repaso, de reforzo e de

ampliación variando o grado de dificultade. Amáis, na aula virtual poñeranse videos explicativos e tutoriais das partes da materia que lle poden 
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resultar máis difíciles de asimilar e así poden visualizalos as veces que o precisen para entender correctamente o procedemento a seguir.

A data límite para a entrega desta programación é o 20 de setembro, e con esta data, non dispoñemos da información do alumnado con NEE ou

NEAE deste curso para facer constar nesta P.D. as medidas concretas de atención á diversidade , a pesar de que nas CCP do curso pasado e no 

primeiro claustro deste curso se deixou de manifesto que o profesorado necesitaba esa información por escrito para a atención correcta deste 

alumnado dende o inicio do curso para tomar as decisións organizativas, metodolóxicas e de avaliación necesarias.

7.7 Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado

A avaliación terá carácter integral, continuo e regulador do progreso. A avaliación considerase como un elemento inseparable do proceso
educativo, a través do cal o profesor recolle información de maneira permanente do proceso de ensinanza-aprendizaxe, atendendo ademais as
singularidades de cada un deles.

o Instrumentos de avaliación:  
 controis periódicos
 exercicios e actividades para  a casa
 exercicios na aula
 informe de actividades prácticas
 exposicións orais

o Criterios de cualificación

 A cualificación final de cada avaliación obterase do seguinte xeito:

 Probas obxectivas................................................................................. ata un máximo de 8 puntos
 Traballo na aula que se recolle para correxir e/ou exposicións orais.......ata un máximo de 2 puntos

Probas obxectivas:
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Comezamos establecendo os seguintes criterios xerais para as probas escritas :

- En toda proba escrita que se realice figurará a puntuación que se lle vai dar a cada pregunta.

- É obrigatorio escribir con bolígrafo. Non se admitirán exames feitos con lapis.

- Os alumnos deberán traer, de ser necesario, calculadora ao exame e non estará permitido compartir a dun compañeiro.

- A ausencia de explicacións na solución,ou unha explicación errada, repercutirá negativamente na súa valoración, podendo chegar a ter unha 

puntuación de cero se só se aporta a solución numérica sen ningunha explicación. Reciprocamente, aínda que o resultado non sexa correcto, 

teranse en conta a presentación e desenvolvemento do problema.

- A  non comparecencia non xustificada a un exame cualificarase cun cero. No caso de non poder asistir a un exame por motivo xustificado, o 

profesor ou profesora poderá establecer outra data para facelo, ou determinar unha cualificación en función dos datos que ten do alumno ata 

ese momento.

Cualificación de cada avaliación

Ao longo dun trimestre realizaranse dúas probas como mínimo, achando a media aritmética de ditas probas (no caso de que se demos-
tre que un alumno copiou, a nota da proba será de 0) . Esa nota media pondera un 80% na nota de avalición e o 20% restante calcúlase como
media aritmética de todas as notas recollidas ao longo do trimestre en exercicios cualificados e exposicións de traballos. A nota resultante final
despois da aplicación das ponderacións anteriores será a nota real do trimestre. O redondeo desta nota para poñer no xade será a criterio da
profesora da materia en base ás anotacións individuais de cada alumno/a no seu proceso de aprendizaxe ao longo do trimestre. Esta nota que
figura en xade en cada avaliación é meramente informativa, non é a que se emprega para o cálculo da nota final.

Cualificación final
Para a cualificación final ordinaria do mes de xuño realizarase a media aritmética das notas dos bloques de Química e Física. A nota de cada
bloque calcúlase facendo a media aritmética de todos os exames dese bloque. O bloque de Química inclúe as unidades didácticas 1, 2, 3, 4, 5 e
6 e o bloque de Física o resto (7-12). No caso de que esta media sexa inferior a 5, o/a alumno/a terá a posibilidade de recuperar o/os bloque/s
suspensos antes da avaliación ordinaria mediante unha proba obxectiva (nota sobre 10). Unha vez cualificada esta proba, a nova nota do bloque
obterase así: 
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Cualificación final bloque = 70 % nota do bloque na recuperación + 30% nota do bloque antes da recuperación. 

Se a nota da proba escrita da recuperación é maior ou igual a cinco, pero ao facer a ponderación anterior resulta <5. A cualificación será 5. 

O alumnado que queira mellorar a nota final poderá presentarse ás probas dos bloques que estime oportunos e aplicaranse as ponderacións
anteriores para o cálculo da nota final.

Ficha de observación:

Valoraranse os seguintes ítems para o redondeo da nota no xade, non se aplicará o redondeo matemático.

Exercicios e actividades para a casa
Traballo na clase
Informe de actividades prácticas
Actitude cara á materia

Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

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

3 X

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

3 X

FQB1.2.1. Distingue entre hipóteses, leis e teorías, e explica os procesos que corroboran unha hipótese e a dotan de valor científico. 3 X

FQB1.3.1. Identifica unha determinada magnitude como escalar ou vectorial e describe os elementos que definen esta última. 4 X X

FQB1.4.1. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando a ecuación de dimensións aos dous membros. 2 X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

FQB1.5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha medida coñecido o valor real. 2 X

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

2 X X

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

2 X

FQB1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un tema de interese científico, empregando as TIC. 1 X

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

3 X X

FQB1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación científica utilizando as TIC. 2 X X

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

3 X X

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

1 X

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

4 X X X

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

4 X X X

FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, e sitúaos na táboa periódica. 4 X X X

FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir a estrutura e a fórmula dos compostos iónicos e covalentes. 3 X X

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

4 X X

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

4 X X

FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría dos electróns libres, e relaciónaa coas propiedades características 4 X X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

dos metais.

FQB2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan deducir o tipo de enlace presente nunha substancia descoñecida. 1 X

FQB2.6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, seguindo as normas da IUPAC. 4 X X X

FQB2.7.1. Xustifica a importancia das forzas intermoleculares en substancias de interese biolóxico. 1 X X

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

3 X X

FQB2.8.1. Explica os motivos polos que o carbono é o elemento que forma maior número de compostos. 3 X X

FQB2.8.2. Analiza as formas alotrópicas do carbono, relacionando a estrutura coas propiedades. 1 X X

FQB2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos mediante a súa fórmula molecular, semidesenvolvida e desenvolvida. 3 X X

FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as fórmulas usadas na representación de hidrocarburos. 1 X X

FQB2.9.3. Describe as aplicacións de hidrocarburos sinxelos de especial interese. 2 X X

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

4 X X X

FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de colisións, e deduce a lei de conservación da masa. 3 X

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

3 X X X

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

2 X

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

2 X X X X

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

4 X X X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

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

4 X X X

FQB3.5.2. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros e supondo un rendemento completo da reac -
ción, tanto se os reactivos están en estado sólido como se están en disolución.

4 X X X

FQB3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o comportamento químico de ácidos e bases. 2 X X X

FQB3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha disolución utilizando a escala de pH. 2 X X

FQB3.7.1. Deseña e describe o procedemento de realización dunha volumetría de neutralización entre un ácido forte e unha base for-
te, e interpreta os resultados.

1 X X

FQB3.7.2. Planifica unha experiencia e describe o procedemento para seguir no laboratorio que demostre que nas reaccións de com -
bustión se produce dióxido de carbono mediante a detección deste gas.

2 X X

FQB3.7.3. Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas que teñan lugar reaccións de síntese, combustión ou neutralización. 2 X X

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

2 X X

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

2 X X

FQB3.8.3. Describe casos concretos de reaccións de neutralización de importancia biolóxica e industrial. 2 X

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

2 X X

FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa traxectoria e a súa velocidade. 2 X X

FQB4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade nun estudo cualitativo do movemento rectilíneo uniformemente acele-
rado (MRUA), e razoa o concepto de velocidade instantánea.

3 X X

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

3 X X

FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) e circular unifor - 4 X X X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

me (MCU), incluíndo movemento de graves, tendo en conta valores positivos e negativos das magnitudes, e expresar o resultado
en unidades do Sistema Internacional. 

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

3 X X X

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

4 X X X

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

4 X X X

FQB4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo experiencias no laboratorio ou empregando aplicacións virtuais in -
teractivas, para determinar a variación da posición e a velocidade dun corpo en función do tempo, e representa e interpreta os re -
sultados obtidos.

1 X X

FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos que hai cambios na velocidade dun corpo. 3 X X X

FQB4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a forza normal, a forza de rozamento e a forza centrípeta en casos de movementos rec -
tilíneos e circulares.

4 X X

FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un corpo en movemento nun plano tanto horizontal como inclinado, cal -
culando a forza resultante e a aceleración.

4 X X X

FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de Newton. 3 X X X

FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia do enunciado da segunda lei. 3 X X

FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en situacións de interacción entre obxectos. 2 X

FQB4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción gravitatoria só se poñen de manifesto para obxectos moi masivos, com -
parando os resultados obtidos de aplicar a lei da gravitación universal ao cálculo de forzas entre distintos pares de obxectos.

2 X X

FQB4.9.2. Obtén a expresión da aceleración da gravidade a partir da lei da gravitación universal relacionando as expresións mate-
máticas do peso dun corpo e a forza de atracción gravitatoria.

2 X X

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

1 X X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

FQB4.11.1. Describe as aplicacións dos satélites artificiais en telecomunicacións, predición meteorolóxica, posicionamento global, as-
tronomía e cartografía, así como os riscos derivados do lixo espacial que xeran.

1 X X

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

2 X X

FQB4.12.2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto regular en distintas situacións nas que varía a superficie en que se apo-
ia; compara os resultados e extrae conclusións.

3 X X

FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos en que se poña de manifesto a relación entre a presión e a profundidade no seo da hi -
drosfera e a atmosfera.

3 X X

FQB4.13.2. Explica o abastecemento de auga potable, o deseño dunha presa e as aplicacións do sifón, utilizando o principio funda -
mental da hidrostática. 

2 X X

FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados coa presión no interior dun fluído aplicando o principio fundamental da hidrostática. 4 X X X

FQB4.13.4. Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio de Pascal, como a prensa hidráulica, o elevador, ou a dirección e os
freos hidráulicos, aplicando a expresión matemática deste principio á resolución de problemas en contextos prácticos.

3 X X

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

3 X X X

FQB4.14.1. Comproba experimentalmente ou utilizando aplicacións virtuais interactivas a relación entre presión hidrostática e profun-
didade en fenómenos como o paradoxo hidrostático, o tonel de Arquímedes e o principio dos vasos comunicantes. 

2 X X

FQB4.14.2. Interpreta o papel da presión atmosférica en experiencias como o experimento de Torricelli, os hemisferios de Magdebur -
go, recipientes invertidos onde non se derrama o contido, etc., inferindo o seu elevado valor.

2 X X

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

1 X X

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

1 X X

FQB4.15.2. Interpreta os mapas de isóbaras que se amosan no prognóstico do tempo, indicando o significado da simboloxía e os da-
tos que aparecen nestes.

1 X X

60



                                                                                                                                                                               IES do Milladoiro

Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

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

4 X X X

FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en situacións onde diminúe a enerxía mecánica. 3 X X

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

3 X X

FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia enerxía en forma de calor ou en forma de traballo. 2 X X

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

4 X X X

FQB5.4.1. Describe as transformacións que experimenta un corpo ao gañar ou perder enerxía, determinar a calor necesaria para que
se produza unha variación de temperatura dada e para un cambio de estado, e representar graficamente estas transformacións.

3 X X X

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

4 X X X

FQB5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun obxecto coa variación da súa temperatura utilizando o coeficiente de dilatación lineal
correspondente.

2 X X

FQB5.4.4. Determina experimentalmente calores específicas e calores latentes de substancias mediante un calorímetro, realizando os
cálculos necesarios a partir dos datos empíricos obtidos.

2 X X

FQB5.5.1. Explica ou interpreta, mediante ilustracións ou a partir delas, o fundamento do funcionamento do motor de explosión. 1 X X

FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor de explosión e preséntao empregando as TIC. 1 X X

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

1 X X

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

1 X X

.

.
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.

.Grao de consecución dos estándares de aprendizaxe

1  Medio-baixo

2 Medio

3 Medio-alto

4 alto

.

.10. Programación de Física.2ºBacharelato

10.1 Perfil competencial. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave

.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AGRUPADOS POR COMPETENCIAS

Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

1 FSB1.1.1. FSB1.1.1. FSB1.2.1. FSB1.1.2. FSB1.1.1. FSB1.1.1. FSB2.1.2. 
2 FSB1.2.2. FSB1.1.2. FSB1.2.2. FSB1.1.3. FSB1.2.4 FSB1.2.2. FSB3.2.1
3 FSB1.2.4 FSB1.1.3. FSB1.2.3. FSB1.1.4 FSB4.19.2 FSB1.2.4 FSB4.19.1. 
4 FSB6.3.1. FSB1.1.4 FSB1.2.4 FSB1.2.4 FSB5.4.2. FSB4.1.1 FSB6.21.1
5 FSB6.14.1 FSB1.2.1. FSB2.6.1. FSB4.4.1. FSB6.12.1. FSB4.19.3
6 FSB6.20.2. FSB1.2.2. FSB3.10.2. FSB4.8.1 FSB6.21.1 FSB6.21.1
7 FSB6.20.3. FSB1.2.3. FSB3.17.2. FSB6.1.2. 
8 FSB1.2.4 FSB4.19.1. FSB6.13.1. 
9 FSB1.2.4 FSB4.20.1. 
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10 FSB2.1.2. 
11 FSB2.2.1. 
12 FSB2.3.1. 
13 FSB2.4.1. 
14 FSB2.5.1
15 FSB2.5.2. 
16 FSB2.6.1. 
17 FSB2.7.1. 
18 FSB3.1.1. 
19 FSB3.1.2. 
20 FSB3.2.1
21 FSB3.2.2. 
22 FSB3.3.1. 
23 FSB3.4.1. 
24 FSB3.4.2
25 FSB3.5.1. 
26 FSB3.6.1
27 FSB3.7.1. 
28 FSB3.8.1. 
29 FSB3.9.1
30 FSB3.10.1. 
31 FSB3.10.2. 
32 FSB3.10.3
33 FSB3.11.1
34 FSB3.12.1. 
35 FSB3.12.2. 
36 FSB3.13.1. 
37 FSB3.14.1
38 FSB3.15.1. 
39 FSB3.16.1. 
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40 FSB3.17.1. 
41 FSB3.17.2. 
42 FSB3.18.1
43 FSB3.18.2
44 FSB4.1.1
45 FSB4.2.1
46 FSB4.2.2
47 FSB4.3.1. 
48 FSB4.3.2. 
49 FSB4.4.1. 
50  FSB4.5.1. 
51 FSB4.5.2. 
52 FSB4.6.1
53 FSB4.7.1
54 FSB4.8.1
55 FSB4.9.1
56 FSB4.9.2
57 FSB4.10.1
58 FSB4.11.1 
59 FSB4.12.1. 
60 FSB4.12.2. 
61 FSB4.13.1. 
62 FSB4.14.1. 
63 FSB4.14.2
64 FSB4.15.1. 
65 FSB4.15.2
66 FSB4.16.1. 
67 FSB4.17.1
68 FSB4.18.1. 
69 FSB4.18.2

64



                                                                                                                                                                               IES do Milladoiro

70 FSB4.19.1. 
71 FSB4.19.2
72 FSB4.19.3
73 FSB4.20.1. 
74 FSB5.1.1
75 FSB5.2.1
76 FSB5.2.2. 
77 FSB5.3.1
78 FSB5.4.1
79 FSB5.4.2. 
80 FSB6.1.1
81 FSB6.1.2. 
82 FSB6.2.1. 
83 FSB6.2.2. 
84 FSB6.3.1. 
85 FSB6.4.1. 
86 FSB6.5.1.
87 FSB6.6.1. 
88 FSB6.7.1. 
89 FSB6.8.1. 
90 FSB6.9.1
91 FSB6.10.1. 
92 FSB6.11.1. 
93 FSB6.11.2. 
94 FSB6.12.1. 
95 FSB6.13.1. 
96 FSB6.13.2
97 FSB6.14.1
98 FSB6.14.2
99 FSB6.15.1
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100 FSB6.16.1. 
101 FSB6.17.1. 
102 FSB6.18.1. 
103 FSB6.18.2. 

      104 FSB6.19.1. 
105 FSB6.19.2. 
106 FSB6.20.1. 
107 FSB6.20.2. 
108 FSB6.20.3. 
109 FSB6.21.1

10.2 Unidades didácticas 

Nº Título da UD Descrición Trimestre

0 A actividade científica Método científico, determinación de erros nas medidas, 
representacións gráfica e a súa análise

1

1 Campo gravitacional Concepto, representación. Forza, intensidade, enerxía potencial
e potencial gravitacionais. Campo gravitacional nos corpos 
celestes. Movemento de planetas e satélites. Leis de Kepler

1

2 Campo eléctrico Forza, intensidade, enerxía potencial e potencial electrostáticos.
Representación campo electrostático. Campo creado por unha 
distribución continua de carga. Movemento de cargas nun 
campo eléctrico uniforme. Fluxo

1

3 Campo magnético Campo magnético. Lei de Lorentz.Movemento de cargas no 1
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interior de campos magnéticos.Campos magnéticos creados por
cargas, correntes e agrupacións de correntes. 

4 Indución electromagnética Indución electromagnética, as leis e a aplicación. Fluxo 1

5 Ondas. O son Movemento ondulatorio. Ecuación matemática dunha onda 
harmónica. Propagación da enerxía. Principio de 
Huygens.Propiedades das ondas. O son

2

6 Ondas electromagnéticas A natureza da luz. Espectro electromagnético. Fenómenos 
ondulatorios da luz. A cor

2

7 Óptica xeométrica Óptica xeométrica. Imaxes por reflexión e refracción. 
Instrumentos ópticos. O ollo humano

2

8 Relatividade Teoría da relatividade especial. Enerxía relativista 3

9 Física cuántica Feitos q non explica a física clásica.Modelo atómico de Bohr. 
Mecánica cuántica. Aplicacións da física cuántica

3

10 Física nuclear O núcleo atómico.Radioactividade, desintegracións 
radioactivas. Radioactividade  artificial. Fusión e fisión. 
Radiacións ionizantes. Aplicacións procesos nucleares

3

11 Física de partículas Partículas subatómicas. Quarks.Interaccións fundamentais.. 
Interacción  entre partículas. Xeración e detección de partículas

3
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12 Historia do universo Expansión do universo e o big band.Materia escura e enerxía 
escura. Modelo estándar, fortalezas e debilidades 

3

10.3 Distribución do currículo en Unidades didácticas

Física. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidade
Nº

Bloque 1. A actividade científica

b
d
g
i
l

B1.1. Estratexias propias da actividade científica. B1.1. Recoñecer e utilizar as estratexias básicas da
actividade científica. 

FSB1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a in-
vestigación científica, propondo preguntas, identi-
ficando e analizando problemas, emitindo hipóte-
ses fundamentadas, recollendo datos, analizando
tendencias a partir de modelos, e deseñando e
propondo estratexias de actuación.

CCL
CMCCT
CSC
CSIEE

0

FSB1.1.2. Efectúa a análise dimensional das ecua-
cións que relacionan as magnitudes nun proceso
físico.

CAA
CMCCT

Todas

FSB1.1.3. Resolve exercicios nos que a información
debe deducirse a partir dos datos proporcionados
e das ecuacións que rexen o fenómeno, e con-
textualiza os resultados. 

CAA
CMCCT

Todas

FSB1.1.4.  Elabora  e  interpreta  representacións
gráficas de dúas e tres variables a partir de datos
experimentais, e relaciónaas coas ecuacións ma-
temáticas que representan as leis e os principios
físicos subxacentes.

CAA
CMCCT

Todas

g
i

B1.2.  Tecnoloxías da información e da comunica-
ción.

B1.2. Coñecer, utilizar e aplicar as tecnoloxías da
información  e  da  comunicación  no  estudo  dos
fenómenos físicos.

FSB1.2.1. Utiliza aplicacións virtuais interactivas pa-
ra simular experimentos físicos de difícil implan-
tación no laboratorio.

CD
CMCCT

0
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Física. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidade
Nº

l FSB1.2.2. Analiza a validez dos resultados obtidos
e elabora un informe final facendo uso das TIC,
no que se comunique tanto o proceso como as
conclusións obtidas.

CD
CCL
CMCCT
CSIEE

0

FSB1.2.3. Identifica as principais características li-
gadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de
información científica existente en internet e nou-
tros medios dixitais. 

CD
CMCCT

0

FSB1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta infor-
mación relevante nun texto de divulgación cien-
tífica, e transmite as conclusións obtidas utilizan-
do a linguaxe oral e escrita con propiedade.

CAA 
CCL
CD 
CMCCT

0

d
g
i
l
m

B1.1. Estratexias necesarias na actividade científi-
ca. 

B1.3. Realizar de xeito cooperativo tarefas propias
da investigación científica.

FQB1.3.1. Realiza de xeito cooperativo algunhas ta-
refas propias da investigación científica: procura
de información,  prácticas  de  laboratorio  ou  pe-
quenos proxectos de investigación.

CAA
CCL
CD
CMCCT
CSC 
CSIEE

0,5,7

Bloque 2. Interacción gravitatoria

i
l

B2.1. Campo gravitatorio.
B2.2. Campos de forza conservativos. 
B2.3. Intensidade do campo gravitatorio.
B2.4. Potencial gravitatorio.

B2.1. Asociar o campo gravitatorio á existencia de
masa, e caracterizalo pola intensidade do campo
e o potencial.

FSB2.1.1. Diferencia os conceptos de forza e cam-
po, establecendo unha relación entre a intensida-
de do campo gravitatorio e a aceleración da gra-
vidade. 

CMCCT 1

FSB2.1.2. Representa o campo gravitatorio median-
te as liñas de campo e as superficies de enerxía
equipotencial.

CCEC 
CMCCT

1

i
l

B2.4. Potencial gravitatorio. B2.2. Recoñecer o carácter conservativo do campo
gravitatorio pola súa relación cunha forza central
e asociarlle, en consecuencia, un potencial gravi-

FSB2.2.1. Xustifica o carácter conservativo do cam-
po gravitatorio  e  determina  o  traballo  realizado
polo campo a partir das variacións de enerxía po-

CMCCT 1
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Física. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidade
Nº

tatorio. tencial. 

i
l

B2.5. Enerxía potencial gravitatoria.
B2.6. Lei de conservación da enerxía.

B2.3. Interpretar as variacións de enerxía potencial
e o signo desta en función da orixe de coordena-
das enerxéticas elixida. 

FSB2.3.1. Calcula a velocidade de escape dun cor-
po aplicando o principio de conservación da ener-
xía mecánica. 

CMCCT 1

i
l

B2.6. Lei de conservación da enerxía. B2.4. Xustificar as variacións enerxéticas dun corpo
en movemento no seo de campos gravitatorios.

FSB2.4.1. Aplica a lei de conservación da enerxía
ao movemento orbital de corpos como satélites,
planetas e galaxias.

CMCCT 1

g
i
l

B2.7. Relación entre enerxía e movemento orbital. B2.5. Relacionar o movemento orbital dun corpo co
raio da órbita e a masa xeradora do campo.

FSB2.5.1. Deduce a velocidade orbital dun corpo, a
partir da lei fundamental da dinámica, e relació-
naa co raio da órbita e a masa do corpo.

CMCCT 1

FSB2.5.2. Identifica a hipótese da existencia de ma-
teria escura a partir dos datos de rotación de ga-
laxias e a masa do burato negro central.

CMCCT 1

i
l

B2.8. Satélites: tipos. B2.6. Coñecer a importancia dos satélites artificiais
de comunicacións, GPS e meteorolóxicos, e as
características das súas órbitas.

FSB2.6.1. Utiliza aplicacións virtuais interactivas pa-
ra o estudo de satélites de órbita media (MEO),
órbita  baixa  (LEO)  e  de  órbita  xeoestacionaria
(GEO), e extrae conclusións.

CD 
CMCCT

1

i
l

B2.9. Caos determinista. B2.7. Interpretar o caos determinista no contexto da
interacción gravitatoria.

FSB2.7.1. Describe a dificultade de resolver o mo-
vemento de tres corpos sometidos á interacción
gravitatoria mutua utilizando o concepto de caos.

CMCCT 1

Bloque 3. Interacción electromagnética

i
l

B3.1. Campo eléctrico.
B3.2. Intensidade do campo.

B3.1.Asociar o campo eléctrico á existencia de car-
ga e caracterizalo pola intensidade de campo e o
potencial.

FSB3.1.1. Relaciona os conceptos de forza e cam-
po, establecendo a relación entre intensidade do
campo eléctrico e carga eléctrica.

CMCCT 2

FSB3.1.2. Utiliza o principio de superposición para o
cálculo de campos e potenciais eléctricos crea-
dos por unha distribución de cargas puntuais.

CMCCT 2
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Física. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidade
Nº

i
l

B3.3. Potencial eléctrico. B3.2. Recoñecer o carácter conservativo do campo
eléctrico pola súa relación cunha forza central, e
asociarlle, en consecuencia, un potencial eléctri-
co.

FSB3.2.1. Representa graficamente o campo crea-
do por unha carga puntual, incluíndo as liñas de
campo e as superficies de enerxía equipotencial.

CCEC 
CMCCT

2

FSB3.2.2. Compara os campos eléctrico e gravitato-
rio, e establece analoxías e diferenzas entre eles.

CMCCT 2

i
l

B3.4. Diferenza de potencial. B3.3. Caracterizar o potencial eléctrico en diferen-
tes puntos dun campo xerado por unha distribu-
ción de cargas puntuais, e describir o movemen-
to dunha carga cando se deixa libre no campo.

FSB3.3.1.  Analiza  cualitativamente  a  traxectoria
dunha carga situada no seo dun campo xerado
por unha distribución de cargas, a partir da forza
neta que se exerce sobre ela.

CMCCT 2

i
l
m

B3.5. Enerxía potencial eléctrica. B3.4. Interpretar as variacións de enerxía potencial
dunha carga en movemento no seo de campos
electrostáticos en función da orixe de coordena-
das enerxéticas elixida. 

FSB3.4.1. Calcula o traballo necesario para trans-
portar unha carga entre dous puntos dun campo
eléctrico creado por unha ou máis cargas pun-
tuais a partir da diferenza de potencial.

CMCCT 2

FSB3.4.2. Predí o traballo que se realizará so-
bre unha carga que se move nunha superficie
de enerxía equipotencial e discúteo no con-
texto de campos conservativos.

CMCCT 2

i
l

B3.6. Fluxo eléctrico e lei de Gauss. B3.5. Asociar as liñas de campo eléctrico co fluxo a
través dunha superficie pechada e establecer o
teorema  de  Gauss  para  determinar  o  campo
eléctrico creado por unha esfera cargada.

FSB3.5.1. Calcula o fluxo do campo eléctrico a par-
tir da carga que o crea e a superficie que atrave-
san as liñas do campo.

CMCCT 2

i
l

B3.7. Aplicacións do teorema de Gauss. B3.6. Valorar o teorema de Gauss como método de
cálculo de campos electrostáticos. 

FSB3.6.1. Determina o campo eléctrico creado por
unha  esfera  cargada  aplicando  o  teorema  de
Gauss. 

CMCCT 2

i
l

B3.8. Equilibrio electrostático.
B3.9. Gaiola de Faraday.

B3.7. Aplicar o principio de equilibrio electrostático
para explicar a ausencia de campo eléctrico no
interior dos condutores e asóciao a casos con-
cretos da vida cotiá.

FSB3.7.1. Explica o efecto da gaiola de Faraday uti-
lizando o  principio  de equilibrio  electrostático  e
recoñéceo en situacións cotiás, como o mal fun-
cionamento dos móbiles en certos edificios ou o
efecto dos raios eléctricos nos avións.

CMCCT 2

i B3.10. Campo magnético. B3.8. Predicir o movemento dunha partícula carga- FSB3.8.1. Describe o movemento que realiza unha CMCCT 3
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Física. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidade
Nº

l B3.11. Efecto dos campos magnéticos sobre cargas
en movemento.

da no seo dun campo magnético. carga cando penetra nunha rexión onde existe un
campo magnético e analiza casos prácticos con-
cretos, como os espectrómetros de masas e os
aceleradores de partículas. 

i
l

B3.12.  Campo creado por  distintos  elementos  de
corrente.

B3.9.  Comprender  e  comprobar  que as correntes
eléctricas xeran campos magnéticos.

FSB3.9.1. Relaciona as cargas en movemento coa
creación  de  campos  magnéticos  e  describe  as
liñas do campo magnético que crea unha corren-
te eléctrica rectilínea.

CMCCT 3

g
i
l

B3.10. Campo magnético. 
B3.11. Efecto dos campos magnéticos sobre cargas

en movemento. 

B3.10. Recoñecer a forza de Lorentz como a forza
que se exerce sobre unha partícula cargada que
se move nunha rexión do espazo onde actúan un
campo eléctrico e un campo magnético.

FSB3.10.1.  Calcula  o  raio  da órbita  que describe
unha partícula cargada cando penetra cunha ve-
locidade  determinada  nun  campo  magnético
coñecido aplicando a forza de Lorentz. 

CMCCT 3

FSB3.10.2.  Utiliza  aplicacións  virtuais  interactivas
para comprender o funcionamento dun ciclotrón e
calcula  a  frecuencia  propia  da  carga  cando se
move no seu interior. 

CD 
CMCCT

3

FSB3.10.3.  Establece  a  relación  que  debe  existir
entre o campo magnético e o campo eléctrico pa-
ra que unha partícula cargada se mova con mo-
vemento rectilíneo uniforme aplicando a lei fun-
damental da dinámica e a lei de Lorentz.

CMCCT 3

i
l

B3.13. O campo magnético como campo non con-
servativo.

B3.11. Interpretar o campo magnético como campo
non conservativo e a imposibilidade de asociarlle
unha enerxía potencial.

FSB3.11.1.  Analiza  o  campo eléctrico  e  o  campo
magnético  desde  o  punto  de  vista  enerxético,
tendo en conta os conceptos de forza central e
campo conservativo. 

CMCCT 2,3

i
l

B3.14. Indución electromagnética. B3.12. Describir o campo magnético orixinado por
unha corrente rectilínea, por unha espira de co-
rrente ou por un solenoide nun punto determina-
do.

FSB3.12.1. Establece, nun punto dado do espazo, o
campo magnético  resultante  debido  a  dous  ou
máis  condutores  rectilíneos  polos  que  circulan
correntes eléctricas. 

CMCCT 3

FSB3.12.2. Caracteriza o campo magnético creado
por unha espira e por un conxunto de espiras.

CMCCT 3
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Física. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidade
Nº

i
l

B3.15. Forza magnética entre condutores paralelos. B3.13. Identificar e xustificar a forza de interacción
entre dous condutores rectilíneos e paralelos.

FSB3.13.1. Analiza e calcula a forza que se estable-
ce entre dous condutores paralelos,  segundo o
sentido da corrente que os percorra, realizando o
diagrama correspondente. 

CMCCT 3

i
l

B3.16. Lei de Ampère. B3.14. Coñecer que o ampere é unha unidade fun-
damental do Sistema Internacional. 

FSB3.14.1. Xustifica a definición de ampere a partir
da forza que se establece entre dous condutores
rectilíneos e paralelos. 

CMCCT 3

i
l

B3.16. Lei de Ampère. B3.15. Valorar a lei de Ampère como método de cál-
culo de campos magnéticos.

FSB3.15.1. Determina o campo que crea unha co-
rrente rectilínea de carga aplicando a lei de Am-
père e exprésao en unidades do Sistema Interna-
cional.

CMCCT 3

i
l

B3.17. Fluxo magnético. B3.16. Relacionar as variacións do fluxo magnético
coa creación de correntes eléctricas e determinar
o sentido destas.

FSB3.16.1. Establece o fluxo magnético que atrave-
sa unha espira que se atopa no seo dun campo
magnético e exprésao en unidades do Sistema
Internacional. 

CMCCT 3

g
i
l

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

B3.17.  Explicar  as  experiencias  de Faraday e  de
Henry que levaron a establecer as leis de Fara-
day e Lenz.

FSB3.17.1.  Calcula  a  forza  electromotriz  inducida
nun  circuíto  e  estima  a  dirección  da  corrente
eléctrica aplicando as leis de Faraday e Lenz.

CMCCT 4

FSB3.17.2.  Emprega  aplicacións  virtuais  interacti-
vas para reproducir as experiencias de Faraday e
Henry  e  deduce  experimentalmente  as  leis  de
Faraday e Lenz.

CD 
CMCCT

4

i
l

B3.20. Xerador de corrente alterna: elementos.
B3.21. Corrente alterna: magnitudes que a caracte-

rizan.

B3.18.  Identificar  os  elementos  fundamentais  de
que consta un xerador de corrente alterna e a
súa función.

FSB3.18.1.  Demostra  o  carácter  periódico  da  co-
rrente alterna nun alternador a partir da represen-
tación gráfica da forza electromotriz inducida en
función do tempo.

CMCCT 4

FSB3.18.2. Infire a produción de corrente alter-
na nun alternador, tendo en conta as leis da
indución.

CMCCT 4

Bloque 4. Ondas
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Física. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidade
Nº

i
l

B4.1. Ecuación das ondas harmónicas. B4.1.  Asociar  o movemento ondulatorio  co move-
mento harmónico simple.

FSB4.1.1. Determina a velocidade de propagación
dunha onda e a de vibración das partículas que a
forman, interpretando ambos os resultados.

CMCCT
CSIEE

5

h
I
l

B4.2. Clasificación das ondas. B4.2. Identificar en experiencias cotiás ou coñeci-
das os principais tipos de ondas e as súas carac-
terísticas.

FSB4.2.1. Explica as diferenzas entre ondas lonxi-
tudinais e transversais a partir da orientación re-
lativa da oscilación e da propagación. 

CMCCT 5

FSB4.2.2. Recoñece exemplos de ondas mecánicas
na vida cotiá.

CMCCT 5

i
l

B4.3. Magnitudes que caracterizan as ondas. B4.3. Expresar a ecuación dunha onda nunha corda
indicando o significado físico dos seus paráme-
tros característicos.

FSB4.3.1.  Obtén  as  magnitudes  características
dunha onda a partir da súa expresión matemáti-
ca.

CMCCT 5

FSB4.3.2.  Escribe  e  interpreta  a  expresión  mate-
mática dunha onda harmónica transversal da-
das as súas magnitudes características.

CMCCT 5

i
l

B4.4. Ondas transversais nunha corda. B4.4. Interpretar a dobre periodicidade dunha onda
a partir da súa frecuencia e o seu número de on-
da.

FSB4.4.1. Dada a expresión matemática dunha on-
da, xustifica a dobre periodicidade con respecto á
posición e ao tempo.

CAA 
CMCCT

5

i
l

B4.5. Enerxía e intensidade. B4.5. Valorar as ondas como un medio de transpor-
te de enerxía pero non de masa.

FSB4.5.1. Relaciona a enerxía mecánica dunha on-
da coa súa amplitude. 

CMCCT 5

FSB4.5.2. Calcula a intensidade dunha onda a certa
distancia do foco emisor, empregando a ecuación
que relaciona ambas as magnitudes.

CMCCT 5

i
l

B4.6. Principio de Huygens. B4.6. Utilizar o principio de Huygens para compren-
der e interpretar a propagación das ondas e os
fenómenos ondulatorios.

FSB4.6.1. Explica a propagación das ondas utilizan-
do o principio Huygens.

CMCCT 5

i
l

B4.7.  Fenómenos ondulatorios:  interferencia  e  di-
fracción, reflexión e refracción.

B4.7. Recoñecer a difracción e as interferencias co-
mo fenómenos propios do movemento ondulato-
rio.

FSB4.7.1. Interpreta os fenómenos de interferencia
e a difracción a partir do principio de Huygens.

CMCCT 5
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Física. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidade
Nº

i
l

B4.6. Principio de Huygens. 
B4.8. Leis de Snell.
B4.9. Índice de refracción.

B4.8.  Empregar  as leis  de Snell  para explicar  os
fenómenos de reflexión e refracción.

FSB4.8.1. Experimenta e xustifica o comportamento
da luz ao cambiar de medio, aplicando a lei de
Snell, coñecidos os índices de refracción.

CAA 
CMCCT

5

h
i
l

B4.6. Principio de Huygens.
B4.9. Índice de refracción.

B4.9. Relacionar os índices de refracción de dous
materiais co caso concreto de reflexión total.

FSB4.9.1.  Obtén  o  coeficiente  de  refracción  dun
medio a partir do ángulo formado pola onda re-
flectida e refractada.

CMCCT 5

FSB4.9.2. Considera o fenómeno de reflexión
total  como o  principio  físico  subxacente  á
propagación da luz nas fibras ópticas e a súa
relevancia nas telecomunicacións.

CMCCT 5

h
i
l

B4.10. Ondas lonxitudinais. O son.
B4.11. Efecto Doppler.

B4.10.  Explicar  e  recoñecer  o  efecto  Doppler  en
sons.

FSB4.10.1. Recoñece situacións cotiás nas que se
produce o efecto Doppler, e xustifícaas de forma
cualitativa.

CMCCT 5

h
i
l

B4.12. Enerxía e intensidade das ondas sonoras. B4.11. Coñecer a escala de medición da intensida-
de sonora e a súa unidade.

FSB4.11.1. Identifica a relación logarítmica entre o
nivel de intensidade sonora en decibeles e a in-
tensidade do son, aplicándoa a casos sinxelos.

CMCCT 5

h
i
l

B4.12. Enerxía e intensidade das ondas sonoras.
B4.13. Contaminación acústica.

B4.12. Identificar os efectos da resonancia na vida
cotiá: ruído, vibracións, etc.

FSB4.12.1. Relaciona a velocidade de propagación
do son coas características do medio en que se
propaga.

CMCCT 5

FSB4.12.2. Analiza a intensidade das fontes de son
da vida cotiá e clasifícaas como contaminantes e
non contaminantes.

CMCCT 5

h
i
l

B4.14. Aplicacións tecnolóxicas do son. B4.13. Recoñecer determinadas aplicacións tecno-
lóxicas do son como a ecografía, o radar, o so-
nar, etc.

FSB4.13.1. Coñece e explica algunhas aplicacións
tecnolóxicas das ondas sonoras, como a ecogra-
fía, o radar, o sonar, etc.

CMCCT 5

i
l

B4.15. Ondas electromagnéticas. B4.14.  Establecer  as  propiedades  da  radiación
electromagnética como consecuencia da unifica-
ción da electricidade, o magnetismo e a óptica

FSB4.14.1. Representa esquematicamente a propa-
gación dunha onda electromagnética incluíndo os
vectores do campo eléctrico e magnético.

CMCCT 6
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nunha única teoría. FSB4.14.2.  Interpreta  unha  representación  gráfica
da propagación dunha onda electromagnética en
termos dos campos eléctrico e magnético e da
súa polarización.

CMCCT 6

h
i
l

B4.16. Natureza e propiedades das ondas electro-
magnéticas. 

B4.15. Comprender as características e as propie-
dades das ondas electromagnéticas, como a súa
lonxitude  de  onda,  polarización  ou  enerxía,  en
fenómenos da vida cotiá.

FSB4.15.1. Determina experimentalmente a polari-
zación das ondas electromagnéticas a partir  de
experiencias sinxelas, utilizando obxectos empre-
gados na vida cotiá. 

CMCCT 6

FSB4.15.2.  Clasifica  casos  concretos  de  ondas
electromagnéticas presentes na vida cotiá en fun-
ción da súa lonxitude de onda e a súa enerxía.

CMCCT 6

h
i
l

B4.16. Natureza e propiedades das ondas electro-
magnéticas. 

B4.17. Dispersión. A cor.

B4.16. Identificar a cor dos corpos como a interac-
ción da luz con eles.

FSB4.16.1. Xustifica a cor dun obxecto en función
da luz absorbida e reflectida.

CMCCT 6

h
i
l

B4.16. Natureza e propiedades das ondas electro-
magnéticas. 

B4.17.  Recoñecer  os  fenómenos ondulatorios  es-
tudados en fenómenos relacionados coa luz.

FSB4.17.1. Analiza os efectos de refracción, difrac-
ción e interferencia en casos prácticos sinxelos.

CMCCT 6

i
l

B4.16. Natureza e propiedades das ondas electro-
magnéticas. 

B4.18. Espectro electromagnético.

B4.18.  Determinar  as principais  características da
radiación a partir  da súa situación no espectro
electromagnético.

FSB4.18.1. Establece a natureza e as característi-
cas dunha onda electromagnética dada a súa si-
tuación no espectro.

CMCCT 6

FSB4.18.2. Relaciona a enerxía dunha onda elec-
tromagnética coa súa frecuencia, a lonxitude de
onda e a velocidade da luz no baleiro.

CMCCT 6

h
i
l
m

B4.19. Aplicacións das ondas electromagnéticas no
espectro non visible.

B4.19. Coñecer as aplicacións das ondas electro-
magnéticas do espectro non visible.

FSB4.19.1.  Recoñece  aplicacións  tecnolóxicas  de
diferentes tipos de radiacións, nomeadamente in-
fravermella, ultravioleta e microondas.

CD
CCEC 
CMCCT

6

FSB4.19.2. Analiza o efecto dos tipos de radia-
ción sobre a biosfera en xeral, e sobre a vida
humana en particular.

CMCCT
CSC

6
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FSB4.19.3. Deseña un circuíto eléctrico sinxe-
lo capaz de xerar  ondas electromagnéticas,
formado por un xerador,  unha bobina e un
condensador, e describe o seu funcionamen-
to.

CMCCT
CSIEE

6

g
h
i
l

B4.20. Transmisión da comunicación. B4.20. Recoñecer que a información se transmite
mediante ondas, a través de diferentes soportes.

FSB4.20.1. Explica esquematicamente o funciona-
mento de dispositivos de almacenamento e trans-
misión da información.

CD 
CMCCT

6

Bloque 5. Óptica xeométrica

i
l

B5.1. Leis da óptica xeométrica. B5.1. Formular e interpretar as leis da óptica xeo-
métrica. 

FSB5.1.1. Explica procesos cotiáns a través das leis
da óptica xeométrica. 

CMCCT 7

h
i
l

B5.2. Sistemas ópticos: lentes e espellos. B5.2. Valorar os diagramas de raios luminosos e as
ecuacións  asociadas  como  medio  que  permite
predicir as características das imaxes formadas
en sistemas ópticos.

FSB5.2.1.  Demostra  experimentalmente  e  grafica-
mente a propagación rectilínea da luz mediante
un xogo de prismas que conduzan un feixe de luz
desde o emisor ata unha pantalla.

CMCCT 7

FSB5.2.2. Obtén o tamaño, a posición e a natureza
da imaxe dun obxecto producida por un espello
plano e unha lente delgada, realizando o trazado
de raios e aplicando as ecuacións corresponden-
tes.

CMCCT 7

h
i
l

B5.3. Ollo humano. Defectos visuais. B5.3. Coñecer o funcionamento óptico do ollo hu-
mano e os seus defectos, e comprender o efecto
das lentes na corrección deses efectos.

FSB5.3.1. Xustifica os principais defectos ópticos do
ollo humano (miopía, hipermetropía, presbicia e
astigmatismo), empregando para iso un diagrama
de raios.

CMCCT 7

h
i
l
m

B5.4. Aplicacións tecnolóxicas: instrumentos ópticos
e a fibra óptica.

B5.4. Aplicar as leis das lentes delgadas e espellos
planos ao estudo dos instrumentos ópticos.

FSB5.4.1.  Establece o tipo e disposición dos ele-
mentos empregados nos principais instrumentos
ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio
e cámara fotográfica, realizando o corresponden-
te trazado de raios. 

CMCCT 7
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FSB5.4.2. Analiza as aplicacións da lupa, o micros-
copio, o telescopio e a cámara fotográfica, consi-
derando as variacións que experimenta a imaxe
respecto ao obxecto.

CMCCT
CSC

7

Bloque 6. Física do século XX

i
l

B6.1. Introdución á teoría especial da relatividade. B6.1. Valorar a motivación que levou a Michelson e
Morley a realizar o seu experimento e discutir as
implicacións que del se derivaron. 

FSB6.1.1. Explica o papel do éter no desenvolve-
mento da teoría especial da relatividade. 

CMCCT 8

FSB6.1.2. Reproduce esquematicamente o experi-
mento de Michelson-Morley, así como os cálculos
asociados sobre a velocidade da luz, e analiza as
consecuencias que se derivaron.

CAA 
CMCCT

8

i
l

B6.2. Orixes da física cuántica. Problemas precur-
sores.

B6.2. Aplicar as transformacións de Lorentz ao cál-
culo da dilatación temporal e á contracción espa-
cial que sofre un sistema cando se despraza a
velocidades próximas ás da luz respecto a outro
dado.

FSB6.2.1. Calcula a dilatación do tempo que experi-
menta un observador cando se despraza a velo-
cidades próximas ás da luz con respecto a un
sistema de referencia dado, aplicando as trans-
formacións de Lorentz.

CMCCT 8

FSB6.2.2. Determina a contracción que experimen-
ta un obxecto cando se atopa nun sistema que se
despraza a velocidades próximas ás da luz con
respecto a un sistema de referencia dado, apli-
cando as transformacións de Lorentz.

CMCCT 8

i
l

B6.3. Física cuántica. B6.3. Coñecer e explicar os postulados e os apa-
rentes paradoxos da física relativista.

FSB6.3.1. Discute os postulados e os aparentes pa-
radoxos asociados á teoría especial da relativida-
de e a súa evidencia experimental. 

CCL 
CMCCT

8

i
l

B6.4. Enerxía relativista. Enerxía total e enerxía en
repouso.

B6.4. Establecer a equivalencia entre masa e ener-
xía, e as súas consecuencias na enerxía nuclear.

FSB6.4.1. Expresa a relación entre a masa en re-
pouso dun corpo e a súa velocidade coa enerxía
deste a partir da masa relativista. 

CMCCT 8

h
i

B6.5. Insuficiencia da física clásica. B6.5.  Analizar  as  fronteiras  da  física  a  finais  do
século XIX e principios do século XX, e pór de
manifesto a incapacidade da física clásica para

FSB6.5.1.Explica as limitacións da física clásica ao
enfrontarse a determinados feitos físicos, como a
radiación do corpo negro,  o efecto fotoeléctrico

CMCCT 9
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l explicar determinados procesos. ou os espectros atómicos.

i
l

B6.6. Hipótese de Planck. B6.6. Coñecer a hipótese de Planck e relacionar a
enerxía dun fotón coa súa frecuencia e a súa lon-
xitude de onda.

FSB6.6.1.  Relaciona a lonxitude de onda e a fre-
cuencia da radiación absorbida ou emitida por un
átomo coa enerxía dos niveis atómicos involucra-
dos. 

CMCCT 9

h
i
l

B6.7. Efecto fotoeléctrico. B6.7.  Valorar  a  hipótese  de  Planck  no  marco  do
efecto fotoeléctrico. 

FSB6.7.1. Compara a predición clásica do efecto fo-
toeléctrico coa explicación cuántica postulada por
Einstein, e realiza cálculos relacionados co traba-
llo de extracción e a enerxía cinética dos fotoe-
lectróns.

CMCCT 9

i
l

B6.8. Espectros atómicos. Modelo cuántico do áto-
mo de Bohr.

B6.8. Aplicar a cuantización da enerxía ao estudo
dos espectros atómicos e inferir a necesidade do
modelo atómico de Bohr.

FSB6.8.1. Interpreta espectros sinxelos, relacionán-
doos coa composición da materia.

CMCCT 9

i
l
m

B6.9. Interpretación probabilística da física cuánti-
ca.

B6.9. Presentar a dualidade onda-corpúsculo como
un dos grandes paradoxos da física cuántica.

FSB6.9.1. Determina as lonxitudes de onda asocia-
das a partículas en movemento a diferentes es-
calas, extraendo conclusións acerca dos efectos
cuánticos a escalas macroscópicas.

CMCCT 9

i
l

B6.9. Interpretación probabilística da física cuánti-
ca.

B6.10. Principio de indeterminación de Heisenberg.

B6.10. Recoñecer o carácter probabilístico da me-
cánica cuántica en contraposición co carácter de-
terminista da mecánica clásica.

FSB6.10.1. Formula de xeito sinxelo o principio de
indeterminación de Heisenberg e aplícao a casos
concretos, como os orbitais atómicos.

CMCCT 9

i
l

B6.11. Aplicacións da física cuántica. O láser. B6.11. Describir as características fundamentais da
radiación láser, os principais tipos de láseres, o
seu funcionamento básico e as súas principais
aplicacións.

FSB6.11.1. Describe as principais características da
radiación láser en comparación coa radiación tér-
mica.

CMCCT 9

FSB6.11.2. Asocia o láser coa natureza cuántica da
materia e da luz, xustifica o seu funcionamento
de xeito sinxelo e recoñece o seu papel na socie-
dade actual.

CMCCT 9

i
l

B6.12. Radioactividade: tipos. B6.12.  Distinguir  os  tipos  de  radiacións  e  o  seu
efecto sobre os seres vivos. 

FSB6.12.1. Describe os principais tipos de radioacti-
vidade incidindo nos seus efectos sobre o ser hu-
mano, así como as súas aplicacións médicas.

CMCCT
CSC

10
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i
l

B6.13. Física nuclear. B6.13. Establecer a relación da composición nucle-
ar e a masa nuclear cos procesos nucleares de
desintegración. 

FSB6.13.1. Obtén a actividade dunha mostra radio-
activa aplicando a lei de desintegración e valora
a utilidade dos datos obtidos para a datación de
restos arqueolóxicos.

CAA 
CMCCT

10

FSB6.13.2.  Realiza  cálculos  sinxelos  relacionados
coas magnitudes que interveñen nas desintegra-
cións radioactivas.

CMCCT 10

h
i
l

B6.14. Núcleo atómico. Leis da desintegración ra-
dioactiva.

B6.14. Valorar as aplicacións da enerxía nuclear na
produción de enerxía eléctrica, radioterapia, da-
tación en arqueoloxía e a fabricación de armas
nucleares. 

FSB6.14.1. Explica a secuencia de procesos dunha
reacción en cadea, e extrae conclusións acerca
da enerxía liberada.

CCL 
CMCCT

10

FSB6.14.2. Describe as aplicacións máis frecuentes
da enerxía nuclear: produción de enerxía eléctri-
ca, datación en arqueoloxía, radiacións ionizan-
tes en medicina e fabricación de armas.

CMCCT 10

h
i
l

B6.15. Fusión e fisión nucleares. B6.15. Xustificar as vantaxes, as desvantaxes e as
limitacións da fisión e a fusión nuclear.

FSB6.15.1. Analiza as vantaxes e os inconvenientes
da fisión e a fusión nuclear, e xustifica a conve-
niencia do seu uso.

CMCCT 10

h
i
l

B6.16. As catro interaccións fundamentais da natu-
reza: gravitatoria, electromagnética, nuclear forte
e nuclear débil.

B6.16. Distinguir as catro interaccións fundamentais
da natureza e os principais procesos en que in-
terveñen. 

B6.16.1. Compara as principais teorías de unifica-
ción establecendo as súas limitacións e o estado
en que se atopan. 

CMCCT 11

h
i
l

B6.16. As catro interaccións fundamentais da natu-
reza: gravitatoria, electromagnética, nuclear forte
e nuclear débil.

B6.17. Recoñecer a necesidade de atopar un for-
malismo  único  que  permita  describir  todos  os
procesos da natureza.

B6.17.1.  Establece  unha  comparación  cuantitativa
entre as catro interaccións fundamentais da natu-
reza en función das enerxías involucradas.

CMCCT 11

h
i
l

B6.17.  Interaccións  fundamentais  da  natureza  e
partículas fundamentais.

B6.18. Coñecer as teorías máis relevantes sobre a
unificación das interaccións fundamentais da na-
tureza. 

FSB6.18.1.  Compara  as  principais  características
das catro interaccións fundamentais da natureza
a partir dos procesos nos que estas se manifes-
tan.

CMCCT 11
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FSB6.18.2. Xustifica a necesidade da existencia de
novas partículas elementais no marco da unifica-
ción das interaccións.

CMCCT 11

i
l

B6.18. Partículas fundamentais constitutivas do áto-
mo: electróns e quarks.

B6.19. Utilizar o vocabulario básico da física de par-
tículas  e  coñecer  as  partículas  elementais  que
constitúen a materia. 

FSB6.19.1. Describe a estrutura atómica e nuclear
a partir  da súa composición en quarks  e  elec-
tróns, empregando o vocabulario específico da fí-
sica de quarks. 

CMCCT 11

FSB6.19.2. Caracteriza algunhas partículas funda-
mentais de especial interese, como os neutrinos
e o bosón de Higgs, a partir dos procesos en que
se presentan.

CMCCT 11

h
i
l

B6.19. Historia e composición do Universo. B6.20. Describir a composición do universo ao lon-
go da súa historia en termos das partículas que o
constitúen e establecer unha cronoloxía deste a
partir do Big Bang.

FSB6.20.1. Relaciona as propiedades da materia e
da antimateria coa teoría do Big Bang. 

CMCCT 12

FSB6.20.2. Explica a teoría do Big Bang e discute
as evidencias experimentais en que se apoia, co-
mo son a radiación de fondo e o efecto Doppler
relativista.

CCL 
CMCCT

12

FSB6.20.3.  Presenta unha cronoloxía do universo
en función da temperatura e das partículas que o
formaban en cada período, discutindo a asimetría
entre materia e antimateria.

CCL 
CMCCT

12

h
i
l
m

B6.20. Fronteiras da física. B6.21. Analizar os interrogantes aos que se enfron-
tan os/as físicos/as hoxe en día.

FSB6.21.1. Realiza e defende un estudo sobre as
fronteiras da física do século XXI.

CCEC
CMCCT
CSC
CSIEE

12

10.4 Concrecións metodolóxicas
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As alumnas e os alumnos que chegan ao bacharelato recibiron ensinanza de Física  durante os cursos da ensinanza obrigatoria, polo tan-
to, posúen un coñecemento da materia no marco dunha ensinanza activa e dunha aprendizaxe significativa.
O Bacharelato deberá ofrecerlles os contidos, as estratexias e as motivacións para que perfeccionen o coñecemento, o interese, a 

aplicación da física e da química e para que continúen de forma autónoma este perfeccionamento.
A metodoloxía ha ir encamiñada a que a alumna e o alumno sexan quen de aprender por si mesmos e aplicar os métodos apropiados de

investigación, tratando de que lle faga ver a conexión dos aspectos teóricos coas aplicacións que se lle poden dar na sociedade. 
Partindo dos principios da aprendizaxe significativa, pódense adoptar as seguintes estratexias didácticas: 
 Conectar os novos contidos cos coñecementos anteriores, polo que é conveniente unha avaliación inicial antes de cada tema.
 Establecer relacións cos contidos que sexan comúns doutras materias.
 Establecer relacións entre os contidos da materia e a realidade en que poden ser aplicados, favorecendo unha ensinanza práctica.
 Realizar unha metodoloxía activa na que as alumnas e os alumnos sexan os verdadeiros protagonistas da aprendizaxe.
 Favorecer os hábitos de estudio e técnicas de traballo intelectual.
 Realizar experiencias en grupos para que constrúan teorías ou comproben expresións.
 Ter  en  conta  os  intereses,  demandas,  necesidades  e  expectativas  das  alumnas  e  alumnos  para  lograr  unha  ensinanza  máis

motivadora.
 Darse conta dos diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, así como os seus distintos intereses e motivacións.
 Avaliar o proceso educativo en todos os seus aspectos para coñecer os cambios que poderían ser convenientes.
En cada tema iníciase o desenvolvemento teórico da materia partindo de niveis de complexidade baixa, que permitan adaptarse aos niveis

de coñecementos previos das alumnas e alumnos. Deste modo, partindo do que xa saben, o alumnado poderá construír novas aprendizaxes que
conectarán coas que xa ten, ampliando os coñecementos en cantidade e calidade (aprendizaxe significativa).

Como aplicación das ideas e conceptos tratados ao longo de cada tema, se lle facilitan unha serie de "exercicios resoltos" que permitan
servir de guía e axuda á aprendizaxe do alumnado e ser, ao mesmo tempo, un elemento motivador. Os exercicios que se propoñen en cada tema
levan indicada a solución para facilitar o traballo autónomo por parte das alumnas e alumnos.

Considérase imprescindíbel que o alumnado traballe diariamente e de forma individual as tarefas desenvoltas e propostas na clase para 
que desta forma siga , sen problema, o desenvolvemento da materia e adquira o coñecemento e a comprensión da mesma con solidez, ademais
de formar un hábito de traballo. Desta forma as alumnas e os alumnos aprenderán Física  en vez dunha serie de conceptos e resultados de xeito
simplemente mecánico e memorístico. 

10.5 Materiais e recursos didácticos

Utilizaranse os seguintes materiais aínda que non se descarta introducir ao longo do curso algún outro se as condicións o requiren:
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Libro de apoio de 2º Bacharelato (non teñen un libro dunha editorial determinada, cada alumno/a terá un libro de apoio)
Fontes documentais: basicamente internet
Aula Virtual
Calculadora
Material de laboratorio

10.6 Medidas de atención á diversidade

O enfoque didáctico, do cal forma parte a avaliación en canto se fan moitas probas como forma de estímulo, é esencialmente acumulativo-

reiterativo. Tanto nas explicacións como sobre todo nos exercicios, repásase continuamente a materia xa vista. En consecuencia, isto é xa un 

mecanismo xeral de reforzo educativo para os alumnos que fagan un mínimo esforzo de seguimento da clase, dado que se lle dan numerosas 

oportunidades de asimilar os conceptos e procedementos básicos correspondentes a este curso, ainda que a súa explicación inicial quede 

meses atrás.

Para poder traballar mellor as necesidades de cada alumno/a pódense preparar actividades sobre un mesmo contido de repaso, de reforzo e de

ampliación variando o grado de dificultade. Amáis, na aula virtual poñeranse videos explicativos e tutoriais das partes da materia que lle poden 

resultar máis difíciles de asimilar e así poden visualizalos as veces que o precisen para entender correctamente o procedemento a seguir.

A data límite para a entrega desta programación é o 20 de setembro, e con esta data, non dispoñemos da información do alumnado con NEE ou

NEAE deste curso para facer constar nesta P.D. as medidas concretas de atención á diversidade , a pesar de que nas CCP do curso pasado e no 

primeiro claustro deste curso se deixou de manifesto que o profesorado necesitaba esa información por escrito para a atención correcta deste 

alumnado dende o inicio do curso para tomar as decisións organizativas, metodolóxicas e de avaliación necesarias.
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10.7 Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado

A avaliación débese traballar  en paralelo cos demais elementos do currículo (obxectivos,  contidos,  metodoloxía,  ...)  e  a súa finalidade é ir
comprobando o desenvolvemento do proceso educativo, detectando logros e acertos, así como dificultades e lagoas que van aparecendo, ben
para reforzalos ou para introducir as modificacións e adaptacións precisas ás necesidades de cada alumna ou alumno. Neste sentido a avaliación é
un proceso continuo que non debe reducirse a momentos illados ou puntuais, nin confundirse cos rendementos finais.

1. OBSERVACIÓN DO TRABALLO DIARIO DO ALUMNADO

O profesor ou profesora estará atento ás dificultades, erros, progresos do traballo de cada alumna ou alumno tendo en conta a súa asis-
tencia e puntualidade, a súa actitude, os controis periódicos que se farán etc.

2. PROBAS ESCRITAS

Son as que, tras as observacións anteriores, nos dan o balance final de adquisición de conceptos e procedementos. Teñen a importancia de
que a alumna ou o alumno alcance un estudio globalizado dunha parte da materia.

1. Todas as probas constarán dunha serie de problemas ou exercicios numéricos e prácticos e de cuestións teóricas.
2. Valorarase fundamentalmente que o alumno comprenda os conceptos físicos ligados ás cuestións ou problemas, manexándoos correcta-

mente.
3. Os erros graves de concepto levarán a anular o apartado correspondente.
4. Os parágrafos/apartados que esixen a solución dun apartado anterior cualificaranse independentemente do resultado do devandito

apartado. 
5. Un resultado erróneo pero cun razoamento correcto valorarase.
6. A utilización dunha ecuación incorrecta puntuará como máximo un 25% do apartado
7. No caso de problemas numéricos, será fundamental que o alumno/a desenvolva as estratexias propias da metodoloxía científica na re-

solución  dos mesmos, tendo que estar perfectamente esquematizado, secuenciado e explicado, facendo referencia ás leis nas que se
basea.

8. Os erros nas unidades ou ben o non poñelas descontarán un 25% da nota do apartado.
9. Un erro no cálculo considerase leve e descontarase o 25% da nota do apartado, agás que os resultados carezan de lóxica algunha e o
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alumno non faga unha discusión acerca da falsedade de dito resultado.
10. - Nun problema numérico a resposta correcta, sen razoamento ou xustificación pode ser valorado cun 0, se o corrector non é capaz de

ver de onde saíu dito resultado.
11. No caso das cuestións ou preguntas teóricas, será fundamental o razoamento das mesmas, facendo alusión ás correspondentes leis físi -

cas necesarias para dito razoamento. 
12. A cualificación terá en conta non só a resolución correcta e a resposta, senón o plantexamento e os comentarios necesarios para poder

seguir as leis utilizadas e a súa aplicación. Así mesmo  valorarase a adecuada utilización das unidades e  a claridade dos diagramas, es -
quemas e debuxos realizados, necesarios para o desenvolvemento do exercicio. Non se valorará unha resposta sen razoamento.

3. SISTEMA DE AVALIACIÓN

A avaliación ha ser  cualitativa e formativa,  seguindo o proceso das etapas obrigatorias  co fin  de saber se o proceso de ensinanza-
aprendizaxe se encamiña a obter os resultados propostos. A avaliación é un elemento máis do currículo e debe traballarse conxuntamente cos
demais elementos curriculares. 

Non se pode concibir a superación da materia sen un traballo diario por parte do alumnado. Neste sentido, as faltas de asistencia a clase
sen causa xustificada, as actitudes negativas ante a realización ou corrección de exercicios, a non presentación a tempo das tarefas encomendadas
influirán negativamente na avaliación da materia.

Valoraranse o traballo e a actitude no laboratorio e na clase, os traballos presentados, as probas de clase e os exames de avaliación.

A cualificación final por avaliacións obterase do seguinte xeito:

Observación directa (10% nota avaliación): que recolle o rendemento xeral, progresos, actividades, interese polo traballo, participación en cla-
se, hábitos de traballo, habilidades e destrezas no traballo experimental, caderno de clase e prácticas de laboratorio.. 
Probas escritas obxectivas (90% nota avaliación), realizándose un mínimo de dúas por avaliación. No caso de que quede demostrado que un
alumno copiou nunha proba, a nota desa proba será un 0.
A media aritmética destas probas pondera un 90% na nota da avaliación, e o 10% restante corresponde á nota da observación directa. A realiza-
ción das prácticas de laboratorio é obrigatoria para todo alumnado.
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A avaliación será contínua durante todo o curso, polo que o exame de cada trimestre corresponderá a toda a materia impartida ata ese
momento.
No mes de maio realizaranse dous exames finais e a calificación do terceiro trimestre será o 90% a media aritmética obtida nestes dous exames
e o 10%  restante corresponde ao traballo do alumno/a
 A cualificación final ordinaria serà a calculada da seguinte maneira:

                        60% a nota do terceiro trimestre.
                        25% a nota do segundo trimestre.
                        15% a nota do primeiro trimestre.

Ao ser avaliación continua, o alumnado que teña suspensas a primeira e segunda avaliación, poderá superar a materia se aproban a terceira
avaliación, é dicir, se despois de aplicar as ponderacións anteriores o alumno/a ten unha nota inferior a 5 comprobarase cal é a nota da terceira
avaliación e se esta é igual ou superior a 5, a nota final será 5.
A cualificación extraordinaria será a obtida no exame, realizarase unha proba sobre os contidos desenvolvidos durante o curso. Esta proba terá
o mesmo formato e nivel de dificultade que as elaboradas durante o curso, de tal xeito que o alumno poda aspirar a unha nota mellor que un
simple aprobado.
Na convocatoria extraordinaria, o/a alumno/a deberá examinarse de TODA a materia

Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

FSB1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a investigación científica, propondo preguntas, identificando e analizando problemas,
emitindo hipóteses fundamentadas, recollendo datos, analizando tendencias a partir de modelos, e deseñando e propondo estrate -
xias de actuación.

1 X

FSB1.1.2. Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as magnitudes nun proceso físico. 2 X X

FSB1.1.3. Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a partir dos datos proporcionados e das ecuacións que rexen o
fenómeno, e contextualiza os resultados. 

2 X

FSB1.1.4. Elabora e interpreta representacións gráficas de dúas e tres variables a partir de datos experimentais, e relaciónaas coas
ecuacións matemáticas que representan as leis e os principios físicos subxacentes.

3 X X X X

FSB1.2.1. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular experimentos físicos de difícil implantación no laboratorio. 1 X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

FSB1.2.2. Analiza a validez dos resultados obtidos e elabora un informe final facendo uso das TIC, no que se comunique tanto o pro -
ceso como as conclusións obtidas.

1 X

FSB1.2.3. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información científica existente en
internet e noutros medios dixitais. 

1 X

FSB1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun texto de divulgación científica, e transmite as conclusións
obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade.

1 X

FQB1.3.1. Realiza de xeito cooperativo algunhas tarefas propias da investigación científica: procura de información, prácticas de labo -
ratorio ou pequenos proxectos de investigación.

2 X X X

FSB2.1.1. Diferencia os conceptos de forza e campo, establecendo unha relación entre a intensidade do campo gravitatorio e a acele -
ración da gravidade. 

4 X X

FSB2.1.2. Representa o campo gravitatorio mediante as liñas de campo e as superficies de enerxía equipotencial. 3 X X

FSB2.2.1. Xustifica o carácter conservativo do campo gravitatorio e determina o traballo realizado polo campo a partir das variacións
de enerxía potencial. 

4 X X

FSB2.3.1. Calcula a velocidade de escape dun corpo aplicando o principio de conservación da enerxía mecánica. 4 X X

FSB2.4.1. Aplica a lei de conservación da enerxía ao movemento orbital de corpos como satélites, planetas e galaxias. 4 X X

FSB2.5.1. Deduce a velocidade orbital dun corpo, a partir da lei fundamental da dinámica, e relaciónaa co raio da órbita e a masa do
corpo.

4 X X

FSB2.5.2. Identifica a hipótese da existencia de materia escura a partir dos datos de rotación de galaxias e a masa do burato negro
central.

1 X

FSB2.6.1. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para o estudo de satélites de órbita media (MEO), órbita baixa (LEO) e de órbita xeo -
estacionaria (GEO), e extrae conclusións.

1 X

FSB2.7.1. Describe a dificultade de resolver o movemento de tres corpos sometidos á interacción gravitatoria mutua utilizando o con-
cepto de caos.

1 X

FSB3.1.1. Relaciona os conceptos de forza e campo, establecendo a relación entre intensidade do campo eléctrico e carga eléctrica. 4 X X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

FSB3.1.2. Utiliza o principio de superposición para o cálculo de campos e potenciais eléctricos creados por unha distribución de car -
gas puntuais.

4 X X

FSB3.2.1. Representa graficamente o campo creado por unha carga puntual, incluíndo as liñas de campo e as superficies de enerxía
equipotencial.

2 X

FSB3.2.2. Compara os campos eléctrico e gravitatorio, e establece analoxías e diferenzas entre eles. 4 X X

FSB3.3.1. Analiza cualitativamente a traxectoria dunha carga situada no seo dun campo xerado por unha distribución de cargas, a par-
tir da forza neta que se exerce sobre ela.

4 X X

FSB3.4.1. Calcula o traballo necesario para transportar unha carga entre dous puntos dun campo eléctrico creado por unha ou máis
cargas puntuais a partir da diferenza de potencial.

4 X X

FSB3.4.2. Predí o traballo que se realizará sobre unha carga que se move nunha superficie de enerxía equipotencial e dis-
cúteo no contexto de campos conservativos.

3 X X

FSB3.5.1. Calcula o fluxo do campo eléctrico a partir da carga que o crea e a superficie que atravesan as liñas do campo. 2 X

FSB3.6.1. Determina o campo eléctrico creado por unha esfera cargada aplicando o teorema de Gauss. 3 X X

FSB3.7.1. Explica o efecto da gaiola de Faraday utilizando o principio de equilibrio electrostático e recoñéceo en situacións cotiás, co -
mo o mal funcionamento dos móbiles en certos edificios ou o efecto dos raios eléctricos nos avións.

1 X

FSB3.8.1. Describe o movemento que realiza unha carga cando penetra nunha rexión onde existe un campo magnético e analiza ca -
sos prácticos concretos, como os espectrómetros de masas e os aceleradores de partículas. 

4 X X

FSB3.9.1. Relaciona as cargas en movemento coa creación de campos magnéticos e describe as liñas do campo magnético que crea
unha corrente eléctrica rectilínea.

4 X X

FSB3.10.1. Calcula o raio da órbita que describe unha partícula cargada cando penetra cunha velocidade determinada nun campo
magnético coñecido aplicando a forza de Lorentz. 

4 X X

FSB3.10.2. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para comprender o funcionamento dun ciclotrón e calcula a frecuencia propia da
carga cando se move no seu interior. 

1 X

FSB3.10.3. Establece a relación que debe existir entre o campo magnético e o campo eléctrico para que unha partícula cargada se
mova con movemento rectilíneo uniforme aplicando a lei fundamental da dinámica e a lei de Lorentz.

4 X X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

FSB3.11.1. Analiza o campo eléctrico e o campo magnético desde o punto de vista enerxético, tendo en conta os conceptos de forza
central e campo conservativo. 

4 X X

FSB3.12.1. Establece, nun punto dado do espazo, o campo magnético resultante debido a dous ou máis condutores rectilíneos polos
que circulan correntes eléctricas. 

4 X X

FSB3.12.2. Caracteriza o campo magnético creado por unha espira e por un conxunto de espiras. 1 X

FSB3.13.1. Analiza e calcula a forza que se establece entre dous condutores paralelos, segundo o sentido da corrente que os perco -
rra, realizando o diagrama correspondente. 

4 X X

FSB3.14.1. Xustifica a definición de ampere a partir da forza que se establece entre dous condutores rectilíneos e paralelos. 2 X

FSB3.15.1. Determina o campo que crea unha corrente rectilínea de carga aplicando a lei de Ampère e exprésao en unidades do Sis-
tema Internacional.

2 X

FSB3.16.1. Establece o fluxo magnético que atravesa unha espira que se atopa no seo dun campo magnético e exprésao en unidades
do Sistema Internacional. 

2 X

FSB3.17.1. Calcula a forza electromotriz inducida nun circuíto e estima a dirección da corrente eléctrica aplicando as leis de Faraday e
Lenz.

1 X

FSB3.17.2. Emprega aplicacións virtuais interactivas para reproducir as experiencias de Faraday e Henry e deduce experimentalmen-
te as leis de Faraday e Lenz.

1 X

FSB3.18.1. Demostra o carácter periódico da corrente alterna nun alternador a partir da representación gráfica da forza electromotriz
inducida en función do tempo.

1 X

FSB3.18.2. Infire a produción de corrente alterna nun alternador, tendo en conta as leis da indución. 1 X

FSB4.1.1. Determina a velocidade de propagación dunha onda e a de vibración das partículas que a forman, interpretando ambos os
resultados.

4 X X

FSB4.2.1. Explica as diferenzas entre ondas lonxitudinais e transversais a partir da orientación relativa da oscilación e da propagación. 3 X X

FSB4.2.2. Recoñece exemplos de ondas mecánicas na vida cotiá. 2 X X

FSB4.3.1. Obtén as magnitudes características dunha onda a partir da súa expresión matemática. 4 X X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

FSB4.3.2. Escribe e interpreta a expresión matemática dunha onda harmónica transversal dadas as súas magnitudes característi-
cas.

4 X X

FSB4.4.1. Dada a expresión matemática dunha onda, xustifica a dobre periodicidade con respecto á posición e ao tempo. 4 X X

FSB4.5.1. Relaciona a enerxía mecánica dunha onda coa súa amplitude. 3 X X

FSB4.5.2. Calcula a intensidade dunha onda a certa distancia do foco emisor, empregando a ecuación que relaciona ambas as magni-
tudes.

3 X X

FSB4.6.1. Explica a propagación das ondas utilizando o principio Huygens. 2 X X

FSB4.7.1. Interpreta os fenómenos de interferencia e a difracción a partir do principio de Huygens. 2 X X

FSB4.8.1. Experimenta e xustifica o comportamento da luz ao cambiar de medio, aplicando a lei de Snell, coñecidos os índices de re-
fracción.

3 X X

FSB4.9.1. Obtén o coeficiente de refracción dun medio a partir do ángulo formado pola onda reflectida e refractada. 4 X X

FSB4.9.2. Considera o fenómeno de reflexión total como o principio físico subxacente á propagación da luz nas fibras óp -
ticas e a súa relevancia nas telecomunicacións.

2 X X

FSB4.10.1. Recoñece situacións cotiás nas que se produce o efecto Doppler, e xustifícaas de forma cualitativa. 1 X

FSB4.11.1. Identifica a relación logarítmica entre o nivel de intensidade sonora en decibeles e a intensidade do son, aplicándoa a ca -
sos sinxelos.

1 X

FSB4.12.1. Relaciona a velocidade de propagación do son coas características do medio en que se propaga. 1 X

FSB4.12.2. Analiza a intensidade das fontes de son da vida cotiá e clasifícaas como contaminantes e non contaminantes. 1 X

FSB4.13.1. Coñece e explica algunhas aplicacións tecnolóxicas das ondas sonoras, como a ecografía, o radar, o sonar, etc. 1 X

FSB4.14.1. Representa esquematicamente a propagación dunha onda electromagnética incluíndo os vectores do campo eléctrico e
magnético.

1 X

FSB4.14.2. Interpreta unha representación gráfica da propagación dunha onda electromagnética en termos dos campos eléctrico e
magnético e da súa polarización.

2 X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

FSB4.15.1. Determina experimentalmente a polarización das ondas electromagnéticas a partir de experiencias sinxelas, utilizando ob -
xectos empregados na vida cotiá. 

1 X

FSB4.15.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes na vida cotiá en función da súa lonxitude de onda e a súa
enerxía.

2 X

FSB4.16.1. Xustifica a cor dun obxecto en función da luz absorbida e reflectida. 1 X

FSB4.17.1. Analiza os efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos sinxelos. 2 X

FSB4.18.1. Establece a natureza e as características dunha onda electromagnética dada a súa situación no espectro. 2 X

FSB4.18.2. Relaciona a enerxía dunha onda electromagnética coa súa frecuencia, a lonxitude de onda e a velocidade da luz no balei -
ro.

4 X X

FSB4.19.1. Recoñece aplicacións tecnolóxicas de diferentes tipos de radiacións, nomeadamente infravermella, ultravioleta e microon-
das.

1 X

FSB4.19.2. Analiza o efecto dos tipos de radiación sobre a biosfera en xeral, e sobre a vida humana en particular. 1 X

FSB4.19.3. Deseña un circuíto eléctrico sinxelo capaz de xerar ondas electromagnéticas, formado por un xerador, unha
bobina e un condensador, e describe o seu funcionamento.

1 X

FSB4.20.1. Explica esquematicamente o funcionamento de dispositivos de almacenamento e transmisión da información. 1 X

FSB5.1.1. Explica procesos cotiáns a través das leis da óptica xeométrica. 1 X

FSB5.2.1. Demostra experimentalmente e graficamente a propagación rectilínea da luz mediante un xogo de prismas que conduzan
un feixe de luz desde o emisor ata unha pantalla.

1 X

FSB5.2.2. Obtén o tamaño, a posición e a natureza da imaxe dun obxecto producida por un espello plano e unha lente delgada, reali -
zando o trazado de raios e aplicando as ecuacións correspondentes.

4 X X X X         X

FSB5.3.1. Xustifica os principais defectos ópticos do ollo humano (miopía, hipermetropía, presbicia e astigmatismo), empregando para
iso un diagrama de raios.

1 X

FSB5.4.1. Establece o tipo e disposición dos elementos empregados nos principais instrumentos ópticos, tales como lupa, microsco-
pio, telescopio e cámara fotográfica, realizando o correspondente trazado de raios. 

1 X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

FSB5.4.2. Analiza as aplicacións da lupa, o microscopio, o telescopio e a cámara fotográfica, considerando as variacións que experi -
menta a imaxe respecto ao obxecto.

1 X

FSB6.1.1. Explica o papel do éter no desenvolvemento da teoría especial da relatividade. 1 X

FSB6.1.2. Reproduce esquematicamente o experimento de Michelson-Morley, así como os cálculos asociados sobre a velocidade da
luz, e analiza as consecuencias que se derivaron.

1 X

FSB6.2.1. Calcula a dilatación do tempo que experimenta un observador cando se despraza a velocidades próximas ás da luz con
respecto a un sistema de referencia dado, aplicando as transformacións de Lorentz.

3 X X

FSB6.2.2. Determina a contracción que experimenta un obxecto cando se atopa nun sistema que se despraza a velocidades próximas
ás da luz con respecto a un sistema de referencia dado, aplicando as transformacións de Lorentz.

3 X X

FSB6.3.1. Discute os postulados e os aparentes paradoxos asociados á teoría especial da relatividade e a súa evidencia experimen -
tal. 

2 X

FSB6.4.1. Expresa a relación entre a masa en repouso dun corpo e a súa velocidade coa enerxía deste a partir da masa relativista. 2 X

FSB6.5.1.Explica as limitacións da física clásica ao enfrontarse a determinados feitos físicos, como a radiación do corpo negro, o efec -
to fotoeléctrico ou os espectros atómicos.

2 X

FSB6.6.1. Relaciona a lonxitude de onda e a frecuencia da radiación absorbida ou emitida por un átomo coa enerxía dos niveis atómi -
cos involucrados. 

3 X X

FSB6.7.1. Compara a predición clásica do efecto fotoeléctrico coa explicación cuántica postulada por Einstein, e realiza cálculos rela -
cionados co traballo de extracción e a enerxía cinética dos fotoelectróns.

4 X X

FSB6.8.1. Interpreta espectros sinxelos, relacionándoos coa composición da materia. 1 X

FSB6.9.1. Determina as lonxitudes de onda asociadas a partículas en movemento a diferentes escalas, extraendo conclusións acerca
dos efectos cuánticos a escalas macroscópicas.

3 X X

FSB6.10.1. Formula de xeito sinxelo o principio de indeterminación de Heisenberg e aplícao a casos concretos, como os orbitais
atómicos.

3 X X

FSB6.11.1. Describe as principais características da radiación láser en comparación coa radiación térmica. 1 X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

FSB6.11.2. Asocia o láser coa natureza cuántica da materia e da luz, xustifica o seu funcionamento de xeito sinxelo e recoñece o seu
papel na sociedade actual.

1 X

FSB6.12.1. Describe os principais tipos de radioactividade incidindo nos seus efectos sobre o ser humano, así como as súas aplica -
cións médicas.

1 X

FSB6.13.1. Obtén a actividade dunha mostra radioactiva aplicando a lei de desintegración e valora a utilidade dos datos obtidos para
a datación de restos arqueolóxicos.

4 X X

FSB6.13.2. Realiza cálculos sinxelos relacionados coas magnitudes que interveñen nas desintegracións radioactivas. 4 X X

FSB6.14.1. Explica a secuencia de procesos dunha reacción en cadea, e extrae conclusións acerca da enerxía liberada. 2 X X

FSB6.14.2. Describe as aplicacións máis frecuentes da enerxía nuclear: produción de enerxía eléctrica, datación en arqueoloxía, ra-
diacións ionizantes en medicina e fabricación de armas.

1 X

FSB6.15.1. Analiza as vantaxes e os inconvenientes da fisión e a fusión nuclear, e xustifica a conveniencia do seu uso. 2 X

B6.16.1. Compara as principais teorías de unificación establecendo as súas limitacións e o estado en que se atopan. 1 X

B6.17.1. Establece unha comparación cuantitativa entre as catro interaccións fundamentais da natureza en función das enerxías invo -
lucradas.

2 X

FSB6.18.1. Compara as principais características das catro interaccións fundamentais da natureza a partir dos procesos nos que es -
tas se manifestan.

2 X

FSB6.18.2. Xustifica a necesidade da existencia de novas partículas elementais no marco da unificación das interaccións. 2 X

FSB6.19.1. Describe a estrutura atómica e nuclear a partir da súa composición en quarks e electróns, empregando o vocabulario es -
pecífico da física de quarks. 

1 X

FSB6.19.2. Caracteriza algunhas partículas fundamentais de especial interese, como os neutrinos e o bosón de Higgs, a partir dos
procesos en que se presentan.

1 X

FSB6.20.1. Relaciona as propiedades da materia e da antimateria coa teoría do Big Bang. 1 X

FSB6.20.2. Explica a teoría do Big Bang e discute as evidencias experimentais en que se apoia, como son a radiación de fondo e o
efecto Doppler relativista.

1 X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

FSB6.20.3. Presenta unha cronoloxía do universo en función da temperatura e das partículas que o formaban en cada período, discu-
tindo a asimetría entre materia e antimateria.

1 X

FSB6.21.1. Realiza e defende un estudo sobre as fronteiras da física do século XXI. 1 X

.

.

.

.

.

.Grao de consecución dos estándares de aprendizaxe

1  Medio-baixo

2 Medio

3 Medio-alto

4 alto

.

.11. Programación de Química. 2º BACHARELATO
11.1 Perfil competencial. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave
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.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AGRUPADOS POR COMPETENCIAS

Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

1 QUB1.1.1 QUB1.1.1 QUB1.3.1 QUB1.1.1 QUB1.1.1 QUB1.1.1 QUB2.1.1
2 QUB1.3.1 QUB1.2.1 QUB1.3.2 QUB1.4.1 QUB1.2.1 QUB1.3.3 QUB4.12.1
3 QUB1.3.3 QUB1.3.1 QUB1.3.3 QUB1.4.2 QUB1.3.1
4 QUB1.4.2 QUB1.3.2 QUB1.4.1 QUB3.4.2 QUB3.2.2
5 QUB1.3.3 QUB3.14.1 QUB3.22.1
6 QUB1.4.1 QUB4.6.1
7 QUB1.4.2 QUB4.10.1
8 QUB2.1.1 QUB4.11.1
9 QUB2.1.2 QUB4.12.1
10 QUB2.2.1
11 QUB2.3.1
12 QUB2.3.2
13 QUB2.4.1
14 QUB2.5.1
15 QUB2.6.1
16 QUB2.7.1
17 QUB2.8.1
18 QUB2.9.1
19 QUB2.9.2
20 QUB2.10.1
21 QUB2.10.2
22 QUB2.11.1
23 QUB2.12.1
24 QUB2.13.1
25 QUB2.13.2
26 QUB2.14.1
27 QUB2.15.1
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28 QUB3.1.1
29 QUB3.2.1
30 QUB3.2.2
31 QUB3.3.1
32 QUB3.4.1
33 QUB3.4.2
34 QUB3.5.1
35 QUB3.5.2
36 QUB3.6.1
37 QUB3.7.1
38 QUB3.8.1
39 QUB3.9.1
40 QUB3.10.1
41 QUB3.11.1
42 QUB3.12.1
43 QUB3.13.1
44 QUB3.14.1
45 QUB3.15.1
46 QUB3.16.1
47 QUB3.17.1
48 QUB3.18.1
49 QUB3.19.1
50 QUB3.19.2
51 QUB3.19.3
52 QUB3.20.1
53 QUB3.21.1
54 QUB3.22.1
55 QUB4.1.1
56 QUB4.1.1
57 QUB4.2.1

96



                                                                                                                                                                               IES do Milladoiro

58 QUB4.3.1
59 QUB4.4.1
60 QUB4.5.1
61 QUB4.6.1
62 QUB4.7.1
63 QUB4.8.1
64 QUB4.9.1
65 QUB4.10.1
66 QUB4.11.1
67 QUB4.12.1

11.2 Unidades didácticas

Nº Título da UD Descrición Trimestre

1 Repaso formulación inorgánica e cálculos elementais en 
química

Repaso de formulación inorgánica, disolucións, estequiometría, 
presións parciais e cálculos necesarios para o desenvolvemento 
das distintas unidades.

1

2 Síntese orgánica e novos materiais Formulación orgánica, hibridación, isomería, reaccións 
orgánicas, polímeros, aplicacións de distintas sustancias 
orgánicas.

1-2

3 Equilibrio químico Reaccións en equilibrio, cálculo das constantes en función das 
concentracións e das presións, principio de L`Chatelier, 

1
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solubilidade.

4 Cinética química Velocidade das reaccións químicas, factores que inflúen, 
catalizadores.

1

5 Ácidos e bases Teoría de Brönsted-Lowry, carácter básico, ácido e neutro das 
disolucións, pH, valoracións, hidrólise

2

6 Introdución á electroquímica Números de oxidación, axuste de reaccións redox polo método 
do ión-electrón, pilas, leis de Faraday aplicacións da electrolise.

2

7 Estrutura atómica e clasificación periódica dos elementos Modelos atómicos, orbitais, números cuánticos, mecánica 
cuántica, sistema periódico.

3

8 Enlace químico e propiedades das sustancias Enlace iónico, covalente, metálico, forzas intermoleculares, TEV,
TRPECV, hibridación, propiedades das diferentes substancias e 
aplicacións.

3

11.3Distribución do currículo en Unidades didácticas

Química 2º  Bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Unidade
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Química 2º  Bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Unidade
Nº

Nº

Bloque 1. A actividade científica

b
e
I
l
m

B1.1. Utilización de estratexias básicas da
actividade científica. 

B1.1. Realizar interpretacións, predicións e
representación de fenómenos químicos a
partir  dos  datos  dunha  investigación
científica, e obter conclusións.

QUB1.1.1.  Aplica  habilidades  necesarias  para  a  investigación  científica
traballando tanto individualmente como en grupo, formulando preguntas,
identificando problemas, recollendo datos mediante a observación ou a
experimentación,  analizando  e  comunicando  os  resultados,  e
desenvolvendo explicacións mediante a realización dun informe final.

CAA
CCL
CMCCT
CSC
CSIEE

Todas

b
i

B1.2. Importancia da investigación científica
na industria e na empresa.

B1.3. Prevención de riscos no laboratorio

B1.2.  Aplicar  a  prevención  de  riscos  no
laboratorio  de  química  e  coñecer  a
importancia  dos  fenómenos químicos  e
as súas aplicacións aos individuos e  á
sociedade.

QUB1.2.1.Utiliza o material e os instrumentos de laboratorio empregando
as normas de seguridade adecuadas para a realización de experiencias
químicas. 

CMCCT
CSC

Todas

d
e
g
I
l

B1.4.  Investigación  científica:
documentación, elaboración de informes,
comunicación e difusión de resultados.

B1.3.  Empregar  axeitadamente  as
tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación  para  a  procura  de
información, o manexo de aplicacións de
simulación  de  probas  de  laboratorio,  a
obtención de datos e  a  elaboración de
informes.

QUB1.3.1.  Elabora  información  e  relaciona  os  coñecementos  químicos
aprendidos  con  fenómenos  da  natureza,  e  as  posibles  aplicacións  e
consecuencias na sociedade actual.

CCL
CD
CMCCT
CSC

Todas

QUB1.3.2.  Localiza  e  utiliza  aplicacións  e  programas  de  simulación  de
prácticas de laboratorio.

CD
CMCCT

Todas

QUB1.3.3.  Realiza  e  defende  un  traballo  de  investigación  utilizando  as
tecnoloxías da información e da comunicación.

CCL
CD
CMCCT
CSIEE

Todas

b
e
I
l

B1.4.  Investigación  científica:
documentación, elaboración de informes,
comunicación e difusión de resultados.

B1.4.  Deseñar,  elaborar,  comunicar  e
defender informes de carácter científico,
realizando  unha  investigación  baseada
na práctica experimental.

QUB1.4.1. Analiza a información obtida principalmente a través de internet,
identificando  as  principais  características  ligadas  á  fiabilidade  e  á
obxectividade do fluxo de información científica.

CAA
CD
CMCCT

Todas
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Química 2º  Bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Unidade
Nº

QUB1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nunha
fonte de información de divulgación científic,a e transmite as conclusións
obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade.

CAA
CCL
CMCCT

Todas

Bloque 2. Orixe e evolución dos compoñentes do Universo

b
I
l

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

B2.2. Modelo atómico de Bohr.

B2.1.  Analizar  cronoloxicamente  os
modelos atómicos ata chegar ao modelo
actual, discutindo as súas limitacións e a
necesidade dun novo.

QUB2.1.1. Explica as limitacións dos distintos modelos atómicos en relación
cos feitos experimentais que levan asociados.

CCEC
CMCCT

7

QUB2.1.2.  Calcula  o  valor  enerxético  correspondente  a  unha  transición
electrónica entre dous niveis dados, en relación coa interpretación dos
espectros atómicos.

CMCCT 7

i
l

B2.2. Modelo atómico de Bohr.
B2.3. Orbitais atómicos. Números cuánticos

e a súa interpretación.

B2.2.  Recoñecer  a  importancia  da  teoría
mecanocuántica para o coñecemento do
átomo.

QUB2.2.1. Diferencia o significado dos números cuánticos segundo Bohr e
a teoría mecanocuántica que define o modelo atómico actual, en relación
co concepto de órbita e orbital.

CMCCT 7

e
i

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

B2.3.  Explicar  os  conceptos  básicos  da
mecánica  cuántica:  dualidade  onda-
corpúsculo e incerteza.

QUB2.3.1.  Determina  lonxitudes  de  onda  asociadas  a  partículas  en
movemento para xustificar o comportamento ondulatorio dos electróns.

CMCCT 7

QUB2.3.2.  Xustifica  o  carácter  probabilístico  do  estudo  de  partículas
atómicas a partir do principio de indeterminación de Heisenberg.

CMCCT 7

e
i

B2.5.  Partículas  subatómicas:  orixe  do
Universo. 

B2.4.  Describir  as  características
fundamentais  das  partículas
subatómicas, diferenciando os tipos.

QUB2.4.1.  Coñece  as  partículas  subatómicas  e  os  tipos  de  quarks
presentes  na  natureza  íntima  da  materia  e  na  orixe  primixenia  do
Universo, explicando as características e a clasificación destes.

CMCCT 7

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

B2.5. Establecer a configuración electrónica
dun átomo en relación coa súa posición
na táboa periódica.

QUB2.5.1.  Determina a configuración electrónica dun átomo, coñecida a
súa posición  na  táboa periódica  e  os  números  cuánticos  posibles  do
electrón diferenciador.

CMCCT 7
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Química 2º  Bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Unidade
Nº

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

B2.6. Identificar os números cuánticos para
un electrón segundo no orbital en que se
atope.

QUB2.6.1.  Xustifica  a  reactividade  dun  elemento  a  partir  da  estrutura
electrónica ou a súa posición na táboa periódica.

CMCCT 7

i
l

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

B2.7.  Coñecer  a  estrutura  básica  do
sistema  periódico  actual,  definir  as
propiedades  periódicas  estudadas  e
describir  a  súa  variación  ao  longo  dun
grupo ou período.

QUB2.7.1. Argumenta a variación do raio atómico, potencial de ionización,
afinidade  electrónica  e  electronegatividade  en  grupos  e  períodos,
comparando as devanditas propiedades para elementos diferentes.

CMCCT 7

i
l

B2.8. Enlace químico. B2.8.  Utilizar  o  modelo  de  enlace
correspondente  para  explicar  a
formación de moléculas, de cristais e de
estruturas  macroscópicas,  e  deducir  as
súas propiedades.

QUB2.8.1. Xustifica a estabilidade das moléculas ou dos cristais formados
empregando  a  regra  do  octeto  ou  baseándose  nas  interaccións  dos
electróns da capa de valencia para a formación dos enlaces.

CMCCT 8

i B2.9. Enlace iónico.
B2.10.  Propiedades  das  substancias  con

enlace iónico.

B2.9.  Construír  ciclos  enerxéticos  do  tipo
Born-Haber  para  calcular  a  enerxía  de
rede,  analizando de  forma cualitativa  a
variación  de  enerxía  de  rede  en
diferentes compostos

QUB2.9.1. Aplica o ciclo de Born-Haber para o cálculo da enerxía reticular
de cristais iónicos.

CMCCT 8

QUB2.9.2. Compara a fortaleza do enlace en distintos compostos iónicos
aplicando a fórmula de Born-Landé para considerar os factores dos que
depende a enerxía reticular.

CMCCT 8

i
l

B2.11. Enlace covalente.
B2.12.  Xeometría  e  polaridade  das

moléculas.
B2.13. Teoría do enlace de valencia (TEV)

e hibridación.
B2.14.  Teoría  de  repulsión  de  pares

electrónicos  da  capa  de  valencia
(TRPECV).

B2.10. Describir as características básicas
do  enlace  covalente  empregando
diagramas de Lewis e utilizar a TEV para
a súa descrición máis complexa.

QUB2.10.1. Determina a polaridade dunha molécula utilizando o modelo ou
a teoría máis axeitados para explicar a súa xeometría.

CMCCT 8

QUB2.10.2.  Representa  a  xeometría  molecular  de  distintas  substancias
covalentes aplicando a TEV e a TRPECV.

CMCCT 8

i
l

B2.15.  Propiedades  das  substancias  con
enlace covalente.

B2.16.  Enlaces  presentes  en  substancias
de interese biolóxico

B2.11.  Empregar  a  teoría  da  hibridación
para  explicar  o  enlace  covalente  e  a
xeometría de distintas moléculas.

QUB2.11.1.  Dálles  sentido  aos  parámetros  moleculares  en  compostos
covalentes utilizando a teoría de hibridación para compostos inorgánicos
e orgánicos.

CMCCT 8
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Química 2º  Bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Unidade
Nº

d
h
i
l

B2.17. Enlace metálico. 
B2.18. Propiedades dos metais. Aplicacións

de supercondutores e semicondutores.

B2.12. Coñecer as propiedades dos metais
empregando  as  diferentes  teorías
estudadas  para  a  formación  do  enlace
metálico.

QUB2.12.1. Explica a condutividade eléctrica e térmica mediante o modelo
do gas electrónico, aplicándoo tamén a substancias semicondutoras e
supercondutoras.

CMCCT 8

i B2.18. Propiedades dos metais. Aplicacións
de supercondutores e semicondutores.

B2.19. Modelo do gas electrónico e teoría
de bandas.

B2.13.  Explicar  a  posible  condutividade
eléctrica dun metal empregando a teoría
de bandas.

QUB2.13.1.  Describe  o  comportamento  dun  elemento  como  illante,
condutor ou semicondutor eléctrico, utilizando a teoría de bandas.

CMCCT 8

 QUB2.13.2. Coñece e explica algunhas aplicacións dos semicondutores
e supercondutores, e analiza a súa repercusión no avance tecnolóxico da
sociedade.

CMCCT 8

i B2.20.  Natureza  das  forzas
intermoleculares.

B2.14.  Recoñecer  os  tipos  de  forzas
intermoleculares e explicar como afectan
as  propiedades  de  determinados
compostos en casos concretos.

QUB2.14.1. Xustifica a influencia das forzas intermoleculares para explicar
como  varían  as  propiedades  específicas  de  diversas  substancias  en
función das devanditas interaccións.

CMCCT 8

i B2.9. Enlace iónico.
B2.11. Enlace covalente.
B2.20.  Natureza  das  forzas

intermoleculares.

B2.15.  Diferenciar  as  forzas
intramoleculares das intermoleculares en
compostos iónicos ou covalentes.

QUB2.15.1. Compara a enerxía dos enlaces intramoleculares en relación
coa enerxía  correspondente ás  forzas intermoleculares,  xustificando o
comportamento fisicoquímico das moléculas.

CMCCT 8

Bloque 3. Reaccións químicas

i B3.1. Concepto de velocidade de reacción. 
B3.2.  Teoría  de  colisións  e  do  estado de

transición.

B3.1.  Definir  velocidade dunha reacción e
aplicar a teoría das colisións e do estado
de  transición  utilizando  o  concepto  de
enerxía de activación.

QUB3.1.1.  Obtén  ecuacións  cinéticas  reflectindo  as  unidades  das
magnitudes que interveñen.

CMCCT 4

i
l

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

B3.4.  Utilización  de  catalizadores  en
procesos industriais.

B3.2.  Xustificar  como  a  natureza  e  a
concentración  dos  reactivos,  a
temperatura  e  a  presenza  de
catalizadores modifican a velocidade de
reacción.

QUB3.2.1.  Predí  a  influencia  dos  factores  que  modifican  a  velocidade
dunha reacción.

CMCCT 4
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Química 2º  Bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Unidade
Nº

QUB3.2.2.  Explica  o  funcionamento  dos  catalizadores  en  relación  con
procesos  industriais  e  a  catálise  encimática,  analizando  a  súa
repercusión no medio e na saúde.

CMCCT
CSC

4

i B3.5. Mecanismos de reacción. B3.3.  Coñecer  que  a  velocidade  dunha
reacción  química  depende  da  etapa
limitante segundo o seu mecanismo de
reacción establecido.

QUB3.3.1.  Deduce  o  proceso  de  control  da  velocidade  dunha  reacción
química  identificando  a  etapa  limitante  correspondente  ao  seu
mecanismo de reacción.

CMCCT 4

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

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

B3.4.  Aplicar  o  concepto  de  equilibrio
químico  para  predicir  a  evolución  dun
sistema.

QUB3.4.1.  Interpreta  o  valor  do  cociente  de  reacción  comparándoo coa
constante  de  equilibrio,  prevendo  a  evolución  dunha  reacción  para
alcanzar o equilibrio.

CMCCT 3

QUB3.4.2.  Comproba  e  interpreta  experiencias  de  laboratorio  onde  se
poñen  de  manifesto  os  factores  que  inflúen  no  desprazamento  do
equilibrio químico, en equilibrios homoxéneos e heteroxéneos.

CAA
CMCCT

3

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

B3.5.  Expresar  matematicamente  a
constante  de equilibrio  dun proceso no
que  interveñen  gases,  en  función  da
concentración e das presións parciais.

QUB3.5.1.  Acha o valor  das constantes de equilibrio,  Kc e Kp,  para un
equilibrio en diferentes situacións de presión, volume ou concentración.

CMCCT 3

QUB3.5.2. Calcula as concentracións ou presións parciais das substancias
presentes nun equilibrio químico empregando a lei de acción de masas, e
deduce como evoluciona o equilibrio ao variar a cantidade de produto ou
reactivo.

CMCCT 3

i B3.8. Equilibrios con gases. B3.6. Relacionar Kc e Kp en equilibrios con
gases, interpretando o seu significado, e
resolver  problemas  de  equilibrios
homoxéneos en reaccións gasosas.

QUB3.6.1.  Utiliza  o  grao  de  disociación  aplicándoo  ao  cálculo  de
concentracións e constantes de equilibrio Kc e Kp.

CMCCT 3

i B3.9.  Equilibrios  heteroxéneos:  reaccións
de precipitación. 

B3.7.  Resolver  problemas  de  equilibrios
heteroxéneos, con especial atención aos
de disolución-precipitación.

QUB3.7.1. Relaciona a solubilidade e o produto de solubilidade aplicando a
lei  de Guldberg e Waage en equilibrios heteroxéneos sólido-líquido, e
aplícao experimentalmente como método de separación e identificación
de mesturas de sales disolvidos.

CMCCT 3
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Química 2º  Bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Unidade
Nº

i
l

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

B3.8. Aplicar o principio de Le Chatelier a
distintos  tipos  de  reaccións  tendo  en
conta o efecto da temperatura, a presión,
o  volume  e  a  concentración  das
substancias  presentes,  predicindo  a
evolución do sistema.

QUB3.8.1. Aplica o principio de Le Chatelier para predicir a evolución dun
sistema en equilibrio ao modificar a temperatura, a presión, o volume ou
a concentración  que o  definen,  utilizando como exemplo  a  obtención
industrial do amoníaco.

CMCCT 3

i
l

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

B3.4.  Utilización  de  catalizadores  en
procesos industriais.

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

B3.11.  Aplicacións  e  importancia  do
equilibrio químico en procesos industriais
e en situacións da vida cotiá.

B3.9. Valorar a importancia do principio de
Le  Chatelier  en  diversos  procesos
industriais.

QUB3.9.1. Analiza os factores cinéticos e termodinámicos que inflúen nas
velocidades de reacción e na evolución dos equilibrios para optimizar a
obtención  de  compostos  de  interese  industrial,  como  por  exemplo  o
amoníaco.

CMCCT 3

i B3.9.  Equilibrios  heteroxéneos:  reaccións
de precipitación.

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

B3.10.  Explicar  como varía  a  solubilidade
dun sal polo efecto dun ión común.

QUB3.10.1. Calcula a solubilidade dun sal interpretando como se modifica
ao engadir un ión común, e verifícao experimentalmente nalgúns casos
concretos.

CMCCT 3

i B3.12. Concepto de ácido-base. 
B313. Teoría de Brönsted-Lowry. 

B3.11.  Aplicar  a  teoría  de  Brönsted  para
recoñecer  as  substancias  que  poden
actuar como ácidos ou bases.

QUB3.11.1.  Xustifica  o  comportamento  ácido  ou  básico  dun  composto
aplicando  a  teoría  de  Brönsted-Lowry  dos  pares  de  ácido-base
conxugados.

CMCCT 5

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

B3.15. Equilibrio iónico da auga.
B3.16. Concepto de pH. Importancia do pH

a nivel biolóxico.
B3.17.  Estudo  cualitativo  das  disolucións

reguladoras de pH.

B3.12.  Determinar  o  valor  do  pH  de
distintos tipos de ácidos e bases.

QUB3.12.1.  Identifica  o  carácter  ácido,  básico  ou  neutro,  e  a  fortaleza
ácido-base de distintas disolucións segundo o tipo de composto disolvido
nelas,  e  determina  teoricamente  e  experimentalmente  o  valor  do  pH
destas. 

CMCCT 5
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Química 2º  Bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Unidade
Nº

i
l

B3.18. Equilibrio ácido-base
B3.19. Volumetrías de neutralización ácido-

base. 

B3.13. Explicar as reaccións ácido-base e a
importancia dalgunha delas, así como as
súas aplicacións prácticas.

QUB3.13.1. Describe o procedemento para realizar unha volumetría ácido-
base  dunha  disolución  de  concentración  descoñecida,  realizando  os
cálculos necesarios.

CMCCT 5

i B3.20.  Estudo  cualitativo  da  hidrólise  de
sales.

B3.14.  Xustificar  o  pH  resultante  na
hidrólise dun sal.

QUB3.14.1. Predí o comportamento ácido-base dun sal disolvido en auga
aplicando o concepto de hidrólise, e escribr os procesos intermedios e os
equilibrios que teñen lugar.

CAA
CMCCT

5

i B3.19. Volumetrías de neutralización ácido-
base. 

B3.15. Utilizar os cálculos estequiométricos
necesarios  para  levar  a  cabo  unha
reacción de neutralización ou volumetría
ácido-base.

QUB3.15.1. Determina a concentración dun ácido ou unha base valorándoa
con  outra  de  concentración  coñecida,  establecendo  o  punto  de
equivalencia da neutralización mediante o emprego de indicadores ácido-
base (faino no laboratorio no caso de ácidos e bases fortes).

CMCCT 5

i
l

B3.21.  Ácidos  e  bases  relevantes  a  nivel
industrial  e  de  consumo.  Problemas
ambientais.

B3.16. Coñecer as aplicacións dos ácidos e
das  bases  na  vida  cotiá  (produtos  de
limpeza, cosmética, etc.).

QUB3.16.1.  Recoñece  a  acción  dalgúns  produtos  de  uso  cotián  como
consecuencia do seu comportamento químico ácido-base.

CMCCT 5

i B3.22. Equilibrio redox.
B3.23.  Concepto  de  oxidación-redución.

Oxidantes  e  redutores.  Número  de
oxidación.

B3.17. Determinar o número de oxidación
dun  elemento  químico  identificando  se
se  oxida  ou  reduce  nunha  reacción
química.

QUB3.17.1.  Define  oxidación  e  redución  en  relación  coa  variación  do
número de oxidación dun átomo en substancias oxidantes e redutoras.

CMCCT 6

i
l

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

B3.18.  Axustar  reaccións  de  oxidación-
redución  utilizando  o  método  do  ión-
electrón  e  facer  os  cálculos
estequiométricos correspondentes.

QUB3.18.1.  Identifica  reaccións  de  oxidación-redución  empregando  o
método do ión-electrón para axustalas.

CMCCT 6

i B3.25. Potencial de redución estándar. B3.19.  Comprender  o  significado  de
potencial  estándar de redución dun par
redox,  utilizándoo  para  predicir  a
espontaneidade dun proceso entre dous
pares redox.

QUB3.19.1. Relaciona a espontaneidade dun proceso redox coa variación
de enerxía de Gibbs, considerando o valor da forza electromotriz obtida.

CMCCT 6

QUB3.19.2.  Deseña  unha  pila  coñecendo  os  potenciais  estándar  de
redución,  utilizándoos  para  calcular  o  potencial  xerado formulando as
semirreacións redox correspondentes, e constrúe unha pila Daniell.

CMCCT 6

QUB3.19.3.  Analiza  un  proceso  de  oxidación-redución  coa  xeración  de
corrente eléctrica representando unha célula galvánica.

CMCCT 6
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Unidade
Nº

i B3.26. Volumetrías redox. B3.20.  Realizar  cálculos  estequiométricos
necesarios  para  aplicar  ás  volumetrías
redox.

QUB3.20.1. Describe o procedemento para realizar unha volumetría redox,
realizando os cálculos estequiométricos correspondentes.

CMCCT 6

i B3.27. Leis de Faraday da electrólise. B3.21.  Determinar  a  cantidade  de
substancia  depositada  nos  eléctrodos
dunha cuba electrolítica empregando as
leis de Faraday.

QUB3.21.1.  Aplica  as  leis  de  Faraday  a  un  proceso  electrolítico
determinando  a  cantidade  de  materia  depositada  nun  eléctrodo  ou  o
tempo  que  tarda  en  facelo,  e  compróbao  experimentalmente  nalgún
proceso dado.

CMCCT 6

i
l

B3.28.  Aplicacións  e  repercusións  das
reaccións  de  oxidación  redución:
baterías eléctricas, pilas de combustible
e prevención da corrosión de metais.

B3.22.  Coñecer  algunhas  das  aplicacións
da  electrólises  como  a  prevención  da
corrosión,  a  fabricación  de  pilas  de
distintos tipos (galvánicas, alcalinas e de
combustible) e a obtención de elementos
puros.

QUB3.22.1.  Representa  os  procesos  que  teñen  lugar  nunha  pila  de
combustible, escribindo as semirreaccións redox e indicando as vantaxes
e os inconvenientes do uso destas pilas fronte ás convencionais.

CMCCT
CSC

6

QUB3.22.2.  Xustifica  as  vantaxes  da  anodización  e  a  galvanoplastia  na
protección de obxectos metálicos.

CMCCT 6

Bloque 4. Síntese orgánica e novos materiais

i B4.1. Estudo de funcións orgánicas. B4.1. Recoñecer os compostos orgánicos,
segundo a función que os caracteriza.

QUB4.1.1. Relaciona a forma de hibridación do átomo de carbono co tipo
de  enlace  en  diferentes  compostos  representando  graficamente
moléculas orgánicas sinxelas.

CMCCT 2

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

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

B4.2.  Formular  compostos  orgánicos
sinxelos con varias funcións.

QUB4.2.1.  Diferencia,  nomea  e  formula  hidrocarburos  e  compostos
orgánicos que posúen varios grupos funcionais.

CMCCT 2

i B4.4. Tipos de isomería. B4.3. Representar isómeros a partir dunha
fórmula molecular dada.

QUB4.3.1.  Distingue  os  tipos  de  isomería  representando,  formulando  e
nomeando os posibles isómeros, dada unha fórmula molecular.

CMCCT 2

i B4.5. Tipos de reaccións orgánicas. B4.4.  Identificar  os  principais  tipos  de
reaccións  orgánicas:  substitución,
adición,  eliminación,  condensación  e
redox.

QUB4.4.1.  Identifica e explica os principais tipos de reaccións orgánicas
(substitución, adición, eliminación, condensación e redox), predicindo os
produtos, se é necesario.

CMCCT 2

CMCCT 2
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Unidade
Nº

b
i
l

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

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

B4.6.  Valorar  a  importancia  da  química
orgánica  vinculada  a  outras  áreas  de
coñecemento e ao interese social.

QUB4.6.1. Relaciona os grupos funcionais e as estruturas principais con
compostos sinxelos de interese biolóxico.

CMCCT
CSC

2

i B4.8. Macromoléculas. B4.7.  Determinar  as  características  máis
importantes das macromoléculas.

QUB4.7.1. Recoñece macromoléculas de orixe natural e sintética. CMCCT 2

i B4.9. Polímeros. B4.8. Representar a fórmula dun polímero a
partir dos seus monómeros, e viceversa.

QUB4.8.1.  A partir  dun monómero, deseña o polímero correspondente e
explica o proceso que tivo lugar.

CMCCT 2

i
l

B4.10. Reaccións de polimerización.
B4.11.  Polímeros  de  orixe  natural  e

sintética: propiedades.

B4.9.  Describir  os  mecanismos  máis
sinxelos  de  polimerización  e  as
propiedades  dalgúns  dos  principais
polímeros de interese industrial.

QUB4.9.1.  Utiliza  as  reaccións  de  polimerización  para  a  obtención  de
compostos  de  interese  industrial  como  polietileno,  PVC,  poliestireno,
caucho, poliamidas e poliésteres, poliuretanos e baquelita.

CMCCT 2

b
i
l

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

B4.10.  Coñecer  as  propiedades  e  a
obtención  dalgúns  compostos  de
interese en biomedicina e, en xeral, nas
ramas da industria.

QUB4.10.1.  Identifica  substancias  e  derivados  orgánicos  que se  utilizan
como principios activos de medicamentos, cosméticos e biomateriais, e
valora a repercusión na calidade de vida.

CMCCT
CSC

2

b
i
l

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

B4.11.  Distinguir  as  principais  aplicacións
dos materiais polímeros, segundo a súa
utilización en distintos ámbitos.

QUB4.11.1. Describe as principais aplicacións dos materiais polímeros de
alto interese tecnolóxico e biolóxico (adhesivos e revestimentos, resinas,
tecidos, pinturas, próteses, lentes, etc.), en relación coas vantaxes e as
desvantaxes do seu uso segundo as propiedades que o caracterizan.

CMCCT
CSC

2

b
i
l

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

B4.12. Valorar a utilización das substancias
orgánicas  no  desenvolvemento  da
sociedade  actual  e  os  problemas
ambientais que se poden derivar.

QUB4.12.1. Recoñece as utilidades que os compostos orgánicos teñen en
sectores como a alimentación, a agricultura, a biomedicina, a enxeñaría
de  materiais  e  a  enerxía,  fronte  ás  posibles  desvantaxes  que  leva
consigo o seu desenvolvemento.

CCEC
CMCCT
CSC

2

11.4 Concrecións metodolóxicas
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As alumnas e os alumnos que chegan ao bacharelato recibiron ensinanza de Química  durante os cursos da ensinanza obrigatoria, polo 
tanto, posúen un coñecemento da materia no marco dunha ensinanza activa e dunha aprendizaxe significativa.
O Bacharelato deberá ofrecerlles os contidos, as estratexias e as motivacións para que perfeccionen o coñecemento, o interese, a 

aplicación da física e da química e para que continúen de forma autónoma este perfeccionamento.
A metodoloxía ha ir encamiñada a que a alumna e o alumno sexan quen de aprender por si mesmos e aplicar os métodos apropiados de

investigación, tratando de que lle faga ver a conexión dos aspectos teóricos coas aplicacións que se lle poden dar na sociedade. 
Partindo dos principios da aprendizaxe significativa, pódense adoptar as seguintes estratexias didácticas: 
 Conectar os novos contidos cos coñecementos anteriores, polo que é conveniente unha avaliación inicial antes de cada tema.
 Establecer relacións cos contidos que sexan comúns doutras materias.
 Establecer relacións entre os contidos da materia e a realidade en que poden ser aplicados, favorecendo unha ensinanza práctica.
 Realizar unha metodoloxía activa na que as alumnas e os alumnos sexan os verdadeiros protagonistas da aprendizaxe.
 Favorecer os hábitos de estudio e técnicas de traballo intelectual.
 Realizar experiencias en grupos para que constrúan teorías ou comproben expresións.
 Ter  en  conta  os  intereses,  demandas,  necesidades  e  expectativas  das  alumnas  e  alumnos  para  lograr  unha  ensinanza  máis

motivadora.
 Darse conta dos diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, así como os seus distintos intereses e motivacións.
 Avaliar o proceso educativo en todos os seus aspectos para coñecer os cambios que poderían ser convenientes.
En cada tema iníciase o desenvolvemento teórico da materia partindo de niveis de complexidade baixa, que permitan adaptarse aos niveis

de coñecementos previos das alumnas e alumnos. Deste modo, partindo do que xa saben, o alumnado poderá construír novas aprendizaxes que
conectarán coas que xa ten, ampliando os coñecementos en cantidade e calidade (aprendizaxe significativa).

Como aplicación das ideas e conceptos tratados ao longo de cada tema, se lle facilitan unha serie de "exercicios resoltos" que permitan
servir de guía e axuda á aprendizaxe do alumnado e ser, ao mesmo tempo, un elemento motivador. Os exercicios que se propoñen en cada tema
correxiranse na clase para solventar as posibles dificultades que poidan ter os alumnos e alumnas.

Considérase imprescindíbel que o alumnado traballe diariamente e de forma individual as tarefas desenvoltas e propostas na clase para 
que desta forma siga , sen problema, o desenvolvemento da materia e adquira o coñecemento e a comprensión da mesma con solidez, ademais
de formar un hábito de traballo. Desta forma as alumnas e os alumnos aprenderán Química  en vez dunha serie de conceptos e resultados de 
xeito simplemente mecánico e memorístico. 

11.5 Materiais e recursos didácticos
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Utilizaranse os seguintes materiais aínda que non se descarta introducir ao longo do curso algún outro se as condicións o requiren:
Libro de apoio de 2º Bacharelato (non teñen un libro dunha editorial determinada, cada alumno/a terá un libro de apoio)
Fontes documentais: basicamente internet
Calculadora
Material de laboratorio
Aula virtual

11.6 Medidas de atención á diversidade

O enfoque didáctico, do cal forma parte a avaliación en canto se fan moitas probas como forma de estímulo, é esencialmente acumulativo-

reiterativo. Tanto nas explicacións como sobre todo nos exercicios, repásase continuamente a materia xa vista. En consecuencia, isto é xa un 

mecanismo xeral de reforzo educativo para os alumnos que fagan un mínimo esforzo de seguimento da clase, dado que se lle dan numerosas 

oportunidades de asimilar os conceptos e procedementos básicos correspondentes a este curso, ainda que a súa explicación inicial quede 

meses atrás.

Para poder traballar mellor as necesidades de cada alumno/a pódense preparar actividades sobre un mesmo contido de repaso, de reforzo e de

ampliación variando o grado de dificultade. Amáis, na aula virtual poñeranse videos explicativos e tutoriais das partes da materia que lle poden 

resultar máis difíciles de asimilar e así poden visualizalos as veces que o precisen para entender correctamente o procedemento a seguir.

A data límite para a entrega desta programación é o 20 de setembro, e con esta data, non dispoñemos da información do alumnado con NEE ou

NEAE deste curso para facer constar nesta P.D. as medidas concretas de atención á diversidade , a pesar de que nas CCP do curso pasado e no 

primeiro claustro deste curso se deixou de manifesto que o profesorado necesitaba esa información por escrito para a atención correcta deste 

alumnado dende o inicio do curso para tomar as decisións organizativas, metodolóxicas e de avaliación necesarias.
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11.7 Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado

A avaliación débese traballar  en paralelo cos demais elementos do currículo (obxectivos,  contidos,  metodoloxía,  ...)  e  a súa finalidade é ir
comprobando o desenvolvemento do proceso educativo, detectando logros e acertos, así como dificultades e lagoas que van aparecendo, ben
para reforzalos ou para introducir as modificacións e adaptacións precisas ás necesidades de cada alumna ou alumno. Neste sentido a avaliación é
un proceso continuo que non debe reducirse a momentos illados ou puntuais, nin confundirse cos rendementos finais.

1. OBSERVACIÓN DO TRABALLO DIARIO DO ALUMNADO

O profesor ou profesora estará atento ás dificultades, erros, progresos do traballo de cada alumna ou alumno tendo en conta a súa asis-
tencia e puntualidade, a súa actitude, os controis periódicos que se farán etc.

2. PROBAS ESCRITAS

Son as que, tras as observacións anteriores, nos dan o balance final de adquisición de conceptos e procedementos. Teñen a importancia de
que a alumna ou o alumno alcance un estudio globalizado dunha parte da materia.

13. Todas as probas constarán dunha serie de problemas ou exercicios numéricos e prácticos e de cuestións teóricas.
14. Valorarase fundamentalmente que o alumno comprenda os conceptos físicos ou químicos ligados ás cuestións ou problemas, manexán-

doos correctamente.
15. Os erros graves de concepto levarán a anular o apartado correspondente.
16. Os parágrafos/apartados que esixen a solución dun apartado anterior cualificaranse independentemente do resultado do devandito

apartado. 
17. Un resultado erróneo pero cun razoamento correcto valorarase.
18. A utilización dunha ecuación incorrecta puntuará como máximo un 25% do apartado
19. No caso de problemas numéricos, será fundamental que o alumno/a desenvolva as estratexias propias da metodoloxía científica na re-

solución  dos mesmos, tendo que estar perfectamente esquematizado, secuenciado e explicado, facendo referencia ás leis nas que se
basea.

20. Os erros nas unidades ou ben o non poñelas descontarán un 25% da nota do apartado.
21. Un erro no cálculo considerase leve e descontarase o 25% da nota do apartado, agás que os resultados carezan de lóxica algunha e o
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alumno non faga unha discusión acerca da falsedade de dito resultado.
22. - Nun problema numérico a resposta correcta, sen razoamento ou xustificación pode ser valorado cun 0, se o corrector non é capaz de

ver de onde saíu dito resultado.
23. No caso das cuestións ou preguntas teóricas, será fundamental o razoamento das mesmas, facendo alusión ás correspondentes leis físi -

cas ou químicas necesarias para dito razoamento. 
24. A cualificación terá en conta non só a resolución correcta e a resposta, senón o plantexamento e os comentarios necesarios para poder

seguir as leis utilizadas e a súa aplicación. Así mesmo  valorarase a adecuada utilización das unidades e  a claridade dos diagramas, es -
quemas e debuxos realizados, necesarios para o desenvolvemento do exercicio. Non se valorará unha resposta sen razoamento.

3. SISTEMA DE AVALIACIÓN

A avaliación ha ser  cualitativa e formativa,  seguindo o proceso das etapas obrigatorias  co fin  de saber se o proceso de ensinanza-
aprendizaxe se encamiña a obter os resultados propostos. A avaliación é un elemento máis do currículo e debe traballarse conxuntamente cos
demais elementos curriculares. 

Non se pode concibir a superación da materia sen un traballo diario por parte do alumnado. Neste sentido, as faltas de asistencia a clase
sen causa xustificada, as actitudes negativas ante a realización ou corrección de exercicios, a non presentación a tempo das tarefas encomendadas
influirán negativamente na avaliación da materia.

Valoraranse o traballo e a actitude no laboratorio e na clase, os traballos presentados, as probas de clase e os exames de avaliación.

A cualificación final por avaliacións obterase do seguinte xeito:

Observación directa (10% nota avaliación): que recolle o rendemento xeral, progresos, actividades, interese polo traballo, participación en cla-
se, hábitos de traballo, habilidades e destrezas no traballo experimental, caderno de clase e informes de laboratorio. 
Probas escritas obxectivas (90% nota avaliación), realizándose un mínimo de dúas por avaliación. No caso de que quede demostrado que un
alumno copiou nunha proba, a nota desa proba será un 0.
A media aritmética destas probas pondera un 90% na nota da avaliación, e o 10% restante corresponde á nota das prácticas de laboratorio na-
queles parciais nos que se inclúa esta actividade e ao traballo diario. A realización das prácticas de laboratorio e a entrega do correspondente
traballo é obrigatorio para todo alumnado.
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A avaliación será contínua durante todo o curso, polo que o exame de cada trimestre corresponderá a toda a materia impartida ata ese
momento.
No mes de maio realizaranse dous exames finais e a calificación do terceiro trimestre será o 90% a media aritmética obtida nestes dous exames
e o 10%  restante corresponde a dúas probas dos temas de estrutura e enlace que se realizarán no me de abril.

 A cualificación final ordinaria serà a calculada da seguinte maneira:

                        60% a nota do terceiro trimestre.
                        25% a nota do segundo trimestre.
                        15% a nota do primeiro trimestre.

Ao ser avaliación continua, a alumnado que teña suspensas a primeira e segunda avaliación, poderán superar a materia se aproban a terceira
avaliación, é dicir, se despois de aplicar as ponderacións anteriores o alumno/a ten unha nota inferior a 5 comprobarase cal é a nota da terceira
avaliación e se esta é igual ou superior a 5, a nota final será 5.
A cualificación extraordinaria será a obtida no exame, realizarase unha proba sobre os contidos desenvolvidos durante o curso. Esta proba terá
o mesmo formato e nivel de dificultade que as elaboradas durante o curso, de tal xeito que o alumno poda aspirar a unha nota mellor que un
simple aprobado.
Na convocatoria extraordinaria, o/a alumno/a deberá examinarse de TODA a materia

Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

QUB1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a investigación científica traballando tanto individualmente como en grupo, formulando
preguntas, identificando problemas, recollendo datos mediante a observación ou a experimentación, analizando e comunicando os
resultados, e desenvolvendo explicacións mediante a realización dun informe final.

4 X X X

QUB1.2.1.Utiliza o material e os instrumentos de laboratorio empregando as normas de seguridade adecuadas para a realización de
experiencias químicas. 

4 X X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

QUB1.3.1.  Elabora  información  e  relaciona  os  coñecementos  químicos  aprendidos  con  fenómenos  da  natureza,  e  as  posibles
aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

3 X

QUB1.3.2. Localiza e utiliza aplicacións e programas de simulación de prácticas de laboratorio. 3 X

QUB1.3.3. Realiza e defende un traballo de investigación utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación. 3 X X

QUB1.4.1.  Analiza  a  información  obtida  principalmente  a  través  de  internet,  identificando as  principais  características  ligadas  á
fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información científica.

3 X X

QUB1.4.2.  Selecciona,  comprende  e  interpreta  información  relevante  nunha  fonte  de  información  de  divulgación  científica,a  e
transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade.

3 X X

QUB2.1.1. Explica as limitacións dos distintos modelos atómicos en relación cos feitos experimentais que levan asociados. 3 X X

QUB2.1.2.  Calcula  o  valor  enerxético  correspondente  a  unha  transición  electrónica  entre  dous  niveis  dados,  en  relación  coa
interpretación dos espectros atómicos.

3 X X

QUB2.2.1. Diferencia o significado dos números cuánticos segundo Bohr e a teoría mecanocuántica que define o modelo atómico
actual, en relación co concepto de órbita e orbital.

4 X X X

QUB2.3.1. Determina lonxitudes de onda asociadas a partículas en movemento para xustificar o comportamento ondulatorio dos
electróns.

3 X X

QUB2.3.2. Xustifica o carácter probabilístico do estudo de partículas atómicas a partir do principio de indeterminación de Heisenberg. 3 X X

QUB2.4.1. Coñece as partículas subatómicas e os tipos de quarks presentes na natureza íntima da materia e na orixe primixenia do
Universo, explicando as características e a clasificación destes.

3 X

QUB2.5.1. Determina a configuración electrónica dun átomo, coñecida a súa posición na táboa periódica e os números cuánticos
posibles do electrón diferenciador.

4 X X X

QUB2.6.1. Xustifica a reactividade dun elemento a partir da estrutura electrónica ou a súa posición na táboa periódica. 4 X X X

QUB2.7.1. Argumenta a variación do raio atómico, potencial de ionización, afinidade electrónica e electronegatividade en grupos e
períodos, comparando as devanditas propiedades para elementos diferentes.

4 X X X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

QUB2.8.1.  Xustifica  a  estabilidade das moléculas  ou dos cristais  formados empregando a regra do octeto  ou baseándose nas
interaccións dos electróns da capa de valencia para a formación dos enlaces.

3 X X

QUB2.9.1. Aplica o ciclo de Born-Haber para o cálculo da enerxía reticular de cristais iónicos. 3 X X

QUB2.9.2. Compara a fortaleza do enlace en distintos compostos iónicos aplicando a fórmula de Born-Landé para considerar os
factores dos que depende a enerxía reticular.

4 X X X

QUB2.10.1. Determina a polaridade dunha molécula utilizando o modelo ou a teoría máis axeitados para explicar a súa xeometría. 4 X X X

QUB2.10.2. Representa a xeometría molecular de distintas substancias covalentes aplicando a TEV e a TRPECV. 4 X X X

QUB2.11.1. Dálles sentido aos parámetros moleculares en compostos covalentes utilizando a teoría de hibridación para compostos
inorgánicos e orgánicos.

3 X X

QUB2.12.1.  Explica a condutividade eléctrica e térmica mediante o modelo do gas electrónico,  aplicándoo tamén a substancias
semicondutoras e supercondutoras.

3 X X

QUB2.13.1. Describe o comportamento dun elemento como illante, condutor ou semicondutor eléctrico, utilizando a teoría de bandas. 3 X X

QUB2.13.2. Coñece e explica algunhas aplicacións dos semicondutores e supercondutores, e analiza a súa repercusión no avance
tecnolóxico da sociedade.

3 X

QUB2.14.1.  Xustifica a influencia das forzas intermoleculares para explicar como varían as propiedades específicas de diversas
substancias en función das devanditas interaccións.

3 X X

QUB2.15.1. Compara a enerxía dos enlaces intramoleculares en relación coa enerxía correspondente ás forzas intermoleculares,
xustificando o comportamento fisicoquímico das moléculas.

3 X X X

QUB3.1.1. Obtén ecuacións cinéticas reflectindo as unidades das magnitudes que interveñen. 4 X

QUB3.2.1. Predí a influencia dos factores que modifican a velocidade dunha reacción. 4 X

QUB3.2.2. Explica o funcionamento dos catalizadores en relación con procesos industriais e a catálise encimática, analizando a súa
repercusión no medio e na saúde.

3 X

QUB3.3.1. Deduce o proceso de control da velocidade dunha reacción química identificando a etapa limitante correspondente ao seu
mecanismo de reacción.

3 X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

QUB3.4.1. Interpreta o valor do cociente de reacción comparándoo coa constante de equilibrio, prevendo a evolución dunha reacción
para alcanzar o equilibrio.

4 X

QUB3.4.2. Comproba e interpreta experiencias de laboratorio onde se poñen de manifesto os factores que inflúen no desprazamento
do equilibrio químico, en equilibrios homoxéneos e heteroxéneos.

4 X X

QUB3.5.1. Acha o valor das constantes de equilibrio, Kc e Kp, para un equilibrio en diferentes situacións de presión, volume ou
concentración.

4 X X

QUB3.5.2. Calcula as concentracións ou presións parciais das substancias presentes nun equilibrio químico empregando a lei de
acción de masas, e deduce como evoluciona o equilibrio ao variar a cantidade de produto ou reactivo.

4 X X X

QUB3.6.1. Utiliza o grao de disociación aplicándoo ao cálculo de concentracións e constantes de equilibrio Kc e Kp. 4 X X X

QUB3.7.1. Relaciona a solubilidade e o produto de solubilidade aplicando a lei de Guldberg e Waage en equilibrios heteroxéneos
sólido-líquido, e aplícao experimentalmente como método de separación e identificación de mesturas de sales disolvidos.

4 X X X

QUB3.8.1. Aplica o principio de Le Chatelier para predicir a evolución dun sistema en equilibrio ao modificar a temperatura, a presión,
o volume ou a concentración que o definen, utilizando como exemplo a obtención industrial do amoníaco.

4 X X

QUB3.9.1. Analiza os factores cinéticos e termodinámicos que inflúen nas velocidades de reacción e na evolución dos equilibrios para
optimizar a obtención de compostos de interese industrial, como por exemplo o amoníaco.

3 X X

QUB3.10.1. Calcula a solubilidade dun sal interpretando como se modifica ao engadir un ión común, e verifícao experimentalmente
nalgúns casos concretos.

4 X X X

QUB3.11.1. Xustifica o comportamento ácido ou básico dun composto aplicando a teoría de Brönsted-Lowry dos pares de ácido-base
conxugados.

4 X X X

QUB3.12.1. Identifica o carácter ácido, básico ou neutro, e a fortaleza ácido-base de distintas disolucións segundo o tipo de composto
disolvido nelas, e determina teoricamente e experimentalmente o valor do pH destas. 

4 X X X

QUB3.13.1. Describe o procedemento para realizar unha volumetría ácido-base dunha disolución de concentración descoñecida,
realizando os cálculos necesarios.

4 X X X X

QUB3.14.1. Predí o comportamento ácido-base dun sal disolvido en auga aplicando o concepto de hidrólise, e escribr os procesos
intermedios e os equilibrios que teñen lugar.

4 X X X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

QUB3.15.1. Determina a concentración dun ácido ou unha base valorándoa con outra de concentración coñecida, establecendo o
punto de equivalencia da neutralización mediante o emprego de indicadores ácido-base (faino no laboratorio no caso de ácidos e
bases fortes).

4 X X X X

QUB3.16.1. Recoñece a acción dalgúns produtos de uso cotián como consecuencia do seu comportamento químico ácido-base. 2 X X

QUB3.17.1. Define oxidación e redución en relación coa variación do número de oxidación dun átomo en substancias oxidantes e
redutoras.

4 X X

QUB3.18.1. Identifica reaccións de oxidación-redución empregando o método do ión-electrón para axustalas. 4 X X X

QUB3.19.1.  Relaciona a espontaneidade dun proceso redox coa variación de enerxía de Gibbs,  considerando o valor  da forza
electromotriz obtida.

4 X X X

QUB3.19.2. Deseña unha pila coñecendo os potenciais estándar de redución, utilizándoos para calcular o potencial xerado formulando
as semirreacións redox correspondentes, e constrúe unha pila Daniell.

4 X X X

QUB3.19.3. Analiza un proceso de oxidación-redución coa xeración de corrente eléctrica representando unha célula galvánica. 3 X X X

QUB3.20.1. Describe o procedemento para realizar unha volumetría redox, realizando os cálculos estequiométricos correspondentes. 4 X X X

QUB3.21.1. Aplica as leis de Faraday a un proceso electrolítico determinando a cantidade de materia depositada nun eléctrodo ou o
tempo que tarda en facelo, e compróbao experimentalmente nalgún proceso dado.

4 X X X

QUB3.22.1. Representa os procesos que teñen lugar nunha pila de combustible, escribindo as semirreaccións redox e indicando as
vantaxes e os inconvenientes do uso destas pilas fronte ás convencionais.

3 X X X

QUB4.1.1.  Relaciona  a  forma  de  hibridación  do  átomo  de  carbono  co  tipo  de  enlace  en  diferentes  compostos  representando
graficamente moléculas orgánicas sinxelas.

4 X X

QUB4.2.1. Diferencia, nomea e formula hidrocarburos e compostos orgánicos que posúen varios grupos funcionais. 4 X X X

QUB4.3.1. Distingue os tipos de isomería representando, formulando e nomeando os posibles isómeros, dada unha fórmula molecular. 4 X X X

QUB4.4.1. Identifica e explica os principais tipos de reaccións orgánicas (substitución, adición, eliminación, condensación e redox),
predicindo os produtos, se é necesario.

4 X X X

QUB4.6.1. Relaciona os grupos funcionais e as estruturas principais con compostos sinxelos de interese biolóxico. 2 X X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación
na aula

Traballo
individual

Traballo en
grupo

Caderno de
clase

QUB4.7.1. Recoñece macromoléculas de orixe natural e sintética. 2 X X

QUB4.8.1. A partir dun monómero, deseña o polímero correspondente e explica o proceso que tivo lugar. 3 X X X

QUB4.9.1.  Utiliza  as  reaccións  de  polimerización  para  a  obtención  de  compostos  de  interese  industrial  como polietileno,  PVC,
poliestireno, caucho, poliamidas e poliésteres, poliuretanos e baquelita.

3 X X

QUB4.10.1. Identifica substancias e derivados orgánicos que se utilizan como principios activos de medicamentos, cosméticos e
biomateriais, e valora a repercusión na calidade de vida.

2 X X

QUB4.11.1.  Describe  as  principais  aplicacións  dos  materiais  polímeros  de  alto  interese  tecnolóxico  e  biolóxico  (adhesivos  e
revestimentos, resinas, tecidos, pinturas, próteses, lentes, etc.), en relación coas vantaxes e as desvantaxes do seu uso segundo
as propiedades que o caracterizan.

2 X X

Grao de consecución dos estándares de aprendizaxe

1  Medio-baixo

2 Medio

3 Medio-alto

4 alto

.12. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como 
consecuencia dos seus resultados. 

Á hora de planificar as medidas de atención á diversidade e inclusión temos que recoller, en primeiro lugar, diversa información sobre cada 
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grupo de alumnos e alumnas; como mínimo debe coñecerse a relativa a:

Descrición do grupo:

• O número de alumnos e alumnas.

• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto ó desenvolvemento de contidos curriculares. 

• As necesidades que se puideran identificar; convén pensar nesta fase en cómo se poden abordar (planificación de estratexias 

metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da eficacia de medidas, etc.).

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar aos alumnos e ás alumnas para os traballos cooperativos.

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar ao nivel xeral para obter un logro óptimo do grupo.

Esta información obterase mediante a observación do grupo durante as primeiras semanas de clase. 

A avaliación inicial facilítanos  non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén nos proporciona información acerca de 

diversos aspectos individuais dos estudantes: 

Necesidades individuais

• Identificar ós alumnos ou ás alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias no seu proceso de 

aprendizaxe. (Débese ter en conta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, 

pero que requiran atención específica por estar en risco, pola historia familiar, etc.).

• Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual).

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que se vaian a adoptar, así como sobre os recursos que se van a empregar.

Esta outra información obterase mediante a observación directa de cada individuo na aula, do traballo individual realizado durante ese período 

e dunha proba escrita.

118



                                                                                                                                                                               IES do Milladoiro

.13. Plan de seguimento das materias pendentes                                                                                                        
        
Crearase unha aula virtual de cada materia do departamento con alumnado pendente na que se matriculará todo o alumnado que teña esa 
materia pendente. Toda a información realizarase a través da aula virtual e da titora/titor deste alumnado. Propoñeranse ó alumnado unha 
serie de exercicios de repaso da materia pendente por avaliación, para o seu seguimento, que deberán ser entregados no prazo indicado. A 
continuación,  a xefa de departamento correxirá estos exercicios e devolverallos ao alumnado para estudar para a proba. A nota final 
calcularase  sumando a nota dos exercicios (máximo 4 puntos) coa nota do exame (máximo 6 puntos).
Todas as dúbidas e aclaracións que precisen os/as alumnos/as para realizar dito traballo ou para preparar as probas poderán resolvelas 
dirixíndose directamente á xefa de departamento de forma presencial ou a través da aula virtual.

O día 19 de setembro a Xefa do Departamento de Orientación responde ao correo electrónico no que se solicitaba información do alumnado 
pendente en canto a NEE xa que parte deste alumnado xa non cursa ningunha materia do departamento.

Alumnado con FQ 2º ESO pendente Alumnado con FQ 3º ESO pendente

TDA 7 (2 en diversificación) 1

AACC 1 1

TEA 1 (diversificación)

Descolgue curricular grave 3 (1 en diversificación)

Con este alumnado procederase a aplicar o protocolo de actuación correspondente no seguimento da materia, elaboración das probas, aula virtual con 
videos explicativos e videos tutoriais, atención personalizada, etc  
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.14. Procedemento para a cualificación das materias pendentes

14.1 2º e 3º ESO

O alumnado que teña suspensas as materias de Física e Química de 2º e 3º de ESO deberá realizar unha serie de boletíns propostos e
entregalos no prazo establecido (40% nota avaliación), así como superar tres probas escritas, unha en cada avaliación (60% nota avaliación).
Dita proba terá lugar na semana anterior ás avaliacións nunha data que se lle comunicará persoalmente e a través da aula virtual. 

A cualificación final será a media aritmética das 3 avaliacións, que ten que ser igual ou maior a 5 para superar a materia pendente.
No caso de que a media aritmética das 3 avaliacións sexa inferior a 5, o/a alumno/a realizará unha proba de recuperación das avaliacións

suspensas no mes  de xuño.
A nova nota da avaliación recuperada calcularase da seguinte forma:

Cualificación final avaliación = 70 % nota da proba de recuperación + 30% nota real da avaliación. 

Se a nota da proba escrita da recuperación é maior ou igual a cinco, pero o facer a ponderación anterior resulta <5. A cualificación será 5. 

14.2 1º de bacharelato

O alumnado de  2º de bacharelato coa materia de Física e Química de 1º de bacharelato pendente do curso anterior deberá pasar dúas
probas escritas para a súa recuperación, unha antes da primeira avaliación e outra antes da 2ª avaliación. No caso de que a media das dúas
probas sexa inferior a 5. terá unha nova oportunidade no mes de abril e se non a supera terá unha convocatoria extraordinaria en xuño.

Os criterios para a avaliación das probas de pendentes son:

1. Todas as probas constarán dunha serie de problemas ou exercicios numéricos e prácticos e de cuestións teóricas.
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2. Valorarase fundamentalmente que o alumno comprenda os conceptos físicos e químicos ligados ás cuestións ou problemas, manexán-
doos correctamente.

3. No caso de problemas numéricos, será fundamental que o alumno/a desenrole as estratexias propias da metodoloxía científica na reso-
lución  dos mesmos, tendo que estar perfectamente esquematizado, secuenciado e explicado, facendo referencia ás leis nas que se ba -
sea.

4. No caso das cuestións ou preguntas teóricas, será fundamental o razoamento das mesmas, facendo alusión ás correspondentes leis físi -
cas ou químicas necesarias para dito razoamento.Non se valorará unha resposta sen razoamento.

5. Aqueles exercicios que precisen de fórmulas químicas das sustancias, non serán valorados se as ditas fórmulas non son as correctas.

             .

.15. Plan de atención ao alumnado repetidor
Este plan trata de responder a unha pregunta ¿qué pode ofertar o departamento de Física e Química a un alumno ou alumna concreto/a que 
repite curso e que, posiblemente, está en risco evidente de fracaso escolar? 
A resposta depende de si o alumno/a que está repetindo curso, aprobou ou non a materia de Física e Química no curso anterior:
- Se repite curso pero no curso anterior aprobou a materia de Física e Química: seguirá a clase con normalidade sen seguir un plan de reforzo 
determinado.
- Se repite curso e no curso anterior non aprobou a materia de Física e Química:

1. O alumno/a seguirá un plan específico personalizado, adaptado a cada alumno/a en concreto, orientado á superación das dificultades 
detectadas no curso anterior.
2. Este plan poderá incluir a incorporación do alumno/a a un programa de reforzo así como un conxunto de actividades programadas para 
realizar un seguimiento personalizado do mesmo.
3. Todas estas medidas realizaranse coa participación activa do alumno/a repetidor/a e a supervisión continua do profesor/a da materia, en 
comunicación co titor/a do alumno/a.
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O plan desenvolverase partindo da información obtida na proba inicial e dos informes personalizados do alumno/a. Unha vez detectadas as 
carencias, realizarase o seguinte: 
- Prestar unha atención especial e interés pola motivación do alumno. Reforzando aquelas competencias, contidos e actitudes nas que mostrara
dificultades no curso anterior. 
- Situalo/a na aula próximo/a ao profesor/a, para poder realizar un mellor seguimento e observación da evolución da súa aprendizaxe. 
- Sentalo/a ao lado dun compañeiro/a que poida axudalo/a nas dúbidas básicas para un mellor seguimento da clase, 
- En caso necesario, por carencias significativas, realizará un caderno de actividades básicas. Estas actividades desenvolveríanse polas tardes na 
súa casa coa axuda que estime oportuna,...e as dúbidas responderíaas o profesor/a nun recreo. Este material recolleríase ao final de cada 
avaliación, valorando o progreso do alumno/a. 
Os obxectivos, contidos e criterios de avaliación serán os do curso en cuestión.

.16. Contribución ao plan lector
Actividades dirixidas a fomentar o interese pola lectura e a desenvolver a comprensión lectora.

En todos os niveis o profesorado adicará unha parte das horas lectivas da materia a potenciar algunhas das seguintes capacidades :
1. A lectura comprensiva dunha unidade didáctica, traballando o vocabulario específico da materia e manexando o diccionario. En to-

das as unidades do libro é necesaria a lectura do texto ademais da explicación do profesor/a.
2. O subraiado das ideas principais e as secundarias.
3. A elaboración dun resume e un esquema incidindo especialmente no  uso das súas propias palabras e recurrindo ó dicionario, 
4. A elaboración por parte dos alumnos de preguntas tipo exame referidas ó tema.
5. Unha breve exposición oral coas súas propias palabras dun dos apartados traballados ou en resposta a estas preguntas elaboradas.
6. Pódese plantexar un exercicio de búsqueda de información específica nos fondos da Biblioteca referida ó tema tratado. No caso de

que sexa  Internet ou unha enciclopedia informática o recurso proposto, facilitaranse as direccións e  apartados concretos a consul-
tar. 

Actividades de comprensión lectora
 Lecturas sobre a historia e evolución da materia.
 Traballos de investigación coas novas tecnoloxías.
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 Lectura comprensiva de textos relacionados coa materia.
 Lecturas de biografías de  científicos. Unha vez concluido o tema, deberán buscar información sobre a biografía dos científicos relaciona -

dos cos contidos da unidade.
 Caderno de clase: vocabulario específico da área. Unha vez concluido o tema, o alumno deberá ter no seu caderno unha relación dos

novos conceptos e coñecer o seu significado.
 Lecturas de revistas e obras de divulgación. 
 Lecturas e curiosidades sobre aportacións da Física e a Química no mundo actual. Ó rematar cada unidade, no apartado de Ciencia e So -

ciedade, o alumno poderá atopar algunhas curiosidades científicas e aplicacións da Físca e a Química na tecnoloxía e na sociedade. A
lectura destes textos fomentan no alumnado a motivación cara á área e axúdanlle a tomar conciencia da importancia da materia na
sociedade

 Lecturas enfocadas o desenrolo das actividades extraescolares.
 Películas en DVD ou se existe a posibilidade no cine relacionadas cos temas.

En 1º e 2º de Bacharelato proporáse a lectura de textos científicos extraídos do libro de texto, ou libros de divulgación científica ou
novelas.   

Lecturas recomendadas polo Departamento de Física e Química

1.- La  tragedia de la Luna. Isaac Asimov. (1º -4º). Recopilación de artigos. A Lúa e a súa posición respecto a outros astros, a influencia en la
Terra, os calendarios lunares, as antigas civilizacións e a Lúa. O cálculo da velocidade da luz.
2.- Las damas del laboratorio. Mª José Casado. (ESO-bacharelato). Biografía dalgunhas mulleres adicadas á ciencia: Hipatia de Alexandría,
María Andrea Casamayor, Emilie de Châtelet, Ada Byron; Marie Curie, Rosalind Franklin, Mary Leakey.
3.- Seis piezas fáciles. Richard P. Feynman. (ESO-bacharelato). Introducción á Física  para os non científicos. Temas que trata: os átomos en
movemento, a conservación da enerxía, a gravitación … lectura amena e con exemplos xa clásicos presentes nos libros de texto.
4.-  Historia da enerxía nuclear.  Isaac Asimov.Alianza Editorial (3º-4º ESO-bacharelato). Amena descrición dende os átomos de Dalton á
antimateria. Electricidade, enerxía, núcleo atómico, fisión e fusión nuclear. Descritivo e fácil de ler. Sen fórmulas.
5.-  Historia del telescopio. Isaac Asimov. Alianza Editorial. (3º, 4º ESO-bacharelato). Descrición amnea da historia do telescopio. Avances
rexistrados nel dende Galileo ata a  actualidade. Técnicas que contribuíron á súa mellora. Reflicte a historia da astronomía.
6.-  La medida de todas las cosas.  Ken Alder.  (4º ESO-bacharelato).  NO medio do caos da Revolución Francesa,  dous astrónomos son
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enviados pola Academia das Ciencias en direccións opostas para medir o arco do meridiano que pasa por París. Os resultados servirían para
determinar a definición de metro. Narración a medio camiño entre o ensaio e a novela histórica.
7.-  Taller  de sabios.  José Mª Aguirregabirira.  Biblioteca de Recursos Didácticos  (4ºESO- bacharelato).  Representación teatral  onde se
describen pasaxes da vida e obra de Arquímedes, Galileo, Newton e Faraday. Intercálanse amenas experiencias prácticas destes científicos. 
8.-  El mundo cuántico.  Stéphane Deligeorges. (1º-2º bacharelato) Colección de artigos sobre os fundamentos e a historia da mecánica
cuántica. Interpretación de Copenhague, paradoxa EPR, desigualdade de Bell e experimentos de Aspeat. Interpretación filosófica.
9.- ¿Qué es la teoría de la relatividad?. Landau/Rumer. (1º-2º bacharelato). Moi boa descrición cualitativa da teoría da relatividade. Non hai
fórmulas. Explica de maneira sencilla, utilizando trens e reloxos, os conceptos  de simultaneidade, dilatación do tempo, contracción das
lonxitudes e aumento da masa.
10.- En busca del gato de Schrodinger. John Gribbin. (Biblioteca Científica Salvat) (1º-2º bacharelato).Historia da primeira teoría cuántica:
ondas e partículas. A luz, átomos, electróns, raios X e radiactividade. A mecánica cuántica. Bases e problemas de mecánica cuántica actual.
Teorías en desenvolvemento: electrodinámica cuántica, cromodinámica cuántica…
11.- ¡Física sí! La Física está en lo cotidiano. M. A. Queiruga Dios Ed. Q. 2009. 4º ESO-bahcarelato. Dirixido aos  alumnos e a “todas aquelas
personas que desexen iniciarse na física”. Os conceptos expostos son elementais, básicos, desprovistos de calquera tratamento matemático,
pero imprescindibles. Neste libro faise un rápido paseo polos contidos fundamentais da física: o método científico e o proceso de medida, o
movemento, as forzas, presión e forzas nos fluídos, a enerxía, ondas… etc. É un paseo  moi agradable xa que o enfoque e a discusión dos
conceptos está desprovista dese ton tan típico dos libros de texto empeñados en definir e pontificar sobre as cousas. Vai ao  que interesa; os
conceptos parecen saír da observación do mundo e das cousas e serven para explicar os fenómenos que podemos ver a diario. 
12.-  Electrones,  neutrinos y quarks.  La física de las partículas en el  siglo XX.  Fco.  J.  Ynduráin.  (Ed. Crítica.  2006) Drakontos  bolsillo.
(2ºbacharelato).  O libro "representa un intento de achegar ao gran público un dos logros máis impresionantes do  intelecto humano, o
desvelar a estrutura íntima da materia a partir da que se pode, en principio, entender todo o cosmos"
O libro fala de case todo:  primeiros modelos atómicos, aceleradores, detectores, partículas elementais, produción e desintegración de
partículas, antipartículas, interacción forte, interacción débil, neutrinos, simetrías, teorías máis alá do modelo estándar, materia escura,
enerxía escura... ¡incluso do baleiro!
13.- Galileo. Johannes Hemleben. Ed. Salvat .Biblioteca Salvat de grandes biografías. Lendo o libro de Hemleben non só aprenderás cousas
sobre a vida e obra de Galileo, tamén faraste unha idea das relacións de poder da época. Ademais da silueta do pisano terás unha visión do
fondo da sociedade de principios do s. VII.
14.- Mendeléiev.  El profeta del orden químico. Pascual Román Polo. Ed. Nivola. 2002
Ademais de proporcionar un extenso e documentado percorrido pola vida de Mendeléiev, o libro fai un repaso ás principais personaxes e
acontecementos da química de finais do s. XIX e principios do XX. Co Congreso de Karlsruhe (1860) como telón de fondo resulta realmente
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agradable seguir o fío dos principais acontecementos que levaron ao descubrimento da Lei Periódica.
15.- É un libro de lectura fácil e moi ameno. Tortilla quemada.  23 raciones de Química cotidiana. Claudi Mans. ED. Col de Quimics de
Catalunya. 2005.
En vintetrés capítulos tal vez aclares conceptos que te explicaron pero que non acababas de entender, tal vez aprenderás cousas que nin
imaxinabas. E tal vez mirarás a química, a ciencia, con outra visión.
Non hai que ser químico para leer este libro, claro. Se o es,  entenderalo todo. Se tes estudado algo de química  entenderalo case todo, e se
non, creo que tamén te gustará, aínda que terás que saltarte algúns párrafos. Pero non te preocupes, todos o temos feito cando nos convén.
16.- El tío Tungsteno. Oliver Sacks. ED. Anagrama. 2003. Oliver Sacks evoca neste libro de memorias a súa nenez en Inglaterra, en tempos
de guerra. Case medio século  despois, o  ruído que fai  ao caer unha pequena barra de tungsteno que lle enviou un científico amigo, xunto
cunha grande táboa periódica con fotografías de todos os elementos,será a chave proustiana que abra as portas do recordo. Totalmente
absorto na física e a química, o adolescente vai descubrindo o mundo experimento a experimento e construíndose un peculiar paraíso
intelectual, onde os seus heroes son Lavoisier,  Marie Curie,  Mendeleev  e a súa táboa dos elementos.
17.-  La búsqueda de los elementos. Isaac Asimov. ED. Plaza &Janés . Dende Tales de MIleto hasta Seaborg, de California, da alquimia ao
ciclotrón, dende a búsqueda do secreto de converter o chumbo en ouro á fabricación dos elementos artificiais, todo elo constituíu un relato
fantástico de descubrimentos, de falsificacións e ideas brillantes, todo o cal nos proporciona unha lectura de veras apasionante. 

Outras lecturas recomendadas son as seguintes obras :
1.Angeles y Demonios  .Brown,Dan
2.El Código Da Vinci;Brown,Dan
3.La conspiración,Brown,Dan
4.A ciencia no punto de Mira,Jorge Mira
5.Como fosilizar a tu hamster.Mick O´Hare
6.¿Hay algo que coma avispas? Mick O´Hare
7.Los experimentos de Flipy.Flipy y el hombre de negro.
8.La química al alcance de todos.Pinto,Castro y Martínez.
9.Cuestiones curiosas de Química.AriasMulero,Guerra
10.Todo vai !Funciona!Ramón Vilalta.
11.Esa caótica Química.Nick Arnold.
12Funestas Fuerzas.Nick Arnold.
13.Eistein.El gozo de pensar.Balibar.
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14.La Física de un día.Javier Alanque.
15.50 cosas que hay que saber sobre Física.Joane Baker.
16.El prisma y el péndulo.Crease.
17.Café Andrómena.Englert y Jager.

Películas recomendadas:
 1.Galileo.1969
 2.La vida de Galileo.1974.
 3.Angeles y demonios.
 4.El código Da Vinci.
 5.La máquina del tiempo.
 6.El planeta de los simios.
 7.Flash,el relámpago humano.
 8.Abbys.
 9.Frankestein.
 10.Madame Curie

.17. Contribución ao plan TIC

As tecnoloxías da información e da comunicación incidiron nos últimos anos de forma notable e fundamental na nosa sociedade en xe-
ral, e nos mozos e mozas adolescentes en particular. Esta presenza da TIC na nosa sociedade fai cada vez máis necesario que os ámbitos educa-
tivos se adapten á nova realidade integrando as TIC como fonte de información e os métodos de ensinanza-aprendizaxe. Con todo, as tecnolo-
xías máis recentes están tardando en introducirse como dotación e recurso educativo habitual en centros e aulas.

Ademais de todos os cambios producidos na sociedade nos últimos anos que fan necesaria unha sólida formación de base e unha forma-
ción ou aprendizaxe continua ao longo da vida, nos plans de estudo das distintas etapas educativas incorporouse a competencia dixital co fin de
conseguir unha alfabetización dixital básica dos estudantes, cada vez máis imprescindible.
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Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e para transformala en 
coñecemento. Aínda que dispoñer desta información non produce de forma automática coñecemento, nin supón o seu uso axeitado. Transfor-
mar a información en coñecemento esixe destrezas de razoamento para organizala, relacionala, analizala, sintetizala e facer inferencias e dedu-
cións de distinto nivel de complexidade; en definitiva, comprendela e integrala nos esquemas previos de coñecemento

Na materia de Física e Química, o alumno deberá manexar información de carácter matemático. Para iso utilizará ferramentas como cal-
culadoras científicas ou gráficas, ordenadores con programas informáticos que lle permitirán realizar cálculos, elaborar táboas, representar 
gráficas etc. Amáis, en todas as materias do departamento, o alumnado terá á súa disposición unha aula virtual da materia na que o profesor 
colgará información relevante, videos tutoriais, videos explicativos, simuladores, etc.

Mediante o uso de simulacións, o alumno poderá realizar numerosos experimentos aos que, doutra forma, non tería acceso porque se 
trata de fenómenos moi rápidos ou moi lentos, ou sinxelamente porque se trata de experimentos caros, perigosos ou difíciles de realizar.

A utilización de programas específicos motivará e axudará ao alumno á hora de traballar algúns contidos do currículo.

Tamén deberá utilizar Internet para a busca de información, aprendendo a discriminar as distintas fontes segundo a súa fiabilidade ou ri-
gorosidade.

Para realizar ou presentar traballos, pode utilizar ferramentas como os procesadores de textos, as follas de cálculo, editores de ecua-
cións, programas de presentacións, correo electrónico, chats, listas de discusión...

É necesario aproveitar ao máximo as novas posibilidades que se nos ofrecen para a obtención, o procesamento e a transmisión da infor-
mación.

A continuación resáltanse algunhas das principais vantaxes da súa utilización:

1. Realización de tarefas dunha forma rápida, cómoda e deficiente.
2. Acceso a gran cantidade de información dunha forma rápida.
3. Realización de actividades interactivas.
4. Desenvolvemento da iniciativa e das capacidades do alumno/a.
5. Aprendizaxe a partir dos propios erros.
6. Cooperación e traballo en grupo.
7. Alto grao de interdisciplinariedade.
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8. Motivación do alumno/a.
9. Flexibilidade horaria.

As principais ferramentas TIC dispoñibles son, ademáis da aula virtual:

 Uso de procesadores de texto para redactar, revisar a ortografía, facer resumos, engadir títulos, imaxes, hipervínculos, gráficos e esque-
mas sinxelos etc.

 Usos sinxelos das follas de cálculo para organizar a información (datos) e presentar, en ocasións, de forma gráfica.
 Utilización de ferramentas simples dalgún programa de deseño gráfico.
 Usos simples de bases de datos.
 Utilización de programas de correo electrónico.
 Usos e opcións básicas dos programas navegadores.
 Acceso ás noticias de prensa para establecer comparacións, solicitar información actualizada, acceder a hemerotecas etc, ou para inves-

tigacións bibliográficas.
 Uso de buscadores.
 Extracción de información a partir dos propios directorios de cada buscador principal.
 Uso dos recursos de busca por termos clave en buscas simples e avanzadas.
 Creación e organización de listas de favoritos, así como seguimento e actualización da información das distintas URL consultadas.
 Uso de enciclopedias virtuais.
 Uso de periféricos: escáner, impresoras etc.
 Posta en práctica de videoconferencias, chats...
 Usos sinxelos de programas de presentación: traballos multimedia, presentacións creativas de textos, esquemas, ou realización de dia-

positivas.
 Edicións de páxinas web.
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.18. Contribución ao plan de convivencia

.Como contribución ao plan de convivencia, dende o departamento de física e química débense facer explícitas actuacións promotoras de

valores democráticos de convivencia, de cultura de negociación e diálogo, de cultura de paz. Terase que sensibilizar ao alumnado no seu papel

activo e  implicación no recoñecemento,  evitación e  control  dos  conflitos  de  convivencia  no centro.  Para  iso,  terase  que traballar  cos/as

alumnos/as aspectos que lles permitan:

 Desenvolver habilidades interpersoais.

 Favorecer a comunicación e a toma de decisión por consenso.

 Asumir e practicar o respecto polos demais, respecto polo mobiliario e polos bens comúns, tolerancia crítica, solidariedade, dereitos 

humanos, medio natural, igualdade entre home e mulleres..

O departamento de física e química traballa a maioría destes aspectos . O mantemento da tranquilidade, a orde, a limpeza en clase e o control 

de asistencia e puntualidade do alumnado tamén traballa moitos dos obxectivos que se indican no Plan de Convivencia. Ademais, dentro do 

Plan de Convivencia colaboraremos na posta en práctica de medidas de atención á diversidade, que xa foron indicadas nesta programación.

.19. Educación en valores

Principios e valores que se traballan na aula Instrumento de avaliación

Solidariedade, respecto e tolerancia Observación na aula. Traballo en equipo
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Esforzo individual Observación na aula. Caderno de clase. Probas escritas

Motivación Observación na aula. Caderno de clase

Prevención de conflitos Observación na aula. Discusión e tratamento en grupo de todas as problemáticas que xorden na aula

Responsabilidade individual Control dos deberes, do material necesario (libro, caderno...)

Igualdade entre homes e mulleres Observación na aula.

.

.20. Actividades complementarias e extraescolares programadas polo departamento 

Todas as actividades extraescolares deste departamento teñen dous obxectivos primordiais: aumentar o interese polas ciencias no alumnado
para así completar os seus coñecementos e fomentar a boa convivencia entre o profesorado e o alumnado .De aí a importancia de que estas se
leven a cabo en tódolos niveis.

En xeral, desenvolveranse os seguintes tipos de actividades:

 Todas aquelas que lle propoña a Dirección ou unha administración como o Concello, Consellería de Educación e O. U. ou as universidades,
sempre que fose posible e de acordo cos contidos e ritmo das materias a impartir polo Departamento.

 Participación no Día da ciencia en galego en colaboración co equipo de normalización lingüística.
 Participación na semana da ciencia
 Participación en tódalas propostas de interese para este departamento que poidan xurdir ao longo do curso.
 Visitas a distintas facultades de ciencias e centros de investigación singulares ( CIQUS, CIMUS, CIBUS, CITIUS )para que o alumnado coñeza

de primeira man o que se está a desenvolver nas mesmas e se interesen polas ciencias.
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 Visitas a museos científicos co gallo de motivar os alumnos no estudio das ciencias.
 Visitas a fábricas,laboratorios ou instalacións interesantes dende o punto de vista da Física ou da Química e que sirvan para ampliar os

coñecementos e intereses dos nosos alumnos nestas ciencias experimentais.

 Ademais o departamento ten programadas as seguintes actividades:

1. Participación do alumnado de 2º de bacharelato , física , na xornada de “Física de Partículas” , que se ven desenvolvendo na facultade de 
Física de Santiago de Compostela, nos últimos cursos. A data na que se realiza é comunicada, no seu momento, pola facultade, sendo 
normalmente no segundo trimestre.

2. Participación de alumnos de bacharelato  e 4º ESO en actividades que programa a Universidade aínda sen especificar, xa que cada ano 
ofertan actividades en distintas datas do ano e non sempre coinciden co inicio do curso.

3. Participación do alumnado de 4º da ESO e BACHARELATO nas Olimpíadas de Química e Física que celebra o Ilustre Colexio Oficial de Químicos
de Galicia no segundo trimestre. A participación do alumnado é voluntaria, polo que esta actividade poderá realizarse se hai alumnado que o 
solicita.

    O departamento tamén ten previstas as seguintes visitas dun día repartidas o longo de todo o curso:

1. Visita do alumnado de 2º  ESO á DOMUS e ao MUNCYT, na Coruña.

1. Visita do alumnado de 3º  ESO a unha empresa química.

2. Visita do alumnado de 4º ESO ó parque eólico de Sotavento, preferentemente no terceiro trimestre debido a dependencia da climatoloxía.

3. Visita, e posible participación, en Galiciencia  coa visita a Tecnopole en San Cibrao das Viñas  de 1º  bach, punto de encontro do alumnado 
destes niveis para coñecer as súas ideas innovadoras  e participar en talleres que os permite achegar á ciencia do noso país .

5. Visita do alumnado de 2º de bacharelato , Química, ao CIQUS
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.21. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.
21.1 Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino

Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado.

4. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.

5. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.

6. Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.

21.2 Indicadores de logro para avaliar a práctica docente
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Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.

7. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.

9. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.

10. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.

11. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación...
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22. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica

En reunións de carácter mensual  realizarase un seguimento da programación didáctica por parte de todos os membros do departamento, 
ademais da posta en común que se fará entre profesores que impartan clase dunha mesma materia e curso.
Ao finalizar o curso, nunha reunión do departamento, farase unha análise dos resultados e discutiremos os posibles cambios na programación 
cara o curso seguinte despois dunha posta en común das reflexións de cada membro segundo os indicadores do cadro seguinte:

Indicadores de avaliación da programación didáctica

Escala

1 2 3 4

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos elementos do currículo.

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas.

3. Adecuación dos mínimos esixibles para superar a materia.

4. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.

5. Adecuación da metodoloxía empregada.

6. Adecuación dos materiais e recursos didácticos utilizados.

7. Adecuación das medidas de atención á diversidade.

8. Asociación dos estándares cos elementos transversais.

9. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación.
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10.  Adecuación dos criterios establecidos para a cualificación.

11. Adecuación dos criterios establecidos para a promoción.

12. Adecuación do deseño da avaliación inicial.

13.Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para determinadas 
materias de 2º de bacharelato].

14. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento  e avaliación de materias pendentes. 

15. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. 

16. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.

17. Contribución desde a materia ao plan de convivencia do centro.

18. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.

19. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.

20. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.
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