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1. Introdución, fundamentación e xustificación  
  
Elaborar unha Programación Didáctica é unha das tarefas máis decisivas dos docentes. O éxito do 

proceso de ensino-aprendizaxe de Física e Química depende de como se leva a cabo o plan de acción 
educativa: que ensinar (competencias e contidos), cando ensinar (secuencia de contidos), como ensinar 
(metodoloxía) e que, como e cando avaliar (instrumentos, métodos, criterios de avaliación (CE) e estándares 
de aprendizaxe avaliables (EAE)).  

No documento que a continuación se presenta recóllense, non só os principios fundamentais 
epistemológicos, sociolóxicos e psicopedagógicos da política educativa vixente, senón tamén as directrices 
metodolóxicas e procedimentais para axudar a desenvolver un ensino de calidade.  

Como se recolle no Artigo 9 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e o bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia e no Artigo 24 do 
Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato, «a educación secundaria obrigatoria ten como finalidade lograr 
que os alumnos e alumnas adquiran os coñecementos básicos de cultura, especialmente nos seus aspectos 
humanístico, artístico, científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar neles hábitos de estudo e traballo; 
preparalos para a súa incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral, e formalos para o 
exercicio dos seus dereitos e deberes na vida como cidadáns.»   

Teremos en conta o principio de flexibilidade; para adecuar a educación á diversidade de intereses, 
expectativas e necesidades do alumnado, planificando as nosas actividades, tendo en conta a lexislación, e 
contextualizando no centro para a nosa materia e para as nosas tarefas.  

  
Tamén teremos en conta os principios e obxectivos recollidos tanto na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, 

de Educación (LOE) modificada pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade 
educativa (LOMCE), así como respectar o principio de calidade, equidade e de inclusión educativa como 
valores fundamentais, e as características da contorna social e cultural do centro.  

Así mesmo, buscarase mellorar o proceso educativo a través da aprendizaxe por competencias, 
mediante novos enfoques na aprendizaxe e na avaliación, empregando propostas metodolóxicas 
innovadoras, recollidas na Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre 
as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria 
obrigatoria e o bacharelato.  

  
2. Contextualización  
  
2.1. O centro  
  
 Trátase dun instituto de educación secundaria (IES) situado na periferia da vila de Cangas do Morrazo, 

de 25 mil habitantes. O IES escolariza alumnado dunha única etapa educativa, a educación secundaria 
obrigatoria, procedente dun único centro adscrito, o CEIP de San Roque. O lugar de procedencia do 
alumnado é amplo e non moi próximo ao centro, polo que se desprazan ao centro en autobús.  

DEPENDENCIAS, INSTALACIÓNS E RECURSOS HUMANOS: O centro cumpre con todas as 
propostas do Real Decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos 
centros que imparten os ensinos da educación secundaria. O IES Monte Carrasco conta con 8 aulas para 
cada un dos grupos de alumnos e alumnas. Son espaciosas, perfectamente adaptadas ás características 
deste alumnado, moi luminosas e ben equipadas (catro aulas Abalar en 1º e 2º ESO). As aulas específicas 
son a de música, informática, educación plástica e visual, tecnoloxía e a aula de atención específica. Son 
aulas dotadas dos materiais e instrumentos que precisan para desenvolver o seu labor. Existen tamén 
espazos de uso común, como son o ximnasio, o laboratorio de ciencias naturais, tres aulas de desdobres, a 
biblioteca e o salón de actos. Outras dependencias do centro están dedicadas a uso específico do 
profesorado (departamento de ciencias, departamento de linguas, departamento de música e tecnoloxía e 
sala de reunións do profesorado), despacho de dirección, secretaría, despacho de orientación e conserxería.  
No tocante ao espacio exterior, o centro conta con aproximadamente 5.000 m2 de xardíns e zonas de xogo 
e lecer, entre os que se atopa unha pista polideportiva.  

ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO: A nivel de funcionamento organizativo, o colexio cumpre co 
establecido no Decreto 324/1996, polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación 
secundaria e establécese a súa organización e funcionamento.  
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PLURILINGÜISMO: As linguas maternas de case todo o alumnado son o castelán e o galego. A materia 
de Física e Química impartirse en castelán dacordo co Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo 
no ensino non universitario de Galicia e segundo o Proxecto Lingüístico do centro.  

  

2.2. O alumnado  
  
No presente curso académico hai dúas liñas tanto en 2º coma en 3º ESO. Na materia de Física e Química 

de 4º ESO con 25 alumnos procedentes dos grupos A e B e, finalmente, na materia de Ciencias Aplicadas 
a la Actividad Profesional con sete alumnos, tamén procedentes dos grupos A e B.  

  
Hai tres alumnos coa materia pendente de cursos anteriores, dous alumnos de 3º coa pendente de 2º 

ESO e unha alumna de 4º coa materia pendente de 2º e 3º ESO. 
  
2.3. Composición do departamento  
  
O Departamento de Física e Química estará constituido por Raquel González Seoane, Xefa de 

Departamento. Impartirá dous grupos de Física e Química de 2º, dous grupos de Física e Química de 3º, o 
grupo de Física e Química de 4º ESO e a materia optativa “Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional” de 
4º ESO.   

  
A reunión do Departamento celébrarase os luns de 10 a 10:50. O Departamento comprométese a facer 

constar no libro de actas todos os acordos, así como calquer cambio que houbese na programación o longo 
do curso.  

  
  
3. Obxectivos da educación secundaria obrigatoria  
  
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.  

  
4. Principios metodolóxicos xerais  
  
1. Os centros docentes elaborarán as súas propostas pedagóxicas para esta etapa desde a 

consideración da atención á diversidade e do acceso de todo o alumnado á educación común. Así mesmo, 
arbitrarán métodos que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe, favorezan a capacidade de 
aprender por si mesmos e promovan a aprendizaxe en equipo.  

De conformidade co establecido no artigo 26.3 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, a 
consellería con competencias en materia de educación establecerá as condicións que permitan que, nos 
primeiros cursos da etapa, o profesorado coa debida cualificación imparta máis dunha materia ao mesmo 
grupo de alumnos e de alumnas.  

2. A metodoloxía didáctica neste etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo 
individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias 
correspondentes.  

3. Procurarase o traballo en equipo do profesorado co obxecto de proporcionar un enfoque 
multidisciplinar do proceso educativo, garantindo a coordinación de todos os membros do equipo docente 
de cada grupo.  

4. No proxecto educativo e nas programacións didácticas fixaranse as estratexias que desenvolverá o 
profesorado para alcanzar os estándares de aprendizaxe avaliables previstos en cada materia e, de ser o 
caso, en cada ámbito, así como a adquisición das competencias.  

5. A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que 
deste xeito se garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as e mais unha atención personalizada 
en función das necesidades de cadaquén. Os mecanismos de reforzo, que se deberán pór en práctica tan 
pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como curriculares.  
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6. Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias, e 
fomentarase a correcta expresión oral e escrita, e o uso das matemáticas. De acordo co disposto no artigo 
24.6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 
audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e 
constitucional traballaranse en todas as materias.  

7. Coa finalidade de promover a comprensión de lectura e de uso da información, dedicarase un tempo 
á lectura na práctica docente de todas as materias.  

8. Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, como 
recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe.  

9. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán 
deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados 
de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as posibilidades 
que ofrecen as metodoloxías de proxectos, entre outras, así como os recursos e as actividades da biblioteca 
escolar.  

10. Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta 
educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos e as experiencias lingüísticas do alumnado 
contribúan ao desenvolvemento da súa competencia comunicativa plurilingüe. No proxecto lingüístico do 
centro concretaranse as medidas tomadas para a impartición do currículo integrado das linguas. Estas 
medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de actuación en todas as 
linguas, acordos sobre a terminoloxía que se vaia empregar, e o tratamento que se lles dará aos contidos, 
aos criterios de avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares en cada materia lingüística, de xeito 
que se evite a repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua.  

De conformidade co establecido no artigo 26.6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, estableceranse 
medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas na ensinanza e avaliación da lingua estranxeira para 
o alumnado con discapacidade, en especial para aquel que presenta dificultades na súa expresión oral. 
Estas adaptacións en ningún caso se terán en conta para minorar as cualificacións obtidas.  
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5. A Física e Química e as competencias clave  
  
A aprendizaxe da física e da química resulta imprescindible, xunto coas demais ciencias experimentais e 

a tecnoloxía, para permitir ao alumnado analizar con coñecemento de causa os problemas de orixe 
cientñifica 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 ao 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 una 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 aos alumnos e alumnas para extraeren e comunicaren 
conclusións a partir de probas científicas, formularen preguntas que a ciencia poida responder e explicaren 
científicamente fenómenos físicos e naturais. Á achega á competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 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 alguna 
aplicación máis ou menos útil. Neste sentido, resulta salientable a achega de Física e Química á 
competencia en conciencia e expresión culturais (CCEC), 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 construcción 
da nosa cultura.  

A física e a química non somn alleas ao desenvolvemento das competencias sociais e cívicas (CSC), 
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, cuestión 
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 (CD) merece un tratamento específico no estudo desta materia. 
O alumnado da ESO é nativo dixital e, en consecuencia, está familiarizado coa presentación e transferencia 
dixital de información. 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 permite afondar e ampliar 
contidos relacionados co currículo e mellorar as destrezas tecnolóxicas e comunicativas do alumnado, así 
como promover a súa aprendizaxe autónoma, desenvolvendo a competencia de sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor (CSIEE).  

 En relación á competencia de aprender a aprender (CAA), cómpre indicar que se algo caracteriza a 
actividade científica é a curiosidade, o interese por aprender propio da ciencia. En relación 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 no desenvolvemento das competencias clave, haberá que referirse á 
competencia en comunicación lingüística (CCL). Das múltiples achegas a esta competencia podemos 
salientar dúas: a relacionada coa linguaxe propia das ciencias (interpretación de gráficos, táboas, 
etiquetaxes, símbolos, formulación, etc.) e, moi importante, a relacionada do proceso de argumentación.  
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6. Programación de Física e Química de 2º ESO  
  
Dado que estamos no primeiro ciclo da ESO e en concreto a materia de Física e Química no segundo 

curso, preténdese que os alumnos e alumnas afiancen e amplíen os coñecementos que sobre ciencias da 
natureza foron adquiridos na etapa de educación primaria. O enfoque co que se procura introducir os 
conceptos será 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 un carácter terminal, polo que o seu obxectivo prioritario será o de contribuír á 
cimentación dunha cultura científica básica.  

  
Empregaremos  recursos que contribúan a formación do alumnado e o desenvolvemento pleno das súas 

capacidades persoais e intelectuais (capacidade para coñecer, comprender, explicar...)., sempre 
favorecendo a súa participación para que aprenda a traballar con autonomía e en equipo.   

  
Teremos presente tamén, a formación matemática do alumnado deste nivel e a súa capacidade de 

abstracción.  
  

6.1. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave  
  
Entendemos que as competencias clave son aquelas capacidades para aplicar de xeito integrado os 

contidos propios de cada  ensinanza e etapa educativa, e para lograr a realización adecuada de actividades 
e a resolución eficaz de problemas complexos. Resultan da combinación de habilidades prácticas, 
coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, etc. que podemos fomentar e incentivar dende a nosa 
materia. Dende a materia de Fisica e Quimica de 2º ESO contribuimos coa seguintes competencias 
específicas da materia:  

  
Comunicación lingüística (CCL).  
• Utilizar a terminoloxía adecuada na construción de textos e argumentacións con contidos científicos.  
• Comprender e interpretar mensaxes acerca das ciencias da natureza.  

  
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  

• Describir, explicar e predicir fenómenos naturais.  
• Manexar as relacións de causalidade ou de influencia, cualitativas ou   cuantitativas entre as ciencias 

da natureza.  
• Analizar sistemas complexos, nos que interveñen varios factores.  
• Entender e aplicar o traballo científico.  
• Interpretar as probas e as conclusións científicas.  
• Describir as implicacións que a actividade humana e a actividade científica e tecnolóxica teñen no 

medio.  
• Identificar os grandes problemas cos que se enfronta hoxe a humanidade e as solucións que se están 

a buscar para resolvelos e para avanzar nun desenvolvemento sostible.  
• Utilizar a linguaxe matemática para cuantificar os fenómenos naturais.  
• Utilizar a linguaxe matemática para analizar as causas e as consecuencias.  
• Utilizar a linguaxe matemática para expresar datos e ideas sobre a natureza.  

  
Competencia dixital (CD).  
• Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para comunicarse, solicitar información, 

retroalimentala, simular e visualizar situacións, obter e tratar datos.  
 
Aprender a aprender (CAA).  

• Integrar os coñecementos e os procedementos científicos adquiridos para comprender as informacións 
provenientes da súa propia experiencia e dos medios escritos e audiovisuais.  
  
Competencias sociais e cívicas (CSC).  

• Comprender e explicar problemas de interese social desde unha perspectiva científica.  
• Aplicar o coñecemento sobre algúns debates esenciais para o avance da ciencia, para comprender 

como evolucionaron as sociedades e para analizar a sociedade actual.  
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• Recoñecer aquelas implicacións do desenvolvemento tecnocientífico que poidan comportar riscos para 
as persoas ou para o medio.  

  
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  
• Elaborar e defender traballos de investigación sobre temas propostos ou de libre elección, que 

permiten desenvolver a aprendizaxe autónoma.  
  
Conciencia e expresións culturais (CCEC)  
• Recoñecer a cultura científica como un conxunto de coñecementos estructurados en teorías que 

influiron na nosa forma de entender a realidade e polo tanto contribuiron a nosa cultura.  

6.2. Relación entre criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias 
clave  

  
Bloque 1: A actividade científica  
  
Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave  
Instrumentos de 

avaliación  

B1.1. Recoñecer e identificar 
as características do método 

científico.  

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

  
FQB1.1.2. Rexistra observacións e datos de maneira organizada e 

rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito, utilizando esquemas, 
gráficos.  

CAA  
CCL  

CMCCT  
 CCL  

CMCCT  

Proba escrita  
Observación 

directa  

  
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  
Proba escrita  
Observación 

directa  

  
B1.3. Aplicar os 

procedementos científicos 
para determinar mag- nitudes.  

  

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

resultados.  
  

FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida 
cotiá empregando o material e instrumentos apropiados, e expresa os 

resultados correctamente no Sistema Internacional de Unidades.  

 CMCCT  
  
  
  

CSIEE  
CMCCT  

  

Proba escrita  
Observación 

directa  

  
B1.4. Recoñecer os materiais 

e 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 productos químicos e instalacións, 

interpretando o seu significado.  
  

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  
CCL   

  
CMCCT  

Proba escrita  
Informe de 
prácticas  

Observación 
directa  

  
B1.5. Extraer de forma 

guiada a información sobre  
temas científicos de caracter 
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.  

  
  

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

medios dixitais.  

 CAA  
CCL  

CMCCT  
  
  

CAA CD  
CSC  

Proba escrita  
Exposición oral  
Observación 

directa  

B1.6. Desenvolver pequenos 
traballos de investigación nos 

que se poña en práctica a  

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  

Traballo de 
investigación  

Exposición oral  

aplicación do método 
científico e a utilización TIC.  

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

CSIEE   
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Bloque 2: A Materia  
  

  
Criterios de avaliación  

  

 Estándares de 
aprendizaxe    

Competencias 
clave  

  
Instrumentos de 

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

  
FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades 
característica da materia, e utiliza estas últimas para a caracterización 
de substancias.  
  
FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais do contorno co uso que 
se fai deles  
  
  
FQB2.1.3. Describe a deteminación experimental do volumen e da masa 
dun sólido, realiza as medidas correspondentes e calcula a súa 
densidade.  
  

 
CMCCT  

  
  
 

CMCCT  
  
  
 

CMCCT  
  

Proba escrita  
Observación 

directa  

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

  
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.  
  
FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos.  
  
FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á 
interpretación de fenómenos cotiáns.  
  
FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha  
substancia os seus puntos de fusión e ebullición, e identificaa utilizando 
as táboas de datos necesarias.  

 
CMCCT  

  
 

CMCCT  
  
 

CMCCT  
  
 

CMCCT  
  

Proba escrita  
Observación 

directa  

  
B2.3. Establecer as relación 
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 situación cotiás, en 
relación co modelo cinético-molecular.  
  
FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e experiencias que 
relacionan a presión, o volumen e a temperatura dun gas, utilizando o 
modelo cinético-molecular e as leis dos gases.  

 
CMCCT  

  
 

CAA  
CMCCT  

Proba escrita  
Observación 

directa  

 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.  
  
FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de 
mesturas homoxéneas de especial interese.  
  
FQB2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, 
describe o procedemento seguido e o material utilizado, determina a 
concentración e exprésaa en gramos/litro.  

 
CMCCT  

   
 

CMCCT  
  

CCL  
CMCCT  

  

Proba escrita  
Observación 

directa  

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 componen, describe 

o material de laboratorio adecuado e leva a cabo o proceso. 
CMCCT 

CCL 
Proba escrita 

Informe de 
prácticas 

  
 Bloque 3: Os cambios  
  

Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

Instrumentos de 
avaliación 

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

 FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da 
vida cotiá en función de que haxa ou non formación de novas 
substancias.  
 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.  
 FQB3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas.  

 CMCCT  
CCL 

CMCCT  
 

CMCCT  
Proba escrita  
Observación 

directa  
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B3.2. Caracterizar as 
reaccións químicas como 
cambios dunhas substancias 
noutras.  

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

 
CMCCT  

  

Proba escrita  
Observación 

directa  
  
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 productos de uso cotián en función da sús 
procedencia natural ou sintética.  
  
FQB3.3.2.  Identifica e asocia productos procedentes da industria 
química coa sús contribución á mellora da calidade da vida das persoas..  

 
CMCCT  

 
CMCCT  

CSC  
  

Proba escrita  
Observación 

directa  

  
 B3.4. Valorar a importacia 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  

Exposición oral  
Traballo de 

investigación  

  
  
Bloque 4.   O movemento e as forzas  
  

  
Criterios de avaliación  

  

  
Estándares de aprendizaxe  

  
Competencias 

clave  

  
Instrumentos de 

avaliación  
  
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.  
  
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.  
  
FQB4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu correpondente 
efecto na deformación ou na alteración do estado de movemento dun 
corpo.  
  
FQB4.1.4. Describe a utilidade do dinamómetro para medir a forza 
elástica e rexistra os resultados en táboas e representacións gráficas, 
expresando o resultado experimental en unidades do Sistema  
Internacional.  

  
CMCCT  

  
  

 
CMCCT  

  
  

CMCCT  
   

CMCCT  
  

Proba escrita  
Observación 

directa  

  
B4.2. Establecer a 
velocidade dun corpo como a 
relación entre o espazo 
percorrido e o tempo 
investido en percorrerlo.  

  
FQB4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de aplicacións 
informáticas, a velocidade media dun corpo, interpretando o resultado.  
  
FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns utilizando o 
concepto de velocidade media.  

 
CMCCT  

CAA  
CD  

CMCCT  
  

Proba escrita  
Observación 

directa  

  
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.  
  
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  

  
  

CMCCT  
  
  

Proba escrita  
Observación 

directa  

  
 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 producida por estas 
máquinas.  
  

 
CMCCT  

  
  
  

Proba escrita  
Observación 

directa  

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

  
FQU4.5.1.  Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa influencia 
no movemento dos seres vivos e os vehículos  

 
CMCCT  

  
  

Proba escrita  
Observación 

directa  
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B4.6. Considerar a forza 
gravita- toria como a 
responsable do peso dos 
corpos, dos move- mentos 
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.  
  
FQB4.6.2 Distingue entre masa e peso calculando o valor da aceleración 
da gravidade a partir da relación entre esas dúas magnitudes.  
  
FQB4.6.3. Recoñece que a forza de gravidade mantén os planetas 
xirando arredor do Sol, e á Lúa arredor do nodo planeta, e xustifica o 
motivo polo que esta atracción non leva á colisión dos dous corpos.  

CMCCT  
  

  
CMCCT  

 
CMCCT  

  

Proba escrita  
Observación 

directa  

B4.7. Identificar os niveis de  FQB4.7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co tempo  CMCCT  Proba escrita  
agrupación entre corpos 
celestes, desde os cúmulos 
de galaxias aos sistemas 
planetarios, e analizar a orde 
de magnitude das distancias 
implicadas.  
  

que tarda en chegar a Terra desde obxetos celestes afastados e coa 
distancia á que se atopan eses obxetos, interpretando os valores obtidos.  
  

  Observación 
directa  

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  

  

Proba escrita  
Observación 

directa  

   
Unidade 5.    Enerxía  
  

  
Criterios de avaliación  

  
Estándares de aprendizaxe  

  
Competencias 

clave  

 
intrumentos de 
avaliación  

  
B5.1.   Recoñecer que a 
enerxía é a capacidade de 
producir transformacións ou 
cambios  

  
FQB5.1.1. Argumenta que a enexía pode transformarse, almacenarse ou 
disiparse, pero non crearse nin destruirse, utilizando exemplos.  
  
FQB5.1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude e exprésaa 
na unidade correspondente do Sistema Internacional.  
  

 
CMCCT  

  
CMCCT  

Proba escrita  
Observación 

directa  

  
B5.2. Identifica os tipos de 
enerxía postos de manifestó 
en fenómenos cotián e en 
experiencias sinxelas 
realizadas no laboratorio.  

  
FQU5.2.1.   Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de producir 
cambios, e identifica os tipos de enerxía que se poñen de manifestó en 
situación cotiás, explicando as transformación dunhas formas noutras.  

 
CMCCT  

  

Proba escrita  
Observación 

directa  

  
B5.3. Relacionar os conceptos 
de enrxía, calor e temperatura 
en termos da teoría 
cinéticomolecular, e describir 
os mecanismos polos que se 
transfire a enerxía térmica en 
situación cotiás.  
  

  
FQB5.3.1. Explica o concepto de temperatura en termos do modelo 
cinético-molecular, e diferencia entre temperatura, enerxía e calor.  
  
FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala abosluta de temperatura e 
relaciona as escalas Celsius e Kelvin.  
  
FQB5.3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía 
recoñecéndoos en situación cotiás e fenómenos atmosféricos, e xustifica a 
selección de materiais para edificios e no deseño de sistemas de 
quecemento.  

 
CMCCT  

  
  

CMCCT  
  

CAA  
CMCCT  

CSC  

Proba escrita  
Observación 

directa  

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

  
FQU5.4.1.   Explica o fenómeno da dilatación a partir dalgunha das súas 
aplicaións como os temómetros de líquido, xuntas de dilatación en 
estructuras, etc.  
FQB5.4.2. Explica a escala Celsius estableciendo os puntos fixos dun 
termómetro baseado na dilatación dun líquido volátil.  
FQB5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns e experiencias 
nos que se poña de manifestó o equilibrio térmico asociándoo coa 
igualdade de temperaturas.  

 
CMCCT  

  
CMCCT  

  
CMCCT  

Proba escrita  
Observación 

directa  

  
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.  
  

  
FQU5.5.1.   Recoñece, describe e compara as fontes renovables e non 
renovables de enerxía, analizando con sentido crítico o seu impacto 
ambiental.  
  
  

 
CCL  

CMCCT  
CSC  

  
  
  
  

Exposición oral  
Traballo de 

investigación  
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6.3. Concreción para cada estándar avaliable: Temporalización e grao mínimo de 

consecución.  
  
Bloque 1: A actividade científica  
  

Estándares de aprendizaxe  Temporalización  Grao mínimo de consecución  
  
FQB1.1.1. Formula hipóteses, de forma guiada, para explicar 
fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos científicos 
sinxelos.  
  
FQB1.1.2. Rexistra observacións e datos de maneira organizada 
e rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito, utilizando 
esquemas, gráficos e táboas.  
  

  
  

Unha sesión.  
  
  
  

Duas sesión.  

  
Método científico. Etapas.  
  
  
  
  
Manexo de datos dunha observación 
científica para facer a representación 
gráfica dos mesmos e deducir a 
expresión matemática vecellada a eles.  
  

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

  
Unha sesión  

  
Relación ciencia y tecnoloxía.  

  
FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades, 
utilizando, preferentemente, o Sistema Internacional de Unidades 
para expresar os resultados.  
  
  
FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da 
vida cotiá empregando o material e instrumentos apropiados, e 
expresa os resultados correctamente no Sistema Internacional de 
Unidades.  

  
  

Tres sesións.  
  
  
  
  
  

Dúas sesións.  

  
  
Magnitudes e unidades do Sistema 
Internacional.  
  
  
  
  
Manexo dos instrumentos de medida de 
lonxitude, masa, tempo, temperatura.  

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

  
  

Dúas sesión.  
  
  
  

Dúas sesión.  

  
Coñecemento dos símbolos máis 
frecuentes utilizados na etiquetaxe de 
productos químicos.  
  
Coñecemento e uso do material de 
laboratorio.  

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

  
Unha sesión.  

  
  
 

Unha sesión.  

   
Análisis e síntese de textos científicos.  
   
   
Comprobación das fontes de 
información.  

  
FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre 
algún tema obxecto de estudo, aplicando o método científico e 
utili- zando as TIC para a procura e a selección de información e 
presentación de conclusións.   
  
FQB1.6.2.  Participa, valora, xestiona e respecta o traballo 
individual e en equipo.  

  
  

Dúas sesión.  
   

  
  

Tódalas sesións 
do curso.  

  
  
Uso das TIC para a procura, selección e 
síntese de información.  
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Bloque 2: A materia  
  

Estándares de aperendizaxe  Temporalización  Grao mínimo de consecución  
  
FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades 
característica da materia, e utiliza estas últimas para a 
caracterización de subs- tancias.  
  
FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais do contorno co 
uso que se fai deles.  
  

  
  

Unha sesión.  
  
  
  

Unha sesión.  
  
  

  
Propiedades xerais e propiedades 
características da materia.  
  
  
  
Aplicacións dos materiais.  
  
  

FQB2.1.3. Describe a deteminación experi- mental do volumen 
e da masa dun sólido, realiza as medidas correspondentes e 
calcula a súa densidade.  
  

  
Xa está incluído 
nos apartados 

anteriores.  

  
Concepto e cálculo da densidade.  

  
FQB2.2.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en 
distintos estados de agregación dependendo das condicións de 
presión e tempe- ratura en que se ache.  
  
FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os 
sólidos.  
  
FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos 
á interpretación de fenó- menos cotiáns.  
  
FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha 
substancia os seus puntos de fusión e ebullición, e identificaa 
utilizando as táboas de datos necesarias.  
  
  

  
Unha sesión  

  
  
  
  

Unha sesión.  
  
  
  

Unha sesión.  
  
  
  

Unha sesión.  

  
Estados de agregación.  
Cambios de estado.  
  
  
  
Modelo cinético-molecular.  
  
  
  
Curva de quecemento.  

  
FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en situación 
cotiás, en relación co modelo cinético-molecular.  
  
FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resul- tados e 
experiencias que relacionan a presión, o volumen e a 
temperatura dun gas, utilizando o modelo cinético-molecular e 
as leis dos gases.   
  

  
Unha sesión.  

  
  
  

Dúas sesións.  

  
Leis dos gases.   

  
FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas mate- riais de uso 
cotián en substancias puras e mesturas, e especifica neste 
último caso se se trata de mesturas homoxéneas, heteroxéneas 
ou coloides.  
  
FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a 
composición de mesturas homoxé- neas de especial interese.  
  
FQB2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de 
disolucións, describe o procede- mento seguido e o material 
utilizado, determina a concentración e exprésaa en 
gramos/litro.  
  

  
Unha  sesión  

  
  
  
  

Unha sesión.  
  
  

Unha sesión.  

  
Substancias puras e mexturas. 
Mexturas de especial interese: 
disolucións, aliaxes e coloides.  

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

  
Unha sesión.  

  
  
  
  

  
Métodos de separación dos 
compeñentes dunha mixtura.  
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Bloque 3: Os cambios  
  

Estándares de aprendizaxe  Temporalización  Grao mínimo de consecución  
  
FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en 
accións da vida cotiá en función de que haxa ou non formación 
de novas substan- cias.  
  
FQB3.1.2. Describe o procedemento de realiza- ción de 
experimentos sinxelos nos que se poña de manifesto a 
formación de novas substancias e recoñece que se trata de 
cambios químicos.  
  
FQB3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas  
sinxelas.  
  

  
  
Tres sesións.  
  
  
  
  
Dúas sesión.  
  
  
  
  
Dúas sesión.  
  

  
Cambios físicos e cambios químicos.  
  
  
  
  
  
  
  
Reacción química.  
  

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

  
Tres sesión  
  
  

  
Reacción química  

  
FQB3.3.1.  Clasifica algúns productos de uso cotián en función 
da sús procedencia natural ou sintética.  
  
FQB3.3.2. Identifica e asocia productos procedentes da 
industria química coa súa contribución á mellora da calidade da 
vida das persoas.  
  

  
Duas sesión.  
  
  
  
  
Duas sesión  

  
A química na sociedade e o ambiente.  
  
  
  
  
Productos naturais e productos 
sintéticos.  
Substancias orgánicas e subatancias 
inorgánicas.  
  

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

  
Duas sesión.  
  
  
  
  

  
A química na sociedade e o ambiente.  

  
  
  
Bloque 4: O movemento e as forzas  
  

Están dares de aperendizaxe  Temporalización  Grao mínimo de consecución  
  
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.  
.  
FQB4.1.2. Establece a relación entre o alonga- mento producido 
nun resorte e as forzas que produciron eses alongamentos, e 
describe o material para empregar e o procedemento para a súa 
comprobación experimental.  
  
FQB4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu 
correpondente efecto na deformación ou na alteración do estado 
de movemento dun corpo.  
  
FQB4.1.4. Describe a utilidade do dinamómetro para medir a 
forza elástica e rexistra os resultados en táboas e 
representacións gráficas, expresando o resultado experimental 
en unidades do Sistema Internacional.  
  

  
  
Unha sesión.  
  
  
  
Dúas sesións.  
  
  
   
Dúas sesión.  
  
  
  
Dúas sesións.  

  
Forzas: efectos.  
  
  
  
  
  
Medida da forzas: Lei de Hooke.  
  
  
  
  
  
Segunda ley de Newton:  F = m·a  
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FQB4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de 
aplicacións informáticas, a velocidade media dun corpo, 
interpretando o resultado.  
  
FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver proble- mas 
cotiáns utilizando o concepto de velocidade media.  
  

  
  
Dúas sesións.  
  
  
  
Dúas sesións.  

  
  
Velocidade media.  

  
FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e instan- tánea a partir 
das representacións gráficas do espazo e da velocidade en 
función do tempo.  
  
FQB4.3.2. Xustifica se un movemento é acele- rado ou non a 
partir das representacións gráficas do espazo e da velocidade en 
función do tempo.  

  
  
Dúas sesións.  
  
  
  
  
Dúas sesións.  

  
  
Velocidade media.  
Velocidade instantánea.  
Aceleración.  
Gráficas: X – t; V – t .  
  
  
  

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

  
  
Dúas sesións.  
  

  
  
Máquinas simples  

  
FQU4.5.1.  Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa 
influencia no movemento dos seres vivos e os vehículos  

  
  
Unha sesión.  

  
  
A forza de rozamento e os seus 
efectos.  

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

  
  
Unha sesión.  
  
  

  
Forza gravitatoria.  
Diferencia entre masa e peso.  
Relación entre masa e peso.  
Lei de gravitación universal.  

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

  
  
  
Unha sesión.  
  
  
  
  
Unha sesión.  

 

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

  
  
Unha sesión.  

  
Estructura do Universo.  
Velocidade da luz.  

  
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.  
  

  
  
Unha sesión.  

  

  
  
Bloque 5: Enerxía  
  

 Estándares de aprendizaxe  Temporalización  Grao mínimo de consecución  
 FQB5.1.1. Argumenta que a enexía pode transfor- marse, 
almacenarse ou disiparse, pero non crearse nin destruirse, 
utilizando exemplos.  
FQB5.1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude e 
exprésaa na unidade correspondente do Sistema Internacional.  

  
 Unha sesión.  
   
Dúas sesións.  

  
 
 Enerxía: unidades.  
  
 



   17  
  

FQU5.2.1.   Relaciona o concepto de enerxía coa capa- cidade 
de producir cambios, e identifica os tipos de enerxía que se poñen 
de manifestó en situación cotiás, explicando as transformación 
dunhas formas noutras.  
  

  
Unha sesión.  

  
Tipos de enerxía.  
Transformacións da enerxía.  
Conservación da enerxía.  

  
FQB5.3.1. Explica o concepto de temperatura en termos do 
modelo cinético-molecular, e diferencia entre temperatura, 
enerxía e calor.  
  
FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta de 
temperatura e relaciona as escalas Celsius e Kelvin.  
  
FQB5.3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía 
recoñecéndoos en situación cotiás e fenóme- nos atmosféricos, e 
xustifica a selección de materiais para edificios e no deseño de 
sistemas de quece- mento.   
  

  
Dúas sesións.  
  
  
  
Duas sesións.  
  
  
  
  
  
Unha sesión  

  
Enerxía térmica.  
Calor e Temperatura  
Escalas de temperatura. 
Uso racional da enerxía.  
  
  
  

  
FQU5.4.1.   Explica o fenómeno da dilatación a partir dalgunha 
das súas aplicaións como os temómetros de líquido, xuntas de 
dilatación en estructuras, etc.  
  
FQB5.4.2. Explica a escala Celsius estableciendo os puntos fixos 
dun termómetro baseado na dilatación dun líquido volátil.  
  
FQB5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns e 
experiencias nos que se poña de manifestó o equilibrio térmico 
asociándoo coa igualdade de temperaturas.  
  

  
Duas sesións.  
  
  
  
  
Duas sesión.  
  
  
  
  
Unha sesión.  
  
  

  
Efectos da enerxía térmica.  
  
  
  
  
  
  

  
FQU5.5.1.   Recoñece, describe e compara as fontes renovables 
e non renovables de enerxía, analizando con sentido crítico o seu 
impacto ambiental.  
  

  
Unha sesión.  
  
  
  

  
Fontes de enerxía.  
Aspectos industriais da enerxía.  
  

  

6.4.  Distribución temporal trimestral  
A distribución trimestral dos contidos axustados as sesións dispoñibles dos trimestres do curso 2021/22 

é a seguinte:  
  

1er Trimestre Tema 1: A actividade científica   
 Tema 2: A materia 
2º Trimestre Tema 3: Sustancias puras e mesturas 
 Tema 4: A materia transfórmase 
3er Trimestre Tema 5: Os movementos e as forzas 
 Tema 6: Enerxía 

 
6.5. Procedementos, instrumentos de avaliación e cualificación  
O curso dividirase en 3 avaliacións. En cada unha delas o alumno/a terá que acadar unha calificación 

mínima de 5 para obter avaliación positiva.  
Os alumnos que non superen a avaliación, terán que recuperala nunha proba escrita realizada na 

seguinte avaliación ou, de ser o caso, mediante a repetición da práctica de laboratorio e/ou dos traballos 

correspondentes.  

A principios do mes de xuño aqueles alumnos/as con algunha avaliación pendente de recuperar, terán a 

opción de recuperala/s cunha proba escrita na que se incluirán cuestións e problemas das avaliacións 

pendentes.  
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Para superar a materia en xuño é necesario ter avaliación positiva (cualificación mínima de 5) nas tres 
avaliacións, realizada coa media ponderada das 3 avaliacións.  

Na convocatoria extraordinaria de finais de xuño será preciso obter unha cualificación de 5 para superar 
a materia.  

  
 Os instrumentos de avaliación que se van a empregar son:  

• Caderno do profesor – Observación directa: Valorarase o traballo diario tanto na aula como 

na casa e a participación na materia.  

• Caderno do alumno/a: Valorarase a limpeza, orde, que o caderno esté completo e corrixido.  
• Traballos do alumno/a: Investigación, exposicións orais e informes de prácticas.  
• Probas escritas. Realizaranse dúas probas por trimestre.  

A cualificación farase da seguinte forma:  
10% Caderno do profesor – Observación directa – Traballo do alumnado en clase/casa/E-dixgal 
20% Traballos de investigación – Informes de prácticas  

70% Probas escritas  
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7. Programación de Física e Química de 3º ESO  
  
Dado que empezamos o último ciclo dunha etapa de aprendizaxe de alumnos e alumnas adolescentes, 

presentarémoslle neste curso, a Física e a Química dunha maneira máis específica e madura, comparativa 
e razoada, que nos cursos anteriores do 1° ciclo.  

Empregaremos  recursos que contribúan a formación do alumnado e o desenvolvemento pleno das súas 
capacidades persoais e    intelectuais (capacidade para coñecer, comprender, explicar...)., sempre 
favorecendo a súa participación para que aprenda a traballar con autonomía e en equipo.   

Teremos presente tamén, a formación matemática do alumnado deste nivel e a sua capacidade de 
abstracción que xa empeza a  despuntar.  

7.1. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave  
  
Entendemos que as competencias clave son aquelas capacidades para aplicar de xeito integrado os 

contidos propios de cada  ensinanza e etapa educativa, e para lograr a realización adecuada de actividades 
e a resolución eficaz de problemas complexos. Resultan da combinación de habilidades prácticas, 
coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, etc. que podemos fomentar e incentivar dende a nosa 
materia.  

  

Dende a materia de Fisica e Quimica de 3º ESO contribuimos coa seguintes competencias específicas 

da materia:  

Comunicación lingüística (CCL).  
  
• Utilizar a terminoloxía adecuada na construción de textos e argumentacións con contidos científicos.  
• Comprender e interpretar mensaxes acerca das ciencias da natureza.  

  
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  
  
• Describir, explicar e predicir fenómenos naturais.  
• Manexar as relacións de causalidade ou de influencia, cualitativas ou   cuantitativas entre as ciencias 

da natureza.  
• Analizar sistemas complexos, nos que interveñen varios factores.  
• Entender e aplicar o traballo científico.  
• Interpretar as probas e as conclusións científicas.  
• Describir as implicacións que a actividade humana e a actividade científica e tecnolóxica teñen no 

medio.  
• Identificar os grandes problemas cos que se enfronta hoxe a humanidade e as solucións que se están 

a buscar para resolvelos e para avanzar nun desenvolvemento sostible.  
• Utilizar a linguaxe matemática para cuantificar os fenómenos naturais.  
• Utilizar a linguaxe matemática para analizar as causas e as consecuencias.  
• Utilizar a linguaxe matemática para expresar datos e ideas sobre a natureza.  

  
Competencia dixital (CD).  
  
• Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para comunicarse, solicitar información, 

retroalimentala, simular e visualizar situacións, obter e tratar datos.  
  
Aprender a aprender (CAA).  
  
• Integrar os coñecementos e os procedementos científicos adquiridos para comprender as informacións 

provenientes da súa propia experiencia e dos medios escritos e audiovisuais.  
  
Competencias sociais e cívicas (CSC).  
  
• Comprender e explicar problemas de interese social desde unha perspectiva científica.  
• Aplicar o coñecemento sobre algúns debates esenciais para o avance da ciencia, para comprender 

como evolucionaron as sociedades e para analizar a sociedade actual.  
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• Recoñecer aquelas implicacións do desenvolvemento tecnocientífico que poidan comportar riscos para 
as persoas ou para o medio.  

  
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  
  
• Elaborar e defender traballos de investigación sobre temas propostos ou de libre elección, que 

permiten desenvolver a aprendizaxe autónoma.  
  
Conciencia e expresións culturais (CCEC)  

• Recoñecer a cultura científica como un conxunto de coñecementos estructurados en teorías que 
influiron na nosa forma de entender a realidade e polo tanto contribuiron a nosa cultura.  

  
  

7.2. Relación entre criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias 
clave  

  
Bloque 1: A actividade científica  
  
Criterios de avaliación  

  
Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave  
Instrumentos de 

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

  
FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar 
fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos 
científicos.  
  
FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e 
resultados de maneira organizada e rigorosa, e 
comunícaos oralmente e por escrito, utilizando 
esquemas, gráficos, táboas e expresións 
matemáticas.  
  

  
CAA  

CMCCT  
  

CCL  
CMCCT  

  

Proba escrita Observación 
directa  

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

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

  
CAA  

CCEC  
CMCCT  

  

Proba escrita Observación 
directa  

  
B1.3.Aplicar os 
procedementos científicos 
para determinar  mag- nitudes 
e expresar os resultados co 
erro  
correspondente  
  

  
FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e 
unidades, utilizando preferentemente o Sistema 
Internacional de Unidades e a notación científica 
para expresar os resultados correctamente.  
  
FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de 
magnitudes físicas da vida cotiá empregando o 
material e instrumentos apropiados, e expresa os 
resultados correctamente no Sistema  
Internacional de Unidades.  

  
CMCCT  

  
  
  
  

CAA  
CMCCT  

  

Proba escrita  
Observación directa  

  

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

  
FQB1.4.1. Identifica material e instrumentos 
básicos de laboratorio e coñece a súa forma de 
utilización para a realización de experiencias, 
respectando as normas de seguridade e 
identificando actitudes e medidas de actuación 
preventivas.  

  
CMCCT  

Proba escrita Observación 
directa  
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B1.5. Interpretar a 
información sobre temas 
científicos de carácter 
divulgativo que aparece en 
publicacións e medios de 
comunicación.  

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

  
CAA  
CCL  

CMCCT  
  
  

Proba escrita Observación 
directa  

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

  
CD  

CSC  
  
  

 

  
B1.6. Desenvolver pequenos 
traballos de investigación en 
que se poña en práctica a 
aplicación do método  
científico e a utiliza- ción 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.   
  
  
  
FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o 
traballo individual e en equipo.  

  
CAA  
CCL  
CD  

CMCCT  
CSIEE  

  
  

CSIEE  
CSC  

  

Proba escrita  
Observación directa  

Traballo de investigación  

  
  
Bloque 2: A Materia  
  

  
Criterios de avaliación  
  

  
Estándares de aprendizaxe  

  
Competencias 

clave  

  
Instrumentos de avaliación  

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

  
FQB2.1.1. Rrepresenta o átomo, a partir do número 
atómico e o número másico, utilizando o modelo 
planetario.  
  
FQB2.1.2. Describe as características das 
partículas subatómicas e a súa localización no 
átomo  
  
FQB2.1.3. Relaciona a notación AXZ  co número 
atómico e o número másico, determiinando o 
número de cada tipo de partículas subatómicas 
básicas.  

  
CCEC  

CMCCT  
  
  

CMCCT  
  
  

CMCCT  
  
  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
B2.2. Analizar a utilidade 
científica e tecnolóxica dos 
isótopos radio- activos.  

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

  
CMCCT  

CSC  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
B2.3. Interpretar a ordenación 
dos elementos na táboa 
periódica e recoñecer os máis 
relevantes a partir dos seus 
símbolos.  

  
FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos 
elementos en grupos e períodos na táboa 
periódica.  
  
FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de 
metais, non metáis e gases nobres coa súa 
posición na táboa periódica e coa súa tendencia a 
formar ións, tomando como referencia o gas nobre 
máis próximo.  
  

  
CMCCT  

  
  

CMCCT  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  



   22  
  

  
B2.4. Describir como se  
unen os  
átomos para formar estruturas 
máis complexas e explicar as 
propiedades das agrupacións 
resultantes.  
  
  

  
FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión 
a partir do átomo correspondente, utilizando a 
notación adecuada para a súa representación.  
  
FQB2.4.2. Explica como algún átomos tenden a 
agruparse para formar moléculas interpretando 
este feito en substancias de uso frecuente, e 
calcula as súas masas moleculares.  
  

  
CMCCT  

  
  
  

CMCCT  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
B2.5. Diferenciar entre 
átomos e moléculas, e entre 
elementos e compostos en 
substancias de uso frecuente 
e coñecido.  

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

  
CMCCT  

  
  

CAA  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
  
  
  
  

FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as 
propiedades e aplicacións dalgún elemento ou 
com-posto químico de especial interese a partir 
dunha procura guiada de información biblio- 
gráfica e dixital.  

CCL  
CD  

CMCCT  
CSIEE  

  

 

  
B2.6. Formular e nomear 
compostos binarios 
seguindo as normas IUPAC.  

  
FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para 
nomear e formular compostos binarios seguindo 
as normas IUPAC.Compostos binarios: óxidos,  
anhídridos, hidróxidos, hidruros,  sales binarias y 
peróxidos.  
  

  
CC  

  CMCCT  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
  
Bloque 3: Os cambios  
  

  
Criterios de avaliación  

  

  
Estándares de aprendizaxe  

Competencias 
clave  

Instrumentos de 
avaliación  

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

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

  
CMCCT  

  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
B3.2. Deducir a lei de 
conser- vación da masa e 
recoñecer reactivos e 
productos a través de 
experiencias sinxelas no 
labora- torio ou de  
simulacións dixitais  
  

  
FQB3.2.1 Recoñece os reactivos e os productos 
a partir da representación de reaccións químicas 
sinxelas, e comproba experimentalmente que se 
cumpre a lei de conservación da masa.  
  
FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos 
necesarios para a verificación da lei de 
conservación da masa en reaccións químicas 
sinxelas.  
  

  
CMCCT  

  
  
  

CMCCT  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

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

  
FQB3.3.1.  Propón o desenvolvemento dun 
experimento sinxelo que permita comprobar o 
efecto da concentración dos reactivos na 
velocidade de formación dos productos dunha 
reacción química, e xustifica este efecto en 
termos da teoría de colisións  
  
  
FQB3.3.2.  interpreta situacións cotiás en que a 
temperatura inflúa significativamente na 
velocidade da reacción.  

  
CMCCT  

  
  
  
  
  

CMCCT  
  

Observación directa  
Informe de prácticas  
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 B3.4. Valorar a importacia 
da industria química na 
sociedade e a súa influencia 
no ambiente  

  
FQB3.4.1.  Describe o impacto ambiental do 
dióxido de carbono, os óxidos de sofre, os óxidos 
de nitróxeno e os CFC e outros gases de efectos 
invernadoiro, en relación cos problemas 
ambientais de ámbito global.  
  
FQB3.4.2  Defende razoadamente a influencia 
que o desenvolvemento da industria química tivo 
no progreso da sociedade, a partir de fontes 
científicas de distinta procedencia.  
  

  
CMCCT  

CSC  
  
  
  

CMCCT 
CSC  

Proba escrita  
Observación directa 

Exposición oral  

  
 Bloque 4: O movemento e as forzas  
  

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Instrumentos de 

avaliación 

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

  
FQB4.1.1.   Explica a relación entre as cargas 
eléctricas e a constitución da materia, e asocia a 
carga eléctrica dos corpos cun exceso ou 
defecto de electróns.  
  
  
FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza 
eléctrica que existe entre dous corpos coa súa 
carga e a distancia que os separa, e establece 
analoxías e diferenzas entre as forzas 
gravitatoria e eléctrica.  
  

  
CMCCT  

  
  
  
  

CCEC  
CMCCT  

  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
B4.2. Interpretar fenómenos 
eléc- tricos mediante o 
modelo de carga eléctrica e 
valorar a importancia da 
electricidade na vida cotiá.  

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

  
CMCCT  

  

Proba escrita  
Observación directa  

  

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

  
FQB4.3.1  Recoñece fenómenos magnéticos 
identificando o imán como fonte natural do 
magnetismo, e describe a súa acción sobre 
distintos tipos de substancias magnéticas.  
  
FQB4.3.2.  Contrúe un compás elemental para 
localizar o norte empregando o campo 
magnético terrestre, e describe o procedemento 
seguido para facelo.  
  

  
CMCCT  

  
  
  

CMCCT  
CSIEE  

  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
 B4.4.  Comparar os tipos de 
imáns, analizar o seu 
comporta- mento e deducir 
mediante expe- riencias as 
características das forzas 
magnéticas  postas de 
manifesto, así como a súa 
relación coa corriente 
eléctrica.  

  
FQB4.4.1.  Comproba e establece a relación 
entre o paso de corrente eléctrica e o 
magnetismo, construíndo un electroimán.  
  
FQB4.4.2. Reproduce os experimentos de 
Oersted e de Faraday no laboratorio ou 
mediante simuladores virtuais, deducindo que a 
electricidade e o magnetismo son dúas 
manifestacións dun mesmo fenómeno.  
  

  
CMCCT  

  
  

CD  
CMCCT  

  

Proba escrita  
Observación directa  
Informe de prácticas  

  

  
B4.5. Recoñecer as forzas 
que aparecen na natureza e 
os fenó- menos asociados a 
elas.  
  

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

  
CCL  
CD  

CMCCT  
CSIEE  

  

Proba escrita  
Observación directa  
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Unidade 5.    Enerxía  
  

Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave  

Intrumentos de 
avaliación  

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

  
FQB5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía 
de consumo humano a partir da distribución 
xeográfica dos seus recursos e os efectos 
ambientais.  
  
FQB5.1.2. Analiza o predominio das fontes de 
enerxía convencionais frontes ás alternativas, e 
argumenta os motivos polos que estas últimas aínda 
non están suficientemente explotadas.  

  
CMCCT  

CSC  
  

CCL  
CMCCT  

  
  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

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

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

  
CMCCT  
CSIEE  

  

  
Proba escrita  

Observación directa  
  

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

  
FQB5.3.1. Explica a corrente eléctrica como cargas 
en move- mento a través dun conductor.  
  
FQB5.3.2.   Comprende o significado das magnitudes 
eléctricas de intensidade de corrente, diferenza de 
potencial e resistencia, e relacionáas entre sí 
empregando a lei de Ohm.  
  
FQB5.3.3.   Distingue entre conductores e illantes, e 
recoñece os principais materiais usados como tales.  
  

  
CMCCT  

  
  

CMCCT  
  
  

CMCCT  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
B5.4. Comprobar os 
efectos da electricidade 
e as relacións entre as 
magnitudes eléctricas 
median- te o deseño e a 
construcción de 
circuitos eléctricos e 
electrónicos sinxelos, 
no laboratorio ou me- 
diante aplicacións 
virtuais inte- ractivas.  
  

  
FQB5.4.1.   Describe o fundamento dunha máquina 
eléctrica na que a electricidade se transforma en 
movemento, luz, son, calor, etc., mediante exemplos 
da vida cotiá, e identifica os seus elementos 
principais.  
  
FQB5.4.2. Constrúe circuitos eléctricos con 
diferentes tipos de conexión entre os seus 
elementos, deduciendo de forma ex- perimental as 
consecuencias da conexión de xeradores e 
receptores en serie ou en paralelo.  
  
FQB5.4.3. Aplica a lei Ohm a circuitos sinxelos para 
calcular unha das magnitudes involucradas a partir 
das outras dúas, e expresa o resultado en unidades 
do Sistema Internacional.  
  
FQB5.4.4.   Utiliza aplicacións virtuais interactivas 
para simular circuitos e medir as magnitudes 
eléctricas.  
  

  
CMCCT  

  
  
  
  

CAA  
CMCCT  

  
  

CMCCT 
CD  

CMCCT  
  

CD  
  

Proba escrita  
Observación directa  
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B5.5.   Valorar a 
importancia dos 
circuitos eléctricos e 
electrónicos nas 
instalación eléctricas e 
instru- mentos de uso 
cotián, describir a súa 
función básica e 
identificar os seus 
componentes.  
  

  
FQB5.5.1.   Asocia os elementos principais que 
forman a instalación eléctrica típica dunha vivenda 
cos componentes básicos dun circuito eléctrico.  
  
FQB5.5.2.   Comprende o significado dos símbolos e 
das abre- viaturas que aparecen nas etiquetas de 
dispositivos eléctricos.  
  
FQB.5.5.3.   Identifica e representa os componentes 
máis habituais nun circuito eléctrico (conductores, 
xeradores, receptores e elementos de control) e 
describe a súa corres- pondiente función.  
  
FQB5.5.4.    Recoñece os componentes electrónicos 
básicos e describe as súas aplicacións prácticas e a 
repercusión da minia- turización do microchip no 
tamaño e no prezo dos dispositivos.  
  

  
CMCCT  

  
  
  

CMCCT  
  
  

CMCCT  
  
  
  

CMCCT  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

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

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

  
CMCCT  

  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
  
7.3. Concreción para cada estándar avaliable: Temporalización e grao mínimo de consecución  
  
Bloque 1: A actividade científica  
  

Estándares de aprendizaxe  Temporalización  Grao mínimo de consecución  
  
FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos 
cotiáns utilizando teorías e modelos científicos.  
  
FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de 
maneira organizada e rigorosa, e comunícaos oralmente e 
por escrito, utilizando esquemas, gráficos, táboas e 
expresións matemáticas.  
  

  
  Unha sesión.  
  
  
  
   Duas sesión.  

  
Método científico. Etapas.  
  
  
Manexo de datos dunha observación 
científica para facer a representación 
gráfica dos mesmos e deducir a expresión 
matemática vecellada a eles.  
  

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

  Unha  sesión  Relación ciencia y tecnoloxía.  

  
FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e 
unidades, utilizando preferentemente o Siste- ma 
Internacional de Unidades e a notación cien- tífica para 
expresar os resultados correctamente   
  
FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes 
físicas da vida cotiá empregando o material e instrumentos 
apropiados, e expresa os resultados correctamente no 
Sistema Internacional de Unidades.  
  

  
  
Unha sesión e media.  
  
  
  
  
Unha sesión.  

  
Magnitudes e unidades do Sistema 
Internacional.  
Notación científica.  
Multiplos y submúltiplos.  
  
  
Manexo dos instrumentos de medida de 
lonxitude, masa, tempo, temperatura.  

  
FQB1.4.1. Identifica material e instrumentos básicos de 
laboratorio e coñece a súa forma de utilización para a 
realización de experiencias, respectando as normas de 
seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación 
preventivas.  
  
  

  
Unha sesión.  
  

  
Coñecemento e uso do material de 
laboratorio.  
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FQB1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información 
salientable nun texto de divulgación científica, e transmite 
as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita 
con propiedade.  
  
FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á 
fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información 
existente en internet e noutros medios dixitais.  
  

  
Unha sesión.  
  
  
  
  
  
Unha sesión.  

  
Análisis e síntese de textos científicos.  
  
  
  
  
  
Comprobación das fontes de información.  

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

  
  
Unha sesión.  
  
  
  
  
Tódalas sesións do 
curso.  

  
  
Uso das TIC para a procura, selección e 
síntese de información.  

  
  
Bloque 2: A materia  
  

Estándares de aperendizaxe  Temporalización  Grao mínimo de consecución  
  
  
FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do número 
atómico e o número másico, utilizando o modelo 
planetario.  
  
FQB2.1.2. Describe as características das partículas 
subatómicas e a súa localización no átomo.  
  
  

  
Media sesión.  
  
  
  
Media sesión.  
  
  
  

  
Modelo planetario do átomo.  
  
  
  
Masa e carga das partículas subátomicas.  
  
  
  

FQB2.1.3. Relaciona a notación AXZ co número atómico e 
o número másico, determinando o número de cada tipo de 
partículas subatómicas básicas.  
  

Xa está incluído nos 
apartados anteriores.  

A partir dos números A e Z deducir o 
número de partículas subatómicas de 
cada clase.  

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

  
Media  de sesión  

  
Concepto de isótopo e algunha aplicación.  
  

  
FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en 
grupos e períodos na táboa periódica.  
  
  
FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, 
non metáis e gases nobres coa súa posición na táboa 
periódica e coa súa tendencia a formar ións, tomando 
como referencia o gas nobre máis próximo.  
  

  
Unha sesión.  
  
  
  
Media sesión.  

  
Grupos e períodos da taboa peiódica dos 
elementos representativos. 
Configuración electónica e táboa 
periódica.  
  
Metais e non metáis na taboa periódica.  
Propiedades xerais que os diferencian.  
Os gases nobres na taboa periódica.   

  
FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir 
do átomo correspondente, utilizando a notación adecuada 
para a súa representación.  
  
FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agrupar- 
se para formar moléculas interpretando este feito en subs- 
tancias de uso frecuente, e calcula as súas masas mole- 
culares.  
  

  
Unha  sesión  
  
  
Unha sesión.  

  
Procesos de ionización.  
Enlace iónico. Cristales  
  
  
  
Enlace covalente. 
Formación de moléculas 
Formación de cristales.  
Masas moleculares  
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FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que com- 
poñen substancias de uso frecuente, e clasifícalas en ele- 
mentos ou compostos, baseándose na súa fórmula 
química  
  
FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e 
aplicación dalgún elemento ou composto químico de espe- 
cial interese a partir dunha procura guiada de información 
bibliográfica e dixital.  
  

  
Unha sesión.  
  
  
  
  
  
Media sesión.  

  
Simbolos, nomes e valencias dos 
elementos mais comúns da táboa 
periódica. Sustancias puras y mixturas.  
Sustancias simples ou elementais.  
Sustancias compostas.  
Significado dunha fórmula química.  
  
Propiedades e aplicacións algún elemento 
ou composto de especial interese.  
  
  
  

  
FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e 
formular compostos binarios (óxidos, peróxidos, hidruros y 
sales) seguindo as normas IUPAC.  
  

  
Seis sesións.  

  
Formulación e nomenclatura dos 
compostos binarios mais común  

  
  
Bloque 3: Os cambios  
  

Están dares de aprendizaxe  Temporalización  Grao mínimo de consecución  
  
FQB3.1.1. Representa e interpreta una reacción química a 
partir da teoría atómico-molecular e a teoría de colisións.  

  
  
Tres sesión  

  
Reaccións químicas. Escritura y axuste.  
  
Teoría cinético-molecular.  
  

  
FQB3.2.1.  Recoñece os reactivos e os productos a partir 
da representación de reaccións químicas sinxelas, e 
comproba experimentalmente que se cumpre a lei de 
conservación da masa.  
  
FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios 
para a verificación da lei de conservación da masa en 
reaccións químicas sinxelas.  
  

  
  
Tres sesión  
  
  
  
  
Cinco  sesións  

  
  
Lei de conservación da masa.  
  
  
  
  
Concepto de mol.   
Número de Avogadro.  
Volumen molar.  
Masa molar.  
Cálculos estequiométricos sinxelos.  
  

  
FQB3.3.1. Propón o desenvolemen- to dun experimento 
sinxelo que permita comprobar o efecto da concentración 
dos reactivos na velocidade de formación dos productos 
dunha reacción química, e xustifica este efecto en termos  

  
  
Duas sesión.  
  
  
  

  
  
Velocidade dunha reacción.  
Concentración.  
Factores que influen na velocidade dunha 
reacción.  

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

  
  
Duas sesión  

 

  
FQB3.4.1.  Describe o impacto ambiental do dióxido de 
carbono, os óxidos de sofre, os óxidos de nitróxeno e os 
CFC e outros gases de efectos invernadoiro, en relación 
cos problemas ambientais de ámbito global.  
  
FQB3.4.2  Defende razoadamente a influencia que o 
desenvolvemento da industria química tivo no progreso da 
sociedade, a partir de fontes científicas de distinta 
procedencia.  
  

  
Duas sesión.  
  
  
  
  
  
Duas sesión.  

  
O efecto invernadoiro.  
O burato do ozono.  
  
  
  
  
A importancia do desenrolo científico para 
o avance na calidade de vida da 
humanidade.  
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Bloque 4: O movemento e as forzas  
  

Estándares de aperendizaxe  Temporalización  Grao mínimo de consecución  
  
FQB4.1.1.   Explica a relación entre as cargas eléctricas e a 
constitución da materia, e asocia a carga eléctrica dos corpos 
cun exceso ou defecto de electróns.  
  
FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que 
existe entre dous corpos coa súa carga e a distancia que os 
separa, e establece analoxías e diferenzas entre as forzas 
gravitatoria e eléctrica.  

  
  
Unha sesión.  
  
  
  
Unha sesión.  

  
Natureza eléctrica da materia.  
Orixe da carga eléctrica.  
  
  
  
Lei de Coulomb.  
Lei de gravitación universal.  
Analoxías e difrenzas.  

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

  
  
Media  sesión  

  
  
A electricidades estática  

  
FQB4.3.1  Recoñece fenómenos magnéticos identificando o 
imán como fonte natural do magnetismo, e describe a súa 
acción sobre distintos tipos de substancias magnéticas.  
  
FQB4.3.2.  Contrúe un compás elemental para localizar o 
norte empregando o campo magnético terrestre, e describe o 
procedemento seguido para facelo.  
  

  
  
Media sesión.  
  
  
  
  
Unha sesión.  

  
Fenómenos magnéticos.  
A Terra coma un iman xigante.  
O compás magnético  
  
  
  
Imantación dunha agulla.  

  
    FQB4.4.1.  Comproba e establece a relación entre o paso 
de corrente eléctrica e o magnetismo, construíndo un 
electroimán.  
  
FQB4.4.2  Reproduce os experimen- metos de Oersted e de 
Faraday no laboratorio ou mediante simuladores virtuiais, 
deducindo que a electricidade e o magnetismo son dúas 
manifestacións dun mesmo fenómeno.  

  
  
Unha sesión.  
  
  
  
Unha sesión.  

  
  
Relación dos fenómenos eléctricos e 
magnéticos.  
  
  
Experimentos de Oesrted e Faraday  

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

  
  
Unha sesión.  

  
  
As forzas da natureza.  

  
Bloque 5: Enerxía  
  
Estándares de aperendizaxe  Temporalización  Grao mínimo de consecución  
  
FQB5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de 
consumo humano a partir da distribución xeográfica dos 
seus recursos e os efectos ambientais.  

  
Unha sesión.  
  
  

  
Fontes de enerxía.   
Recursos enerxéticos.  
Efectos ambientais.  

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

  
  
Unha sesión.  

  
  
Enerxías convencionais fronte ás 
alternativas.  

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

  
Unha sesión.  

  
Consumo enerxético mundial.  



   29  
  

  
FQB5.3.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en 
movemento a través dun conductor.  
  
  
FQB5.3.2.   Comprende o significado das magnitudes 
eléctricas de intensidade de corrente, diferenza de 
potencial e resistencia, e relaciónaas entre sí empregando 
a lei de Ohm.  
  
FQB5.3.3.   Distingue entre conductores e illantes, e 
recoñece os principais materiais usados como tales.  

  
Media sesión.  
  
  
  
Dúas sesións.  
  
  
  
Media sesión  

  
Corrente eléctrica como movemento dos 
electróns.  
  
  
Magnitudes eléctricas (I, V e R).  
Lei de Ohm.  
  
  
Conductores e illantes.   

  
FQB5.4.1.   Describe o fundamento dunha máquina 
eléctrica na que a electricidade se transforma en 
movemento, luz, son, calor, etc., mediante exemplos da 
vida cotiá, e identifica os seus elementos principais.  
  
FQB5.4.2. Constrúe circuitos eléctricos con diferentes tipos 
de conexión entre os seus elementos, deduciendo de forma 
experimental as consecuencias da conexión de xeradores 
e receptores en serie ou en paralelo.  
  
FQB5.4.3. Aplica a ley de Ohm a circuitos sinxelos para 
calcular una das magnitudes involucradas a partir das 
outras dúas, e expresa o resultado en unidades do Sistema 
Internacional.  
  
FQB5.4.4.   Utiliza aplicación virtuais interactivas para 
simular circuitos e medir as magnitudes eléctricas.  
  

  
Dúas sesión.  
  
  
  
Dúas sesión.  
  
  
  
Unha sesión.  
  
  
  
  
Unha sesión.  
  

  
Máquinas eléctricas cotiás: Ventilador, 
lámpada, plancha, timbre.  
  
   
Circuitos eléctricos sinxelos.  
Xeradores en serie y en paralelo.  
  
   
Cálculos a partir da lei de Ohm.  
  
  
  
  
Construcción de circuitos.  
Medición de magnitudes eléctricas.  
  

  
FQB5.5.1.   Asocia os elementos principais que forman a 
instalación eléctrica típica dunha vivenda cos componentes 
básicos dun circuito eléctrico.  
  
  
FQB5.5.2.   Comprende o significado dos símbolos e das 
abreviaturas que aparecen nas etiquetas de dispositivos 
eléctricos.  
  
FQB5.5.3.   Identifica e representa os compoñentes máis 
habituais nun circuito eléctrico (conductores, xeradores, 
receptores e elementos de control) e describe a súa 
correspondiente función.  
  
FQB5.5.4.    Recoñece os componentes electrónicos 
básicos e describe as súas aplicación prácticas e a 
repercusión da miniaturización do microchip no tamaño e 
no prezo dos dispositivos.  
  
  

  
Media sesión.  
  
  
  
  
Media sesión.  
  
  
  
Unha sesión.  
  
  
  
  
Unha sesión.  

  
Correspondencia entre os compoñentes 
da instalación eléctrica dunha vivenda e 
os dun circuito eléctrico  
  
  
Estudo das etiquetas dos dispositivos 
eléctricos.  
  
  
Compoñentes dun circuito eléctrico e as 
súas funcions.  
  
  
  
Compoñentes electrónicos básicos e as 
súas aplicación.  

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

  
Dúas sesións.  
  
  

  
Centrais eléctricas. Clases.  
Trasnformaciones energéticas. 
Transporte y almacenamiento de la 
energía.  

  
  

7.4. Distribución temporal trimestral  
A distribución trimestral dos contidos axustados as sesións dispoñibles dos trimestres do curso 2021-

22 é a seguinte:  
 

1er Trimestre Tema 1: O átomo   
 Tema 2: Elementos químicos 
2º Trimestre Tema 3: Compostos químicos 
 Tema 4: Formulación Inorgánica 
3er Trimestre Tema 5: Reaccións químicas 
 Tema 6: Disolucións e gases 
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7.5. Procedementos, instrumentos de avaliación e cualificación  
  
O curso dividirase en 3 avaliacións. En cada unha delas o alumno/a terá que acadar unha calificación 

mínima de 5 para obter avaliación positiva.  

Os alumnos que non superen a avaliación, terán que recuperala nunha proba escrita realizada na 
seguinte avaliación ou, de ser o caso, mediante a repetición da práctica de laboratorio e/ou dos traballos 
correspondentes.  

No mes de xuño aqueles alumnos/as con algunha avaliación pendente de recuperar, terán a opción de 
recuperala/s cunha proba escrita na que se incluirán cuestións e problemas das avaliacións pendentes.  

Para superar a materia en xuño é necesario ter avaliación positiva (cualificación mínima de 5) nas tres 
avaliacións, realizada coa media ponderada das 3 avaliacións.  

En setembro realizarase unha proba extraordinaria sendo preciso obter unha cualificación de 5 para 
superar a materia nesta convocatoria extraordinaria.  

 Os instrumentos de avaliación que se van a empregar son:  

• Caderno do profesor – Observación directa: Valorarase o traballo diario tanto na aula como na casa 

e a participación na materia.  

• Traballos do alumno/a: Investigación, exposicións orais e informes de prácticas.  
• Probas escritas. Realizaranse dúas probas por trimestre.  

  
A cualificación farase da seguinte forma:  
10% Caderno do profesor – Observación directa – Traballo do alumnado en clase/casa/E-dixgal 

20% Traballos de investigación – Informes de prácticas  
70% Probas escritas  

  

7.6. Superación da materia de Física e Química 2º ESO pendente  
  

a) Programa de reforzo  
Os alumnos e alumnas recibirán trimestralmente boletíns de exercicios correspondentes a cada 

avaliación, ao principio da mesma. Quincenalmente e durante un recreo un profesor do seminario estará a 
disposición destes alumnos/as para resolver dúbidas e facer un seguimento individualizado das tarefas 
encomendadas. Ao final de cada avaliación os alumnos terán que entregar o boletín para a súa corrección.  

  

b) Actividades de avaliación  

A avaliación da materia farase coas pautas seguintes:  
• Trimestralmente o alumnado pendente deberá resolver o boletin de exercicios proposto.  
• No mes de maio será convocado a un exame.  
  

c) Criterios para superar a materia   
Para aprobar a materia na convocatória de xuño, deberanse cumplir os requisitos seguintes:   
• Entregar nos días especificados os boletíns propostos.  
• Ter unha nota media dos boletíns cun mínimo de 3 puntos.  
• Ter unha nota no exame cun mínimo de 3 puntos.  
• Ter una nota média entre o apartado b) e o c) dun mínimo de 5 puntos.   
  
O alumnado que suspenda a materia na convocatoria de principios de xuño, deberá presentarse á 

convocatoria extraordinaria de xuño. Neste caso, para a avaliación terase en conta únicamente a nota do 
exame.  
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8. Programación de Física e Química de 4º ESO  
  
Dado que estamos no último curso do segundo ciclo da ESO, presentarémoslle neste curso a Física e a 

Química dunha maneira esencialmente formal, enfocada a dotar ao alumnado de capacidades específicas 
asociadas a esta disciplina. En cuarto de ESO aséntanse as bases dos contidos que en primeiro de 
bacharelato recibirán un enfoque máis educativo.  

  
Empregaremos  recursos que contribúan a formación do alumnado e o desenvolvemento pleno das súas 

capacidades persoais e intelectuais (capacidade para coñecer, comprender, explicar...)., sempre 
favorecendo a súa participación para que aprenda a traballar con autonomía e en equipo.   

  
Teremos presente tamén, a formación matemática do alumnado deste nivel e a súa capacidade de 

abstracción.  
  

8.1. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave  
  
Entendemos que as competencias clave son aquelas capacidades para aplicar de xeito integrado os 

contidos propios de cada  ensinanza e etapa educativa, e para lograr a realización adecuada de actividades 
e a resolución eficaz de problemas complexos. Resultan da combinación de habilidades prácticas, 
coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, etc. que podemos fomentar e incentivar dende a nosa 
materia.  

  

Dende a materia de Fisica e Quimica de 4º ESO contribuimos coa seguintes competencias específicas 
da materia:  

Comunicación lingüística (CCL).  
  
• Utilizar a terminoloxía adecuada na construción de textos e argumentacións con contidos científicos.  
• Comprender e interpretar mensaxes acerca das ciencias da natureza.  

  
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  
  
• Describir, explicar e predicir fenómenos naturais.  
• Manexar as relacións de causalidade ou de influencia, cualitativas ou   cuantitativas entre as ciencias 

da natureza.  
• Analizar sistemas complexos, nos que interveñen varios factores.  
• Entender e aplicar o traballo científico.  
• Interpretar as probas e as conclusións científicas.  
• Describir as implicacións que a actividade humana e a actividade científica e tecnolóxica teñen no 

medio.  
• Identificar os grandes problemas cos que se enfronta hoxe a humanidade e as solucións que se están 

a buscar para resolvelos e para avanzar nun desenvolvemento sostible.  
• Utilizar a linguaxe matemática para cuantificar os fenómenos naturais.  
• Utilizar a linguaxe matemática para analizar as causas e as consecuencias.  
• Utilizar a linguaxe matemática para expresar datos e ideas sobre a natureza.  

  
Competencia dixital (CD).  
  
• Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para comunicarse, solicitar información, 

retroalimentala, simular e visualizar situacións, obter e tratar datos.  
  

Aprender a aprender (CAA).  
  
• Integrar os coñecementos e os procedementos científicos adquiridos para comprender as informacións 

provenientes da súa propia experiencia e dos medios escritos e audiovisuais.  
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Competencias sociais e cívicas (CSC).  
  
• Comprender e explicar problemas de interese social desde unha perspectiva científica.  
• Aplicar o coñecemento sobre algúns debates esenciais para o avance da ciencia, para comprender 

como evolucionaron as sociedades e para analizar a sociedade actual.  
• Recoñecer aquelas implicacións do desenvolvemento tecnocientífico que poidan comportar riscos para 

as persoas ou para o medio.  
  
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  
  
• Elaborar e defender traballos de investigación sobre temas propostos ou de libre elección, que 

permiten desenvolver a aprendizaxe autónoma   
  
  
Conciencia e expresións culturais (CCEC)  

• Recoñecer a cultura científica como un conxunto de coñecementos estructurados en teorías que  
influiron na nosa forma de entender a realidade e polo tanto contribuiron a nosa cultura  

  

8.2. Relación entre criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias 
clave  
  

Bloque 1: A actividade científica  
  

  
Criterios de avaliación  

  

  
Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave  
  

Instrumentos de 
avaliación  

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

  
FQB1.1.1. Describe feitos históricos relevantes 
nos que foi definitiva a colabaración de 
científicos de dife rentes áreas de coñecemento.  
  
  
FQB1.1.2. Argumenta con espírito crítico o grao 
de rigor científico dun traballo ou unha noticia, 
analizando o método de traballo e identificando 
as características do traballo cientí- fico.  
  
  

  
CMCCT  

CCL  
CCEC  
CSC  

  
  

CMCCT  
CCL  
CAA  
CD  

CSIEE  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

B1.2.Analizar o proceso 
que debe seguir unha 
hipótese que se formula 
ata que é aprobada pola 
comunidade cientí- fica.  

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

  
CMCCT  

CAA  
  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
B1.3. Comprobar a 
necesidade de usar  

  
FQB1.3.1. Identifica unha determi- nada 
magnitude como escalar ou vectorial e describe  

  
CMCCT  

  

Proba escrita  
Observación directa  

  
vectores para a definición 
de determi nadas 
magnitudes.  

os elementos que definen esta última.  
  

   

  
B1.4. Relacionar as 
magnitudes funda- 
mentais coas derivadas a 
través de ecuacións de 
magnitudes.  

  
FQB1.4.1. Comproba a homoxenei- dade dunha 
fórmula aplicando a ecuación de dimensións aos 
dous membros.  
  

  
CMCCT  

Proba escrita  
Observación directa  
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B1.5. Xustifica que non é 
posible realizar medidas 
sen cometer erros, e 
distinguir entre erro 
absoluto e relativo.  
  

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

  
CMCCT  

  
  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

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

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

  
CMCCT  

  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

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

  
FQB1.7.1. Representa gráficamente 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.  
  

  
CMCCT  

  

Proba escrita  
Observación directa  

  

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

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

  
CMCCT  

CAA  
CCL  
CD  

CSIEE  
CSC  

CCEC  

Proba escrita  
Observación directa  

Traballo de investigación  
  

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

  
FQB1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou 
colaborativo algunhas tarefas propias da 
investigación científica: procura de información, 
prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos 
de investigación.  
  
  
  
FQB1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou 
colaborativo algunhas tarefas propias da 
investigación científica utilizando as TIC.  
  

  
CMCCT  

CCL 
CD  

CAA  
CSIEE  
CSC  

CCEC  
  
  

CMCCT  
CCL 
CD  

CAA  
CSIEE  
CSC  

CCEC  
  

Informes de prácticas  
Observación directa  

  

  
Bloque 2: A Materia  
  

Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave  

Instrumentos de 
avaliación  

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

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

CMCCT  
CCEC  

  
  
  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

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

  
CMCCT  

CD  
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B2.2. Relacionar as 
propiedades dun ele- 
mento coa súa posi- ción na 
táboa perió- dica e a súa 
configu- ración electrónica.  

  
FQB2.2.1. Estable  a configuración electrónica 
dos elementos represen- tativos a partir do seu 
número atómico para deducir a súa posición na 
táboa periódica, os seus electróns de valencia e 
o seu comportamento químico.  
  
FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, 
semimetais e gases nobles, e xustifica esta 
clasificación en función da súa configuración 
electrónica.  

  
CMCCT  

  
  
  
  
  
  
  

CMCCT  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
B2.3. Agrupar por familias 
os elementos 
representativos e os 
elementos de transi- ción 
segundo as reco- 
mendacións da IUPAC.  

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

  
CMCCT  

  
  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
B2.4. Interpreta os tipos de 
enlace químico a partir da 
configuración electró- nica 
dos elementos implicados e 
a súa posición na táboa 
periódica.  
  
  

  
FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas 
de Lewis para predecir a estructura e a fórmula 
dos compostos iónicos e covalentes.  
  
FQB2.4.2. Interpreta a información que ofrecen 
os subíndices da fórmula dun composto 
segundo se trate de moléculas ou redes 
cristalinas.  
  

  
CMCCT  

  
  
  
  

CMCCT  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
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 interaccions entre os seus átomos 
ou as moléculas.    
  
FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace 
metálico utilizando a teoría dos electróns libres, 
e relaciónaa coas propiedades características 
dos metáis.  
  
FQB2.5.3. Deseña e realiza ensaios de 
laboratorio que permitan deducir o tipo de 
enlace presente nunha substancia 
descoñecida.  

  
CMCCT  

  
  
  
  
  

CMCCT  
  
  
  
  

CAA  
CMCCT  
CSIEE  

  

Proba escrita  
Observación directa  

  

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

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

  
CCL  

CMCCT  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

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

FQB2.7.1. Xustifica a importancia das forzas 
intermoleculares en substancias de interese 
biolóxico.  
  
FQB2.7.2. Relaciona a intensidade e o tipo de 
forzas intermoleculares co estado físico e os 
puntos de fusión e ebullición das substancias 
covelentes moleculares, interpretando gráficos 
ou táboas que conteñan os datos necesarios.  

  
CMCCT  

  
  

CMCCT  
  

Proba escrita  
Observación directa  
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B2.8. Establecer as razóns 
da singulari- dade do 
carbono e valorar a súa 
impor- tancia na 
constitución dun elevado 
número de compostos 
natu- rais e sintéticos.  

  
FQB2.8.1. Explica os motivos polos que o 
carbono é o elemento que forma maior número 
de compostos.  
  
FQB2.8.2. Analiza as formas alotrópicas do 
carbono, relacio- nando a estructura coas 
propie- dades.  

  
CMCCT  

  
  

CMCCT  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
B2.9. Identificar e 
representar hidrocarburos 
sinxelos mediante distintas 
fórmulas, relacionalas con 
modelos molecu- lares 
físicos ou xerados por 
compu- tador, e coñecer 
algunhas apliacións de 
especial interese.  

  
FQB2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos 
sinxelos mediante a súa fórmula molecular, 
semide- senvolvida e desenvolvida.  
  
FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos 
moleculares, as fórmulas usadas na 
representación de hidrocarburos.      
  
FQB2.9.3. Describe as aplicacións de 
hidrocarburos sinxelos de especial interese.  
  

  
CMCCT  

  
  
  
  

CMCCT  
  
  
  
  

CMCCT  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
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, 
aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres 
e aminas.  
  

  
CMCCT  

  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
  
  
Bloque 3: Os cambios  
  
Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave  
Instrumentos de 

avaliación  
  
B3.1.Explicar o mecanismo 
dunha reacción química e 
deducir a lei de 
conservación da materia a 
partir do concepto da 
reorgani- zación 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  

  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

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

  
FQB3.2.1. Predí o efecto que sobre a 
velocidade de reacción teñen a concentración 
dos recativos, a temperatura, o grao de división 
dos reactivos sólidos e os catalizadores.  
  
FQB3.2.2. Analiza o efecto dos factores que 
afectan a velocidade dunha reacción química, 
sexa a través de experiencias de laboratorio ou 
mediante aplicacións virtuais interactivas nas 
que a manipulación das variables permita 
extraer conclusións.  
  
  

  
CMCCT  

  
  
  
  
  

CMCCT  
CD  

  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
B3.3. Interpretar ecuacións 
termoquí- micas e distinguir 
entre reaccións endo- 
térmicas e exotér- micas.  
  

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

  
CMCCT  

  
  

Proba escrita  
Observación directa  
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 B3.4. Recoñecer a 
cantidade de subs- tancia 
como magni tude 
fundamental e o mol como 
súa unidade no Sistema 
Interna- cional de  
Unidades.  
  

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

  
CMCCT  

  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
B3.5.Realiza cálculos 
estequiométricos con 
reactivos puros supondo un 
rende- mento completo da 
reacción, partindo do 
axuste da ecuación química  

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

  
CMCCT  

  
  
  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

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

  
CMCCT  

  

 

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

  
FQB3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para 
describir o compor- tamento químico de ácidos 
e bases.  
  
FQB3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou 
neutro dunha disolución utilizando a escala de 
pH.  
  
  

  
CMCCT  

  
  
  
  

CMCCT  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
B3.7. Realizar expe- 
riencias de laboratorio nas 
que teñan lugar reaccións 
de síntese, combustión e 
neutrali- zación, 
interpretando os fenómenos 
observados.  

  
FQB3.7.1. Deseña e describe o procedemento 
de realización dunha volumetría de 
neutralización entre un ácido forte e unha base 
forte, e interpreta os resultados.  
  
FQB3.7.2. Planifica unha experiencia e describe 
o procedemento para seguir no laboratorio que 
demostre que nas reaccións de combustión se 
produce dióxido de carbono mediante a 
detección deste gas.  
  
FQB3.7.3. Realiza algunhas experiencias de 
laboratorio nas que teñan lugar reaccións de 
síntese, combustión ou neutralización.  

  
CMCCT  
CSIEE  

  
  
  

CMCCT  
CSIEE  

  
  
  
  
  

CMCCT  
CAA  

  

Proba escrita  
Observación directa  
Informe de prácticas  

  

  
B3.8. Valorar a impor- 
tancia das reaccións de 
síntese, combustión e 
neutrali- zación en procesos 
biolóxicos, en aplica- cións 
cotiás e na industria, así 
como a súa repercusión 
ambiental.  

  
FQB3.8.1. Describe as reaccións de síntese 
industrial do amoníaco e do ácido sulfúrico, así 
como os usos destas substancias na industria 
química.  
  
FQB3.8.2. Valora a importancia das reaccións 
de combustión na xeración de electricidade en 
centrais térmicas, na automoción e na 
respiración celular.  
  
FQB3.8.3. Describe casos concretos de 
reaccións de neutralización de importancia 
biolóxica e industrial.  
  

  
CMCCT  

  
  
  

CMCCT  
CSC  

  
  

CMCCT  
  
  
  

Proba escrita  
Observación directa  

Traballo de investigación  
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Bloque 4: O movemento e as forzas  
  
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
Instrumentos de 

avaliación 
  
B4.1. Xustificar o carácter 
relativo do movemento e a 
nece- sidade dun sistema 
de referencia e de 
vectores, para o describir 
adecuada- mente, 
aplicando o anterior á 
representación de distintos 
tipos de desprazamento.  
  

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

CMCCT  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

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

  
FQ4.2.1. Clasifica tipos de movementos en 
función da súa traxectoria e a súa velocidade.  

  
CMCCT  

Proba escrita  
Observación directa  

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

  
  

CMCCT  
  

 

  
B4.3. Expresar correc- 
tamente as relacións 
matemáticas que existen 
entre as magni tudes que 
definen os movementos 
rectilí- neos e circulares.  
  

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

  
CMCCT  

  
  
  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
B4.4.Resolver problemas 
de move- mentos  
rectilíneos e circulares,  
utilizando unha 
representación 
esquemática coas 
magnitudes vectoriais 
implicadas, e expresar o 
resultado nas uni- dades 
do Sistema Internacional.  
  

  
FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento 
rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA) e circular 
uniforme (MCU), incluíndo movemento de 
graves, tendo en conta valores posi- tivos e 
negativos das magnitudes, e expresa o resultado 
en unidades do Sistema Internacional.  
  
  
FQB4.4.2. Determina tempos e distancias de 
freada de vehículos e xustifica, a partir dos 
resultados, a importancia de manter a distancia 
de seguridade na estrada.  
  
  
FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector 
aceleración en calquera movemento curvilíneo e 
calcula o seu valor no caso do movemento 
circular uniforme.  

  
CMCCT  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

CMCCT  
CSC  

  
  
  
  

CMCCT  
  

Proba escrita  
Observación directa  
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B4.5. Elaborar e inter- 
pretar gráficas que 
relacionen as variables do 
move-  mento partindo de 
experiencias de labo- 
ratorio ou de apli- cacións 
virtuais inter- activas e 
relacionar os resultados 
obtidos coas ecuacións 
mate- máticas 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.  
  
FQB4.5.2. Deseña, describe e realiza 
individualmente ou en equipo expe- riencias no 
laboratorio ou empre- gando aplicacións virtuais 
interac- tivas, para determinar a variación da 
posición e a velocidade dun corpo en función do 
tempo, e representa e interpreta os resultados 
obtidos.  

  
CMCCT  

CSIE  
  

CMCCT  
CSIEE  

CD  
CCL  
CAA  
CSC  

Proba escrita  
Observación directa  

  
  

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

  
FQB4.6.1. Identifica as forzas impli- cadas en 
fenómenos cotiáns nos que hay cambios na 
velocidade dun corpo.  
  
FQB4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a 
forza normal, a forza de rozamento e a forza 
centrípeta en casos de movementos rectilíneos e 
circulares.  
  

  
CMCCT  

  
  

CMCCT  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

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

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

  
CMCCT  

  

Proba escrita  
Observación directa  

  

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

  
FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en 
termos das leis de Newton.  
  
FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como 
consecuencia do enunciado da segunda lei.  
  
FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de 
acción y reacción en situacións de interaccións 
entre entre obxetos.  
  

CMCCT  
  

CMCCT  
  

CMCCT  

Proba escrita  
Observación directa  

  

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

 

  
FQB4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas 
de atracción gravitatoria só se poñen de 
manifesto para obxetos moi masivos, 
comparando os resultados obtidos de aplicar a lei 
da gravitación universal ao cálculo de forzas 
entre distintos pares de obxetos.  
  
FQB4.9.2. Obtén a expresión da aceleración da 
gravidade a partir da lei da gravitación universal 
relacionando as expresións matemáticas do peso 
dun corpo e a forza de atracción gravitatoria.  
  

  
CMCCT  

  
  
  
  

CMCCT  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
  
B4.10. Comprender que a 
caída libre dos corpos e o 
move- mento orbital son 
dúas manifestacións da lei 
de gravitación uni- versal.  
  

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

  
  

CMCCT  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
B.4.11. Identificar as 
aplicacións prácticas dos  
satélites artificiais e a 
problemática xurdida polo 
lixo espacial que xeran.  
  

  
FQB4.11.1.     Describe as aplicacións dos 
satélites artificiais en telecomu- nicacións, 
predición meteorolóxica, posicionamiento global, 
astronomía e cartografía, así como os riscos 
derivados do lixo espacial que xeran.  
  

  
CMCCT  

CSC  
  

Proba escrita  
Observación directa  
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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.  
FQB4.12.2.   Calcula a presión exercida polo 
peso dun obxeto regular en distintas situacións 
nas que varía a superficie en que se apoia; 
compara os resultados e extrae conclusións.  

  
CMCCT  

  
  
 

CMCCT  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

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

  
FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos 
en que se poña de manifesto a relación entre a 
presión e a profundidade no seo da hidrosfera e 
a atmosfera.   
  
FQB4.13.2. Explica o abastecemento de agua 
potable, o deseño dunha presa e as aplicacións 
do sifón, utilizando o principio fundamental da 
hidrostática.  
  
FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados coa 
presión no interior dun fluído aplicando o principio 
fundamental da hidrostática.   
  
FQB4.13.4. Analiza aplicacións prác- ticas 
baseadas no principio de Pascal, como a prensa 
hidráulica, o elevador, ou a dirección e os freos 
hidráulicos, aplicando a expresión matemática de 
este principio á resolución de problemas en 
contextos prácticos.   
  
FQB4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade 
de obxetos utilizando a espresión matemática do 
principio de Arquímides, e verificaa experimen- 
talmente nalgún caso.   

  
CMCCT  

  
  
  
  

CMCCT  
  
  
  
  
  

CMCCT  
  
  
  

CMCCT  
  
  

CMCCT  
  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

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

  
FQB4.14.1. Comproba experimentalmente ou 
utilizando aplicacións virtuais interactivas a 
relación entre a presión hidrostática e a  
profundidade en fenómenos como o paradoxo 
hidrostático, o tonel de Arquímedes e o principio 
dos vasos comunicantes.   
  
FQB4.14.2.  Interpreta o papel da presión 
atmosférica en experiencias como o experimento 
de Torricelli, os hemisferios de Magdeburgo, 
recipientes invertidos onde non se derrama o 
contido, etc., inferindo o seu elevado valor.  
  
FQB4.14.3. Describe o funcionamento básico de 
barómetros e manómetros, e xustifica a súa 
utilidade en diversas aplicacións prácticas.  

  
CMCCT 

CD  
  
  
  

CMCCT  
CCEC  

  
  

  
  

CMCCT  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

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

  
FQ4.15.1. Relaciona os fenómenos atmosféricos 
do vento e a formación de frontes coa diferenza 
de presións atmosféricas entre distintas zoas.  
  
FQB4.15.2. Interpreta os mapas de isóbaras que 
se amosan no pronóstico do tempo, indicando o 
significado da simboloxía e os datos que 
aparecen nestes.  

  
CMCCT  

  
  
  

CMCCT  
  

Proba escrita  
Observación directa  
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Unidade 5: Enerxía  
  

Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave  

Intrumentos de 
avaliación  

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

  
FQB5.1.1. Resolve problemas de 
transformacións entre enerxía ciné- tica e 
potencial gravitatoria, aplicando o principio de 
conservación da enerxía mecánica.  
  
FQB5.1.2.  Determina a enerxía disi- pada en 
forma de calor en situacións onde diminúe a 
enerxía mecánica.   
  
  
  

  
CMCCT  

  
  
  
  
  

CMCCT  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
B5.2. Recoñecer que a 
calor e o traballo son dúas 
formas de trans- ferencia 
de enerxía, e identificar as 
situa- cións en que se 
producen.  
  
  

  
FQB5.2.1. Identifica a calor e o traballo como 
formas de intercambio de enerxía, distinguindo 
as acepcións coloquiais destes termos do seu 
significado científico.   
  
FQB5.2.2. Recoñece en que condi- cións un 
sistema intercambia enerxía en forma de calor ou 
en forma de traballo.   
  
  

  
CMCCT  

  
  
  
  

CMCCT  
  
  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
B5.3. Relacionar  os 
conceptos de traballo e 
potencia na reso- lución de 
problemas, expresando os 
resul- tados 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 
despra- zamento, e expresa o resultado nas 
unidades do Sistema Internacional ou noutras de 
uso común, como a caloría, o kWh e o CV.  
  

  
CMCCT  

  
  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  
B5.4. Relacionar cuali- tiva 
e cuantitativa- mente a 
calor cos efectos que 
produce nos corpos: 
variación de temperatura, 
cambios de estado e 
dilatación.  

  
FQB5.4.1. Describe as transfor- macións que 
experimenta un corpo ao gañar ou perder 
enerxía, determina a calor necesaria para que se 
produza unha variación de temperatura dada e 
para un cambio de estado, e representa 
gráficamente estas transformacións.  
  

  
CMCCT  

  
  
  
  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

  FQB5.4.2. Calcula a enerxía trans- ferida entre 
corpos a distinta tempe- ratura e o valor da 
temperatura final aplicando o concepto de 
equilibrio térmico.  
  
FQB5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude 
dun obxeto coa variación da sús temperatura 
utilizando o coefi- ciente de dilatación lineal 
correspon- dente.  
  
  
FQB5.4.4. Determina experimental- mente 
calores específicas e calores latentes de 
substancias puras mediante un calorímetro, 
realizando os cálculos necesarios a partir dos 
datos empíricos obtidos.   
  
  
  

  
  
  

CMCCT  
  
  
  
  

CMCCT  
  
  
  
  
  

CMCCT  
CAA  
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B5.5.   Valorar a rele- 
vancia histórica das 
máquinas térmicas como 
desencadeado- res da  
Revolución Industrial, así 
como a súa importancia 
actual na industria e no 
transporte.  
  

  
FQB5.5.1. Explica ou interpreta, mediante 
ilustracións ou a partir delas, o fundamento do 
funcio- namento do motor de explosión.   
  
FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a 
importancia histórica do motor de explosión e 
preséntao empregando as TIC.  
  

  
CMCCT  

  
  

CAA  
CMCCT  

CD  
CCL  
CSC  

CCEC  
  

Proba escrita  
Observación directa  

  

B5.6.   Comprender a 
limitación que o fenó- 
meno da degradación da 
enerxía supón para a 
optimización dos procesos 
de obtención de enerxía 
útil nas máquinas 
térmicas, e o reto tecno 
lóxico 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.  
  
FQB5.6.2. Emprega simulacións virtuais 
interactivas para determinar a degradación da 
enerxía en diferentes máquinas, e expón os 
resultados empregando as TIC.  

  
CMCCT  

  
  
  
  
  
  

CMCCT  
CD  

CCL  

Proba escrita  
Observación directa  

Traballos de investigación  
  

  
  

8.3. Concreción para cada estándar avaliable: Temporalización e grao mínimo de 
consecución  

  
Bloque 1: A actividade científica  
  

Estándares de aprendizaxe  Temporalización  Grao mínimo de consecución  
  
FQB1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos 
que foi definitivamente a colaboración de científicos/as 
de diferentes áreas de coñecemento.  
  
  

  
Unha sesión.  
  
  
  

  
Método científico. Etapas.  
Manexo de datos dunha observación científica 
para facer a representación gráfica dos mesmos 
e deducir a expresión matemática vecellada a 
eles.  
  

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

  
  
Unha  sesión  

  
Relación ciencia y tecnoloxía.  

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

  
  
Unha sesión e 
media.  
  

  
Magnitudes e unidades do Sistema 
Internacional.  
Notación científica.  
Multiplos y submúltiplos.  

    
  

  

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

  
Unha sesión.  
  

  
Coñecemento e uso do material de laboratorio.  

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

  
Unha sesión.  
  
  
Unha sesión.  

  
Análisis e síntese de textos científicos.  
  
  
Comprobación das fontes de información.  
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FQB1.5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro 
relativo dunha medida coñecendo o valor real.  
  

  
Unha sesión.  
  
  

  
Uso das TIC para a procura, selección e 
síntese de información.  

  
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.  
  

  
Unha sesión.  
  

  
Cálculo do valor medio dunha medida, 
empregando as sifras significativas axeitadas.  

  
FQB1.7.1. Representa gráficamente 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.  
  

  
Unha sesión.  
  

  
Representacións gráficas de datos 
experimentais.  
  
  

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

  
Unha sesión.  
  

  

  
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.  
  

  
Unha sesión.  
  

  

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

  
Unha sesión.  
  

  

  
  
Bloque 2: A materia  
  

Estándares de aperendizaxe  Temporalización  Grao mínimo de consecución  
  
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.  
  

  
Unha sesión.  
  
  
  
  

  
Modelo planetario do átomo.  
  
  
  

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

  
Unha sesión.  

  
Masa e carga das partículas subatómicas.  

  
FQB2.2.1. Estable  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 sue comportamento 
químico.  

  
Unha sesión.  
  
  

  
Configuración electónica e táboa periódica.  
  
  
  

    
Unha sesión.  

  
Metais e non metáis na taboa periódica.  

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

  Propiedades xerais que os diferencian. 
Os gases nobres na taboa periódica.  
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FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos 
químicos, e sitúalos na táboa periódica.  

  
Unha sesión.  
  
  

  
Elementos representativos e os metáis de 
transición mais importantes.  
Grupos e períodos da taboa periódica dos 
elementos representativos.  
  

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

  
Unha  sesión  
  
  

  
Procesos de ionización.  
Enlace iónico. Cristales  
  
  

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

  
Unha sesión.  

  
Enlace covalente. 
Formación de moléculas 
Formación de cristales.  
Masas moleculares  

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

  
Unha sesión.  
  
  
  
  
  

  
Simbolos, nomes e valencias dos elementos 
mais comúns da táboa periódica. Sustancias 
puras y mixturas. Sustancias simples ou 
elementais. Sustancias compostas.  
Significado dunha fórmula química.  
  

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

  
Unha sesión  

  
Propiedades e aplicacións algún elemento ou 
composto de especial interese.  
  

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

    

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

  
Seis sesións.  

  
Formulación e nomenclatura dos compostos 
binarios mais común  

  
FQB2.7.1. Xustifica a importancia das forzas 
intermoleculares en substancias de interese biolóxico.  
  
FQB2.7.2. Relaciona a intensidade e o tipo de forzas 
intermoleculares co estado físico e os puntos de fusión 
e ebullición das substancias covelentes moleculares, 
interpretando gráficos ou táboas que conteñan os datos 
necesarios.  
  

  
Unha sesión.  
  

  
Forzas intermoleculares en substancias de 
interés biolóxico.  

  
FQB2.8.1. Explica os motivos polos que o carbono é o 
elemento que forma maior número de compostos.  
  
FQB2.8.2. Analiza as formas alotrópicas do carbono, 
relacionando a estructura coas propiedades.  
  

  
Unha sesión.  
  

  
A tetravalencia do átomo de carbono.  
  
  
Formas alotrópicas do carbono.  
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FQB2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos 
sinxelos mediante a súa fórmula molecular, 
semidesenvolvida e desenvolvida.  
  
  
  
FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as 
fórmulas usadas na representación de hidrocarburos.      
  
FQB2.9.3. Describe as aplicacións de hidrocarburos 
sinxelos de especial interese.  
  

  
Unha sesión.  
  

  
Formulación de hidrocarburos con sus tres 
tipos de fórmulas.  
  
  
  
  
  
Hidrocarburos de uso cotián.  

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

  
Unha sesión.  
  

  
Grupos funcionáis.  

  
Bloque 3: Os cambios  

  
Estándares de aprendizaxe  Temporalización  Grao mínimo de consecución  
  
FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas 
utilizando a teoría de colisións, e deduce a leu de 
conservación da masa.  

  
  
Unha sesión  

  
Reaccións químicas. Escritura y axuste.  
  
Teoría cinético-molecular.  
  

  
FQB3.2.1. Predí o efecto que sobre a velocidade de 
reacción teñen a concentración dos recativos, a 
temperatura, o grao de división dos reactivos sólidos e 
os catalizadores.  
  
FQB3.2.2. Analiza o efecto dos factores que afectan a 
velocidade dunha reacción química, sexa a través de 
experiencias de laboratorio ou mediante aplicacións 
virtuais interactivas nas que a manipulación das 
variables permita extraer conclusións.  
  

  
  
Unha sesión  
  
  
  
  
Unha  sesións  

  
  
Lei de conservación da masa.  
  
  
  
  
Concepto de mol.   
Número de Avogadro.  
Volumen molar.  
Masa molar.  
Cálculos estequiométricos sinxelos.  
  

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

  
  
Dúas sesión.  
  
  
  

  
Velocidade dunha reacción.  
Concentración.  
Factores que influen na velocidade dunha 
reacción.  

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

  
Dúas sesións.  
  
  
  

  
efecto invernadoiro. 
burato do ozono.  
.  
  

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

  
Dúas sesións.  
  
  
  
  

  
Significado dos coeficientes dunha ecuación 
química.  
  
  
  
Cálculos estequiométricos.  
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FQB3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o 
comportamento químico de ácidos e bases.  
  
FQB3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro 
dunha disolución utilizando a escala de pH.  
  

  
Unha sesión.  
  

  
Ácidos e bases según o concepto de 
Arrhenius.  
  
Escala de acidez  

  
FQB3.7.1. Deseña e describe o procedemento de 
realización dunha volumetría de neutralización entre un 
ácido forte e unha base forte, e interpreta os 
resultados.  
  
FQB3.7.2. Planifica unha experiencia e describe o 
procedemento para seguir no laboratorio que demostre 
que nas reaccións de combustión se produce dióxido 
de carbono mediante a detección deste gas.  
  
FQB3.7.3. Realiza algunhas experiencias de 
laboratorio nas que teñan lugar reaccións de síntese, 
combustión ou neutralización.  
  

  
Dúas sesions.  
  

  
Volumetría ácido-base.  
  
Reaccións máis comúns.  

  
FQB3.8.1. Describe as reaccións de síntese industrial  

  
Dúas sesións.  

  
Reacción de síntese do amoniaco.  

do amoníaco e do ácido sulfúrico, así como os usos 
destas substancias na industria química.  
  
FQB3.8.2. Valora a importancia das reaccións de 
combustión na xeración de electricidade en centrais 
térmicas, na automoción e na respiración celular.  
FQB3.8.3. Describe casos concretos de reaccións de 
neutralización de importancia biolóxica e industrial.  
  

  Reacción de Fritz Haber.  
Síntese e descomposición da auga  

  
Bloque 4: O movemento e as forzas  
  

Estándares de aperendizaxe  Temporalización  Grao mínimo de consecución  
  
FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de 
posición, desprazamento e velocidade en distintos tipos 
de movemento, utilizando un sistema de referencia.  

  
  
Unha sesión.  
  

  
Traxectoria, vectores de posición, desprazamento 
e velocidade.  

  
FQ4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da 
súa traxectoria e a súa velocidade.  
  
FQB4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da 
velocidade nun estudo cualitativo do movemento 
rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), e razoa o 
concepto de velocidade instantánea.  

  
  
Media  sesión  

  
MRU; MRUV; MRUR; MRUA; MCU 
Movemento de graves:  
Caída libre y lanzamiento vertical  
  
  
Velocidade media. Velocidade instantánea.  

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

  
  
Media sesión.  
  
  
  
  

  
Ecuación da posición e  
ecuación da velocidade  
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FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento rectilíneo 
uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado 
(MRUA) e circular uniforme (MCU), incluíndo 
movemento de graves, tendo en conta valores positivos 
e negativos das magnitudes, e expresar o resultado en 
unidades do Sistema Internacional.  
  
FQB4.4.2. Determina tempos e distancias defreada de 
vehículos e xustifica, a partir dos resultados, a 
importancia de manter a distancia de seguridade na 
estrada.  
  
FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector 
aceleración en calquera movemento curvilíneo e 
calcula o seu valor no caso do movemento circular 
uniforme.  

 

  
  
Unha sesión.  
  
  
  
  
  
  
Unha sesión.  

  
Concepto de aceleración.  
Cálculo da posición para calquer tempo.  
Cálculo do tempo para acadar unha posición.  
Cálculo da velocidade en calquer tempo.  
Cálculo do tempo para acadar unha velocidade. (  
Exemplo: tempo de freada)  
  
  
A aceleración nos movementos uniformes 
curvilíneos. (Exemplo: MCU)  
  
   
A aceleración como unha característica intrínseca 
dos movementos curvos.  
  

  
FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a 
aceleración a partir de gráficas posición-tiempo e 
velocidade-tempo en movementos rectilíneos.  
  
FQB4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente 
ou en equipo experiencias no laboratorio ou 
empregando aplicacións virtuais interactivas, para 
determinar a variación da posición e a velocidade dun 
corpo en función do tempo, e representa e interpreta os 
resultados obtidos.  
  

  
  
Unha sesión.  

  
  
Gráficas posición-tempo e velocidade-tempo.  

  
FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en 
fenómenos cotiáns nos que hay cambios na velocidade 
dun corpo.  
  
FQB4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a forza 
normal, a forza de rozamento e a forza centrípeta en 
casos de movementos rectilíneos e circulares.  
  

  
  
Unha sesión.  
  
  
  
Unha sesión.  

  
Recoñecemento de forzas cotiáns: Peso, Normal, 
forza de rozamento, forza centrípeta.  
  
  
Diagramas de corpo libre (representación de 
forzas) para corpos en reposo y en movemento.  

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

  
  
Unha sesión.  

  
Diagrama de forzas para un corpo en reposo 
sobre un plano inclinado.  

  
FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das 
leis de Newton.  
  
FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como 
consecuencia do enunciado da segunda lei.  
  
FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de acción 
y reacción en situacións de interaccións entre entre 
obxetos.  
  

  
  
Unha sesión.  
  
  
Unha sesión.  

  
As leis de Newton ou tamén chamadas leis da 
dinámica.  
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FQB4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de 
atracción gravitatoria só se poñen de manifesto para 
obxetos moi masivos, comparando os resultados 
obtidos de aplicar a lei da gravitación universal ao 
cálculo de forzas entre distintos pares de obxetos.  
   
FQB4.9.2. Obtén a expresión da aceleración da 
gravidade a partir da lei da gravitación universal 
relacionando as expresións matemáticas do peso dun 
corpo e a forza de atracción gravitatoria.  

  
Unha sesión.  

  
Lei de Gravitación Universal: Enunciado, 
expresión matemática e interpretación.  
  
   
  
Expresión da aceleración da gravedade a partir 
do peso a ley anterior.  

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

  
  
Unha sesión.  
  

  
Condición de órbita estable.  

  
FQB4.11.1.     Describe as aplicacións dos satélites arti- 
ficiais en telecomunicacións, predición meteorolóxica, 
posicionamiento global,astronomía e cartografía, así 
como os riscos derivados do lixo espacial que xeran.  
  

  
  
Unha sesión.  

  
Importancia da tecnoloxía satelital.  

  
FQB4.12.1.   Interpreta fenómenos e aplicacións 
prácticas nas que se pon de manifesto a relación entre 
a superficie de aplicación dunha forza e o efecto 
resultante.  
  
FQB4.12.2.   Calcula a presión exercida polo peso dun 
obxeto regular en distintas situacións nas que varía a 
superficie en que se apoia; compara os resultados e 
extrae conclusións.  
  

  
  
Unha sesión.  
  
  
  
  
Unha sesión.  

  
Concepto de presión. Unidades.  
  
  
  
  
  
Presión como función da superficie.  

  
FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos en que 
se poña de manifesto a relación entre a presión e a 
profundidade no seo da hidrosfera e a atmosfera.   
  
FQB4.13.2. Explica o abastecemento de agua potable, 
o deseño dunha presa e as aplicacións do sifón, 
utilizando o principio fundamental da hidrostática.  
  
FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados coa 
presión no interior dun fluído aplicando o principio 
fundamental da hidrostática.   
  
  
FQB4.13.4. Analiza aplicacións prácticas baseadas no 
principio de Pascal, como a prensa hidráulica, o 
elevador, ou a dirección e os freos hidráulicos,  
aplicando a expresión matemática de este principio á 
resolución de problemas en contextos prácticos.   
  
FQB4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade de 
obxetos utilizando a espresión matemática do principio 
de Arquímides, e verificaa experimentalmente nalgún 
caso.   
  

  
  
Unha sesión.  

  
Presión no interior dun fluído.  
  
  
  
Principio fundamental da hidrostática.  
  
  
  
  
  
  
Principio de Pascal.  
  
  
  
  
  
Principio de Arquímides.  
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FQB4.14.1. Comproba experimentalmente ou utilizando 
aplicacións virtuais interactivas a relación entre a 
presión hidrostática e a profundidade en fenómenos 
como o paradoxo hidrostático, o tonel de Arquímedes e 
o principio dos vasos comunicantes.   
  
FQB4.14.2.  Interpreta o papel da presión atmosférica 
en experiencias como o experimento de Torricelli, os 
hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos onde 
non se derrama o contido, etc., inferindo o seu elevado 
valor.  
  
FQB4.14.3. Describe o funcionamento básico de 
barómetros e manómetros, e xustifica a súa utilidade en 
diversas aplicacións prácticas.  
  

  
  

  
  
Paradoxo hidrostático e o tonel de Arquímedes.  
  
  
  
  
Presión atmosférica.  
Experimento de Torricelli.  
  
  
  
  
Vasos comunicantes.  
Manómetros.  

  
FQ4.15.1. Relaciona os fenómenos atmosféricos do 
vento e a formación de frontes coa diferenza de presións 
atmosféricas entre distintas zoas.  
  
FQB4.15.2. Interpreta os mapas de isóbaras que se 
amosan no pronóstico do tempo, indicando o significado 
da simboloxía e os datos que aparecen nestes.  
  

    
Interpretación dos mapas de isobaras.  

  
 
Bloque 5: Enerxía  
  
Estándares de aperendizaxe  Temporalización  Grao mínimo de consecución  
  
FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións 
entre enerxía cinética e potencial gravitatoria, 
aplicando o principio de conservación da enerxía 
mecánica.  
  
FQB5.1.2.  Determina a enerxía disipada en forma de 
calor en situacións onde diminúe a enerxía mecánica.   
  

  
Unha sesión.  
  
  
  
  
Unha sesión.  

  
Principio da conservación da enerxía mecánica.  
  
  
  
Cálculo do traballo da forza de rozamento.  

  
FQB5.2.1. Identifica a calor e o traballo como formas 
de intercambio de enerxía, distinguindo as acepcións 
coloquiais destes termos do seu significado 
cientíifico.   
  
FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema 
intercambia enerxía en forma de calor ou en forma de 
traballo.   
  

  
Unha sesión.  

  
Conceptos de calor e traballo.  
Calor e traballo con enerxía en tránsito.  
  
  
  
Condicións para o intercambio de calor ou 
traballo.  

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

  
Media sesión.  
  
  
  
Duas sesión.  
  
  

  
Cálculo de traballo vencellado a unha forza.  
Concepto de potencia.  
Unidades.  
  

  
FQB5.4.1. Describe as transformacións que experi-  

  
Duas sesión.  
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menta 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 gráficamente estas 
transformacións.  
  
FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos 
a distinta temperatura e o valor da temperatura final 
aplicando o concepto de equilibrio térmico.  
  
FQB5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun 
obxeto coa variación da sús temperatura utilizando o 
coeficiente de dilatación lineal correspondente.  
  
  
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.   
  

  
  
  
  
  
  
  
Duas sesión.  
  
  
  
  
Unha sesión.  
  
  
  
  
  
Unha sesión.  
  

Calor vencellada a un quecemento, enfriamento 
ou cambio de estado. Gráfica de quecemento.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Cálculo da dilatación lineal dunha variña.  
  
  
  
  
  
Calores específicos e calores latentes.  

  
FQB5.5.1. Explica ou interpreta, mediante ilustracións 
ou a partir delas, o fundamento do funcionamento do 
motor de explosión.   
  
FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia 
histórica do motor de explosión e preséntao 
empregando as TIC.  
  

  
Media sesión.  
  
  
  
  
Media sesión.  
  
  

  
Funcionamento do motor de combustión interna.  
  
  
  
  
  
  

  
FQB5.6.1. Utiliza o concepto da degradación da 
enerxía para relacionar a enerxía absorbida e o 
traballo realizado por unha máquina térmica.  
  
FQB5.6.2. Emprega simulacións virtuais interactivas 
para determinar a degradación da enerxía en 
diferentes máquinas, e expón os resultados 
empregando as TIC.  
  

  
Unha sesión.  
  
  
  
  
Unha sesión.  
  

  
Degradación da enerxía.  
Concepto de entropía.  
  
  
  
Trasnformaciones energéticas.  
Transporte y almacenamiento de la energía. 
Fontes de enrxía. Recursos enerxéticos. Efectos 
ambientais.  
Enerxías convencionais fronte ás alternativas.  
  

  

8.4. Distribución temporal trimestral  
  
A distribución trimestral dos contidos axustados as sesións dispoñibles dos trimestres do curso 2021-22         

é a seguinte:  
  

1er Trimestre Tema 1: Formulación inorgánica   
 Tema 2: A táboa periódica 
 Tema 3: Enlace químico 
2º Trimestre Tema 4: Reaccions químicas 
 Tema 5: Química do carbono 
 Tema 6: Cinemática: MRU, MRUV, MCU 
3er Trimestre Tema 7: Estática de fluidos 
 Tema 8: Traballo, potencia e enerxía mecánica 

Tema 9: Enerxía térmica 
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8.5. Procedementos, instrumentos de avaliación e cualificación  
  
O curso dividirase en 3 avaliacións. En cada unha delas o alumno/a terá que acadar unha calificación 

mínima de 5 para obter avaliación positiva.  
Os alumnos que non superen a avaliación, terán que recuperala nunha proba escrita realizada na 

seguinte avaliación ou, de ser o caso, mediante a repetición da práctica de laboratorio e/ou dos traballos 
correspondentes.  

A principios do mes de xuño aqueles alumnos/as con algunha avaliación pendente de recuperar, terán a 
opción de recuperala/s cunha proba escrita na que se incluirán cuestións e problemas das avaliacións 
pendentes.  

Para superar a materia en xuño é necesario ter avaliación positiva (cualificación mínima de 5) nas tres 

avaliacións, realizada coa media ponderada das 3 avaliacións.  

A finais de xuño realizarase unha proba extraordinaria sendo preciso obter unha cualificación de 5 para 

superar a materia nesta convocatoria extraordinaria.  

 

 Os instrumentos de avaliación que se van a empregar son:  

• Caderno do profesor – Observación directa: Valorarase o traballo diario tanto na aula como na casa 

e a participación na materia.  

• Traballos do alumno/a: Investigación, exposicións orais e informes de prácticas.  

• Probas escritas. Realizaranse dúas probas por trimestre: un control que terá un peso dun 30% e un 

exame final, 70%.  

A cualificación farase da seguinte forma:  

10% Caderno do profesor – Observación directa  
20% Traballos do alumno  

70% Probas escritas  
  

8.6. Superación da materia de Física e Química 3º ESO pendente  
  
a) Programa de reforzo: Os alumnos e alumnas recibirán trimestralmente boletíns de exercicios  

correspondentes a cada avaliación, ao principio da mesma. Quincenalmente e durante un recreo un profesor 
do seminario estará a disposición destes alumnos/as para resolver dúbidas e facer un seguimento 
individualizado das tarefas encomendadas. Ao final de cada avaliación os alumnos terán que entregar o 
boletín para a súa corrección.    

b) Actividades de avaliación  

A avaliación da materia farase coas pautas seguintes:  
• Trimestralmente o alumnado pendente deberá resolver o boletin de exercicios proposto  
• No mes de maio será convocado a un exame    

c) Criterios para superar a materia   

Para aprobar a materia na convocatória de xuño, deberanse cumplir os requisitos seguintes:   
• Entregar nos días especificados os boletíns propostos.  
• Ter unha nota média dos boletíns cun mínimo de 3 puntos.  
• Ter unha nota no exame cun mínimo de 3 puntos.  
• Ter una nota média entre o apartado b) e o c) dun mínimo de 5 puntos.   

O alumnado que suspenda a materia na convocatória de xuño, debera presentarse á convocatoria 
extraordinaria de setembro. Neste caso, para a avaliación terase en conta únicamente a nota do exame.  
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9. Programación de Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional 4º ESO  
  
Ciencias aplicadas á Actividade Profesional é unha materia troncal á que poderá optar o alumnado que 

elixa a vía de ensinos aplicados.  
  
O coñecemento científico permítelles ás persoas comprenderen e valoraren a súa realidade e a do seu 

contorno. Para chegar a este nivel de comprensión cómpre coñecer e aplicar os métodos da ciencia para 
identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia, e valorar criticamente os 
hábitos sociais en distintos ámbitos.   

   
A materia de Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional ten como obxectivo ofrecerlle ao alumnado a 

oportunidade de aplicar en cuestións prácticas, cotiás e próximas os coñecementos adquiridos ao longo dos 
cursos anteriores en disciplinas como Química, Bioloxía ou Xeoloxía.  

  
Esta formación aportará unha base sólida para abordar os estudos de formación profesional nas familias 

agraria, industriais alimentarias, química, sanidade, vidro e cerámica , entre outras. A actividade no 
laboratorio dará o alumnado unha formación experimental básica e contribuirá á adquisición dunha disciplina 
de traballo aprendendo a respectar as normas de seguridade e hixiene.  

  
Os contidos preséntanse en catro bloques. O bloque 1 está dedicado ao traballo no laboratorio; é 

importante que os/as estudantes coñezan a organización dun laboratorio, os materiais e as substancias que 
van usar durante as prácticas, facendo moito fincapé no coñecemento e no cumprimento das normas de 
seguridade e hixiene, así como na correcta utilización de materiais e substancias. É importante que 
manipulen e utilicen os materiais e reactivos con total seguridade. O obxectivo é que o alumnado realice 
ensaios de laboratorio que lle permitan coñecer as técnicas instrumentais básicas.  

  
O bloque 2 dedícase á ciencia e á súa relación co ambiente. A súa finalidade é que os/as estudantes 

coñezan os tipos de contaminantes, as súas orixes e os seus efectos, así como o tratamento para reducir 
os seus impactos e eliminar os residuos xerados. A parte teórica debe ir combinada coa realización de 
prácticas de laboratorio que lle permitan ao alumnado coñecer como se poden tratar estes contaminantes e 
como utilizar as técnicas aprendidas. O uso das tecnoloxías da información e da comunicación neste bloque 
está especialmente recomendado para realizar actividades de indagación e de procura de solucións ao 
problema ambiental, do mesmo xeito que o traballo en grupo e a exposición e defensa das conclusións das 
investigacións por parte dos/das estudantes.   

  
O bloque 3 é o que máis novidades achega para os/as estudantes e debería traballarse combinando os 

aspectos teóricos cos de indagación, utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación, que 
constituirán unha ferramenta moi útil para que o alumnado poida coñecer os últimos avances neste campo 
a nivel mundial e local.  

  
O bloque 4 ten como obxectivo a realización de proxectos de investigación en grupo seguindo os métodos 

da ciencia aplicados a coñecementos adquiridos en cursos anteriores. Os/as estudantes deberán apoiarse 
nas tecnoloxías da información e da comunicación para a elaboración e a presentación das súas 
investigacións, e ao mesmo tempo coidarán a expresión oral e escrita nas conclusións finais dos seus 
proxectos.  

  

9.1. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave  
  
Entendemos que as competencias clave son aquelas capacidades para aplicar de xeito integrado os 

contidos propios de cada  ensinanza e etapa educativa, e para lograr a realización adecuada de actividades 
e a resolución eficaz de problemas complexos. Resultan da combinación de habilidades prácticas, 
coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, etc. que podemos fomentar e incentivar dende a nosa 
materia.  

  
Dende a materia de Física e Química de 4º ESO contribuímos coa seguintes competencias específicas 

da materia:  
  
Comunicación lingüística (CCL).  

• Utilizar a terminoloxía adecuada na construción de textos e argumentacións con contidos científicos.  
• Comprender e interpretar mensaxes acerca das ciencias da natureza.  



   52  
  

  
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  
  

• Describir, explicar e predicir fenómenos naturais.  
• Manexar as relacións de causalidade ou de influencia, cualitativas ou   cuantitativas entre as ciencias 

da natureza.  
• Analizar sistemas complexos, nos que interveñen varios factores.  
• Entender e aplicar o traballo científico.  
• Interpretar as probas e as conclusións científicas.  
• Describir as implicacións que a actividade humana e a actividade científica e tecnolóxica teñen no 

medio.  
• Identificar os grandes problemas cos que se enfronta hoxe a humanidade e as solucións que se están 

a buscar para resolvelos e para avanzar nun desenvolvemento sostible.  
• Utilizar a linguaxe matemática para cuantificar os fenómenos naturais.  
• Utilizar a linguaxe matemática para analizar as causas e as consecuencias.  
• Utilizar a linguaxe matemática para expresar datos e ideas sobre a natureza.  

  
Competencia dixital (CD).  
  

• Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para comunicarse, solicitar información, 
retroalimentala, simular e visualizar situacións, obter e tratar datos.  

  
Aprender a aprender (CAA).  
  

• Integrar os coñecementos e os procedementos científicos adquiridos para comprender as informacións 
provenientes da súa propia experiencia e dos medios escritos e audiovisuais.  

  
Competencias sociais e cívicas (CSC).  
  

• Comprender e explicar problemas de interese social desde unha perspectiva científica.  
• Aplicar o coñecemento sobre algúns debates esenciais para o avance da ciencia, para comprender 

como evolucionaron as sociedades e para analizar a sociedade actual.  
• Recoñecer aquelas implicacións do desenvolvemento tecnocientífico que poidan comportar riscos para 

as persoas ou para o medio.  
  
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  
  

• Elaborar e defender traballos de investigación sobre temas propostos ou de libre elección, que 
permiten desenvolver a aprendizaxe autónoma   

  
  
Conciencia e expresións culturais (CCEC)  
•  Recoñecer a cultura científica como un conxunto de coñecementos estructurados en teorías que 

influíron na nosa forma de entender a realidade e polo tanto contribuíron a nosa cultura  
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9.2. Relación entre contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 
competencias clave  

  
  
Bloque 1. Técnicas instrumentais básicas  
  

Obxetivos  
  

Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave  

  
a 
b 
f  
  

  
B1.1. Organización do 
laboratorio: materiais e  

normas de seguridade e 
hixiene.  

  

  
B1.1. Utizar 

correctamente os  
materiais e os productos 

do laboratorio.  
  

  
CAAB1.1.1. Determina o tipo 
de instrumental de laboratorio 
necesario segundo o tipo de 
traballo que vaia a realizar.  

  
CAA  

CMCCT  
  

  
a 
b 
f  

m  
  

  
B1.1. Organización do 
laboratorio: materiais e  

normas de seguridade e  
hixiene  

  
B1.2. Cumprir e respectar 
as normas de seguridade  
e hixiene do laboratorio.  

  
  

  
CAAB1.2.1. Recoñece e 

cumpre as normas de  
seguridade e hixiene que 

rexen nos traballos de 
laboratorio.  

  
CSC  

CMCCT  
  
  

  
e 
f  
g 
h  
  

  
B1.2. Aplicación do método 
científico aos traballos de 

laboratorio.  
  

B1.3. Utilización de 
ferramentas das técnoloxías 

da información e da  
comunicación para o traballo  
experimental do laboratorio.  

  
  

  
B1.3. Contrastar algunhas 
hipótesis baseándose na 

experimentación, na  
compilación de datos e na 

análise de resultados.  
  
  

  
CAAB1.3.1. Recolle e 

relaciona datos obtidos por  
diversos medios, incluídas as  
tecnoloxías da información e 

da comunicación, para  
transferir información de 

carácter científico.  
  

  
CAA  

CSIEE 
CD.  

  

  
e 
f  
  

  
B1.4. Técnicas de 

experimentación en física, 
química, bioloxía e xeoloxía.  

  
B1.4. Aplicar as técnicas 
e o instrumental axeitado 

para identificar 
magnitudes.  

  
CAAB1.4.1. Determina  e 

identifica medidas de 
volumen, masa ou  
temperatura utilizando  
ensaios de tipo físico ou 

químico.  

  
CAA  

CMCCT  
  

  
e 
f  

g  
  

  
B1.4. Técnicas de 

experimentación en física, 
química, bioloxía e xeoloxía.  

  

  
B1.5.  Preparar 

disolucións de diversa 
índole, utilizando 
estratexias prácticas.  

  
CAAB1.5.1. Decide que tipo 

de estratexia práctica cómpre 
aplicar para a preparación 
dunha disolución concreta.  

  
CAA  

CMCCT  
  

  
e 
f  

g  
  

  
B1.4. Técnicas de 

experimentación en física, 
química, bioloxía e xeoloxía.  

  
  

  
B1.6. Separar os 

compoñentes dunha  
mestura utilizando as  
técnicas instrumentais 

adecuadas.  

  
CAAB1.6.1. establece que 

tipo de técnicas de  
separación e purificación de 
substancias se debe utilizar 

nalgún caso concreto.  

  
CAA  

CMCCT  
  

  
e 
f  

g  
  

  
B1.4. Técnicas de 

experimentación en física, 
química, bioloxía e xeoloxía.  

  

  
B1.7. Predicir que tipo de 

biomoléculas están  
presentes en distintos  

tipos de alimentos.  
  
  

  
CAAB1.7.1. Discrimina que 
tipo de alimentos conteñen 

diferentes biomoléculas.  

  
CAA  

CMCCT  
  

  
e 
f  

g  
  

  
B1.1. Organización do 
laboratorio: materiais e  

normas de seguridade e  
hixiene  

  
B1.8.  Determinar que 
técnicas habituais de 
desinfección hai que  
utilizar segundo o uso  
que se faga do material 

instrumental  
  

  
CAAB1.8.1. Describe técnicas 

e determina o instrumental 
axeitado para os procesos 
cotiáns de desinfección.  

  
CSC  

CMCCT  
  
  

  
Obxetivos  

  
Contidos  

  
Criterios de avaliación  

  
Estándares de aprendizaxe  

  
Competencias 

clave  
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e 
f  

g  
  
  

  
B1.1. Organización do 
laboratorio: materiais e  

normas de seguridade e 
hixiene.  

B1.5. Técnicas e 
procedementos de  

  
B1.9.  Precisar as fases e 

os procedementos  
habituais de desinfección 

de materiais de uso 
cotián nos 

establecementos  

  
CAAB1.9.1. Resolve acerca 
de medidas de desinfección  

de materiais de uso cotián en  
distintos tipos de industrias ou 

de medios profesionais.  

  
CAA  

CSIEE  
CMCCT.  

  

 desinfección de mateiais en 
distintos sectores.  

  

sanitarios, de imaxe  
persoal, e de tratamentos 

de benestar, e nas  
industrias e os locais  
relacionados co sector 
alimentario e as súas 

aplicacións.  
  

  

  
e f  
g  
  

  
B1.5. Técnicas e 

procedementos de  
desinfección de mateiais en 

distintos sectores.  
  

  
B1.10. Analizar os 

procedementos instru-  
mentais que se utilizan en 
diversas industrias como  
a alinmentaria, a agraria, 

a farma- céutica, a  
sanitaria e a de imaxe  

persoal, e outros sectores 
da industria.  

  
  

  
CAAB1.10.1. Relaciona 

procedementos instrumentais 
coa súa aplicación no campo 
industrial ou no de servizos.  

  
CAA  

CMCCT  
  

  
e 
f l  
ñ  
  

  
B1.6. Análise da aplicación da 

ciencia en campos  
profesionais directamente  
relacionadas con Galicia.  

  

  
B1.11. Contrastar as 
posibles aplicacións  

científicas nos campos 
profesionais directa-  

mente relacionados co 
seu entorno.  

  
CAAB1.11.1. Sinala 

aplicacións científicas con 
campos da actividade 

profesional do seu entorno.  

  
CAA  

CMCCT  
  

  
  
Bloque 2. Aplicacións da ciencia na conservación ambiental  
  
  

Obxetivos  
  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave  

 f  
g  
  

  
B2.1. Contaminación:  

concepto e tipos.  
  

  
B2.1. Precisar en que 
consiste a contami-  

nación, e categorizar e  
identificar os tipos máis 

representativos.  
  

  
CAAB2.1.1. Utiliza o concepto 
de contaminación aplicado a 

casos concretos.  

  
CSC  

CMCCT  
  

 f  
g 
h 
m  
  

  
B2.2. Contaminación 

atmosférica: orixe, tipos e 
efectos.  

  
B2.2. Contrastar en que 

consisten os efectos 
ambientais da  
contaminación  

atmosférica, tales como a 
chuvia ácida, o efecto 

inverna- doiro, a  
destrución da capa de 

ozono e o cambio 
climático.  

  
CAAB2.2.1. Discrimina os 
tipos de contaminación da  
atmósfera, a súa orixe e os 

seus efectos.  
  

CAAB2.2.2.  Categoriza, 
recoñece e distingue os 
efectos ambientais da  

contaminación atmosférica  
máis coñecidos, como a  
chuvia ácida, o efecto  

invernadoiro, a destrucción da  
capa de ozono ou o cambio  

clobal a nivel climático, e  
valora os seus efectos  

negativos para o equilibrio do 
planeta.  

  
CSC  

CMCCT  
  
  

CSC  
CMCCT  
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 f  
g 
m  
  
  

  
B2.3. Contaminación do solo.  

  

  
B2.3.  Precisar os efectos 

contaminantes que se 
derivan da actividade 
industrial e agrícola,  

nomeadamente sobre o 
solo.  

  

CAAB2.3.1. Relaciona os 
efectos contaminantes da  

actividade industrial e agrícola 
sobre o solo.  

  
CSC 

CMCCT.  
  

  
e 
f  

g  

  
B2.4. Contaminación da 

auga.  
B2.5. Calidade da auga: 
técnicas de tratamento e  

  
B2.4. Identificar os 

axentes contaminantes  
da auga, informar sobre 
o tratamento de depu-  

  
CAAB2.4.1. Discrimina e 

identifica os axentes  
contaminantes da auga, 

coñece o seu tratamento e  

  
CAA  

CMCCT  
CSIEE 
CSC  

 
h 
m  
  

depuración.  
  

ración desta e compilar 
datos de observación e 
experimentación para  

detectar contami- nantes 
nela.  

  

deseña algún ensaio sinxelo 
de laboratorio para a súa 

detección.  

  

  
e 
f  
g 
h 
m  
  

  
B2.6. Contaminación 

nuclear.  
B2.7. Análise sobre o uso da 

enerxía nuclear.  
B2.8. Xestión dos residuos.  

  

  
B2.5. Precisar en que 
consiste a contami- 

nación nuclear,  
reflexionar sobre a  

xestión dos residuos  
nucleares e valorar  

críticamente a utilización 
da enerxía nuclear.  

  

  
CAAB2.5.1. Establece  en que 

consiste a contaminación  
nuclear, analiza a xetión dos 

residuos nucleares e  
argumenta sobre os factores a 

favor e en contra do uso da 
enerxía nuclear.  

  
CSC  

CMCCT  
  

  
e 
f  
g 
h 
m  
  

  
B2.6. Contaminación 

nuclear.  
B2.7. Análise sobre o uso da 

enerxía nuclear.  
B2.8. Xestión dos residuos.  

  

  
B2.6. Identificar os 

efectos da radiactividade  
sobre o ambiente e a súa 

repercusión sobre o  
futuro da humanidade.  

  

  
CAAB2.6.1.  Recoñece e 
distingue os efectos da  

contaminación raioactiva  
sobre oambiente e a vida en 

xeral.  
  

  
CMCCT  

CSC  
  
  
  
  

  
e 
f  
h 
m  
  

  
B2.8. Xestión dos residuos.  

  

  
B2.7. Precisar e 

identificar as fases  
procedimentais que  

interveñen no tratamento  
de residuos e investiga 
sobre a súa recollida 

selectiva.  
  

  
CAAB2.7.1. Determina os 
procesos de tratamento de  

residuos e valora críticamente 
a súa recollida selectiva.  

  
CSC  

CMCCT  
  

  
a 
e 
h 
m  
  

  
B2.8.  Xetión dos residuos.  

  
B2.8. Contrastar 

argumentos a favor da 
recollida selectiva e a  

súa repercusión a nivel 
familiar e social.  

  
CAAB2.8.1. Argumenta os 

pros e os contras da recollida 
e da reutilización de residuos.  

  
CSC  

CMCCT  
  
  

  
e 
f  
  
  

  
B2.9. Normas básicas e 

experimentais sobre química 
ambiental.  

  

  
B2.9.  Utilizar ensaios de 
laboratorio relacio- nados  
coa química ambiental, e 

coñecer o que é unha  
medida de pH e o seu  

manexo para controlar o 
ambiente.  

  
  
  
  

  
CAAB2.9.1. Formula ensaios 
de laboratorio para coñecer 
aspectos relacionados coa 
conservación ambiental.  

  
CMCCT.  
CSIEE  
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b 
e 
f  
h 
m 
ñ  
  

  
B2.10. Xestión do planeta e 

desenvolvemento 
sustentable.  

  

  
B2.10. Analiza e 

contrasta opinións sobre 
o concepto de  

desenvolvemento  
sustentable e as súas 
repercusións para o  
equilibrio ambiental.  

  
  

  
CAAB2.10.1. identifica e 
describe o concepto de  

desenvolvemento sustentable, 
e enumera posibles solucións 
ao problema da degradación 

ambiental.  

  
CAA  

CMCCT  
CSC  

  

  
a, 
b 
d, 

e g 
m 

ñ o  

B2.11. Importancia das 
campañas de sensibilización  
sobre o ambiente. Aplicación 
no contorno máis próximo.  

B2.11. Participar en 
campañas de sensibili-  

zación, a nivel do centro 
docente, sobre a  

necesidade de controlar  
a utilización dos recursos 

enerxéticos ou doutro 
tipo.  

  

  
CAAB2.11.1. Aplica, xunto 
cos/coas compañeiros/as, 

medidas de control da  
utilización dos recursos, e  
implica niso o propio centro 

docente.  

  
CSC  
CCL 
CD  

CAA  
  
  

  
e f  
g h 
m  
  

  
B2.12. Importancia das 

campañas de sensibilización  
sobre o ambiente. Aplicación  
no contorno máis próxixmo.  

  
  

  
B2.12. Deseñar 

estratexias para dar a 
coñecer aos/ás  

compañeiros/as e ás 
persoas próximas a  

necesidade de manter o 
ambiente.  

  
CAAB2.12.1.  Formula 

estratexias de 
sustentabilidade no contorno 
do centro docente.  

  

  
CSC  

CCL CD  
CAA  

  

  
  
Bloque 3.  Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i).  
  
  

Obxetivos  
  

Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave  

  
a 

e f  
g  
  

  
B3.1. Concepto de 

investigación,  
desenvolvemento e 

innovación, e etapas do ciclo 
I+D+i.  

  
B3.1. Analizar a 

incidencia da I+D+i na 
mellora da  

productividade e no 
aumento da  

competitividade no  
marco globalizador 

actual.  
  

  
CAAB3.1.1. Relaciona os 

conceptos de investigación,  
desenvolvemento e innovación.  

Contrasta as tres etapas do 
ciclo I+D+i.  

  
CSIEE  
CSC  

  
b 
e 
g 
ñ  
  
  

  
B3.2. Tipos de innovación.  

Importancia para a sociedade.  
  

B3.3. Papel das 
administracións e dos  
organismos estatais e  

autonómicos no fomento da 
I+D+i.  

  
  
  

  
B3.2. Investigar e 

argumentar acerca dos  
tipos de innovación en 

productos ou en  
procesos, e valorar  

críticamente todas as  
achegas a eles por parte 
de organismos estatais 
ou autonómicos, e de  

organizacións de diversa 
índole.  

  
CAAB3.2.1. Recoñece tipos de 

innovación de productos  
baseados na utilización de 

novos materiais, novas  
tecnoloxías, etc., que xorden 

para dar resposta a novas 
necesidades da sociedade.  

  
CAAB3.2.2.  Enumera os 

organismos e as  
administracións que fomentan a 

I+D+i a nivel estatal e 
autionómico.  

  
  

  
CSIEE  
CSC  

  
  

CSIEE  
CSC  



   57  
  

  
b 

e f  
g 
ñ  
  
  

  
B3.2. Tipos de innovación.  

Importancia para a sociedade.  
Contaminación do solo.  

  
B3.4. principais liñas de I+D+i 

actuais para o sector 
industrial.  

  

  
B3.3.  Compilar, analizar 

e discriminar infor-  
mación sobre tipos de  

innovación en productos 
e procesos, a partir de  
exemplos de empresas 
punteiras en innovación.  

  
CAAB3.3.1. Precisa, analiza e 
argumenta como a innovación 

é ou pode ser un factor de  
recuperación económica dun 

país.  
  
  
  

CAAB3.3.2. Enumera algunhas 
liñas de I+D+i actuais para as 

industrias químicas,  
farmacéuticas, alimentarias e 

enerxé- ticas.  

  
CSIEE  
CSC  
CCL  

  
CSIEE  

  
  

  
b 

e f  
g  
  

  
B3.5. Utilización de 

ferramentas das tecnoloxías 
da información e da  

comunicación no ciclo de 
investigación e 

desenvolvemento.  

  
B3.4. Utilizar 

axeitadamente as 
tecnoloxías da  

información e da  
comunicación na  

procura, na selección e 
no proceso da 

información  
encamiñadas á  

investigación ou ao  
estudo que relacione o  
coñecemento científico 
aplicado á actividade 

profesional.  
  

  
CAAB3.4.1. Recoñece a 

importancia das tecnoloxías da 
información e da comunicación 

no ciclo de investigación e 
desenvolvemento.  

  
CAA  

CMCCT  
CSIEE  

  
  

  
  
  
  
Bloque 4.  Proxecto de investigación  
  

  
Obxetivos  

  

  
Contidos  

  
Criterios de avaliación  

  
Estándares de aprendizaxe  

  
Competencias 

clave  
  

b 
c  

e f  
g  
  
  

  
B4.1. Método científico.  

Elaboración de hipótesis, e a 
súa comprobación e  

argumentación a partir da 
experimen- tación ou a 

observación.  

  
B4.1. Planear, aplicar e 

integrar as destrezas e as 
habilidades  propias do 
traballo científico.  

  

  
CAAB4.1.1. Integra e aplica as 

destrezas propias dos 
métodos da ciencia.  

  
CAA  

CMCCT  
CSIEE  

  
b 

e f  
g 
h  
  

  
B4.1. Método científico.  

Elaboración de hipótesis, e a 
súa comprobación e  

argumentación a partir da 
experimen- tación ou a 

observación.  

  
B4.2. Elaborar hipótesis e 
contrastalas a través da 
experimentación ou a 

observación.  
  

  
CAAB4.2.1. Utiliza argumentos 

que sustifiquen as hipótesis 
que propón.  

  
CCL  
CAA  

CMCCT  

  
b 

e f  
h 
o  

  
B4.2. Artigo científico. Fontes 

de divulgación científica.  
  

  
B4.3. Discriminar e decidir 

sobre as fontes de  
información e os métodos 
empregados para a súa 

obtención.  

  
CAAB4.3.1. Utiliza fontes de 
información apoiándose nas  
técnoloxías da información e 

da comunicación, para a  
elaboración e a presentación 

das súas investigacións.  
  

  
CAA  
CCL  

CMCCT  
CD  
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a 
b 
c 
d 
g  
  
  
  
  
  

  
B4.3. Proxecto de 

investigación: organización.  
Participación e colaboración 

respectuosa no traballo 
individual e en equipo.  

Presentación de conclusións.  

  
B4.4.  Participar, valorar e 

respectar o traballo 
individual e en grupo.  

  
CAAB4.4.1. Participa, valora e 
respecta o traballo individual e 

en grupo.  

  
CAA  
CSC  

CSIEE  
  

  
  

a 
b 
d 
e 
g 
h 
o  
  
  

  
B4.3. Proxecto de 

investigación: organización.  
Participación e colaboración 

respectuosa no traballo 
individual e en equipo.  

Presentación de conclusións.  
  

  
B4.5. Presentar e 

defender en público o  
proxecto de investigación 

realizado.  

  
CAAB4.5.1. Deseña pequenos 

traballos de investigación  
sobre un tema de interese  

científico-tecnolóxico ou 
relativo a animais e/ou  

plantas, os ecosistemas do  
seu entorno ou a alimentación 
e a nutrición humanas, para a 
súa presentación e defensa na 

aula.  
  
  

CAAB4.5.2. Expresa con 
precisión e coherencia as 

conclusións das súas 
investigacións, tanto  

verbalmente como por escrito.  

  
CCL  
CD  

CSIEE  
CMCCT  

  
  

CCL  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
9.3. Concreción para cada estándar avaliable: Temporalización e grao mínimo de consecución  
  
  

Estándares de aprendizaxe  Temporalización  Grao mínimo de consecución  
  
CAAB2.1.1. Utiliza o concepto de contaminación aplicado 
a casos concretos.  

  
  
Tres sesións.  
  

  
  
Concepto de contaminación.  
  

  
CAAB2.2.1. Discrimina os tipos de contaminación da 
atmósfera, a súa orixe e os seus efectos.   
  

  
Tres sesións.  
  

  
Contaminantes da atmósfera.  

  
CAAB2.2.2.  Categoriza, recoñece e distingue os efectos 
ambientais da contaminación atmosférica máis 
coñecidos, como a chuvia ácida, o efecto invernadoiro, a 
destrucción da capa de ozono ou o cambio global a nivel 
climático, e valora os seus efectos negativos para o 
equilibrio do planeta.  
  

  
Tres sesións.  
  
  

  
Chuvia ácida.  
Efecto invernadoiro.  
Destrucción da capa de ozono.  
Cambio climático global.  
  

  
CAAB2.3.1. Relaciona os efectos contaminantes da 
actividade industrial e agrícola sobre o solo.  
  

  
Tres sesións.  
  

  
Causas da degradación do solo.  

  
CAAB2.4.1. Discrimina e identifica os axentes contami- 
nantes da auga, coñece o seu tratamento e deseña 
algún ensaio sinxelo de laboratorio para a súa detección.   
  

  
Tres sesións.  

  
Axentes contaminantes da auga.   
Potabilización e depuración.  
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CAAB2.5.1. Establece  en que consiste a contami- 
nación nuclear, analiza a xetión dos residuos nucleares 
e argumenta sobre os factores a favor e en contra do uso 
da enerxía nuclear.  
  

  
Tres sesións.  
  
  

  
Ventaxas e inconvintes da enerxía nuclear.  
Contaminación nuclear.  
Xestión dos residuos nucleares.  
  
  

  
CAAB2.7.1. Determina os procesos de tratamento de 
residuos e valora críticamente a súa recollida selectiva.  

  
Tres sesións.  
  

  
Xestión dos residuos.  
  

  
CAAB2.8.1. Argumenta os pros e os contras da recollida 
e da reutilización de residuos.   
  

  
Tres sesións.  
  

  
Pros e contras da recollida e da reutilización dos 
residuos.  

  
CAAB2.9.1. Formula ensaios de laboratorio para 
coñecer aspectos relacionados coa conservación 
ambiental.  
  

  
Tres sesións.  
  

  
Ensaios de: pH, Fosfatos. Nitratos, Nitriros.  
Amonio. Na auga e no solo.  

  
CAAB2.10.1. identifica e describe o concepto de 
desenvolvemento sustentable, e enumera posibles 
solucións ao problema da degradación ambiental.   
  

  
Tres sesións.  

  
Concepto e tipos de desenvolvemento.  

  
CAAB2.11.1. Aplica, xunto cos/coas compañeiros/as, 
medidas de control da utilización dos recursos, e implica 
niso o propio centro docente.   
  

  
Tres sesións.  

  
Emprego racional dos recursos.  

  
CAAB2.12.1.  Formula estratexias de sustentabilidade no 
contorno do centro docente.  
  

  
Tres sesións.  

  
Traballo no invernadoiro.  

  
  
  
  
  
  
Bloque 3: Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i)  
  
  

Estándares de aprendizaxe  Temporalización  Grao mínimo de consecución  
  
CAAB3.1.1. Relaciona os conceptos de investigación, 
desenvolvemento e innovación. Contrasta as tres etapas 
do ciclo I+D+i.               
  

  
Duas sesións.  
  
  
  

  
I+D+i: As etapas dun proxecto.  
  
  
  
  

  
CAAB3.2.1. Recoñece tipos de innovación de productos 
baseados na utilización de novos materiais, novas 
tecnoloxías, etc., que xorden para dar resposta a novas 
necesidades da sociedade.  
  
  

  
  
Duas sesións.  

  
Os novos materiais e as novas tecnoloxías.  

  
CAAB3.2.2. Enumera os organismos e as administracións 
que fomentan a I+D+i a nivel estatal e autonómico.  
  

  
  
Duas sesións.  

  
Organismos vencellados coa I+D+i.  
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CAAB3.3.1. Precisa, analiza e argumenta como a 
innovación é ou pode ser un factor de recuperación 
económica dun país.  
  

  
  
Duas sesión.  
  
  
  

  
A innovación como factor de recuperación 
económica dun país.  
  

  
CAAB3.3.2. Enumera algunhas liñas de I+D+i actuais para 
as industrias químicas, farmacéuticas, alimen- tarias e 
enerxéticas.  
  
  

  
  
Unha sesión.  

  
Algunhas liñas actuáis de I+D+i.  

  
CAAB3.4.1. Recoñece a importancia das tecnoloxías da 
información e da comunicación no ciclo de investi- gación 
e desenvolvemento.  

  
  
Unha sesión.  
  

  
As TIC aplicadas a I+D+i  

  
  

Bloque 4: Poxecto de investigación  
  

Estándares de aprendizaxe  Temporalización  Grao mínimo de consecución  
CAAB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos 
métodos da ciencia.  

Unha sesión.  
  

Métodos e ferramentas empregadas pola 
ciencia.  
  

CAAB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipótesis 
que propón.  

Unha  sesión  Argumentación.  

CAAB4.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas 
tecnoloxías da información e da comunicación, para a 
elaboración e a presentación das súas investigacións.  

Dúas sesións.  
  
  
  

As TIC como fonte de información.  

CAAB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual 
e en grupo.  

  
Unha sesión.  
  

  
Traballo individual e grupal.  

CAAB4.5.1. Desempeña pequenos traballos de 
investigación sobre un tema de interese científicotecnolóxido 
ou relativo a animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu 
contorno ou a alimentaciónm e a nutrición humanas, para a 
súa presentación e defensa na aula.  

Unha sesión.  
  

Traballo de investigación.  

CAAB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as 
conclusións das súas investigacións, tanto verbalmente 
como por escrito.  
  

Duas sesións  Expresar as conclusións verbalmente e por 
escrito.  

  
 9.4. Distribución temporal trimestral  
  
 A distribución trimestral dos contidos axustados as sesións dispoñibles dos trimestres do curso 2021/22 

é a seguinte:  
  

1er Trimestre:  Tema 1: El trabajo en el laboratorio.   
Tema 2: Medidas de volumen, masa y temperatura.  
Tema 3: Preparación de disoluciones.  
Tema 4: Separación y purificación de sustancias.  
Tema 5: Detección de las biomoléculas en los laboratorios.  

2º Trimestre:  Tema 6: Técnicas de desinfección y esterilización.  
Tema 7: Contaminación. Suelo, agua, atmósfera.  
Tema 8: Destrucción de la capa de ozono. Efecto invernadero. Lluvia ácida.  
Tema 9: Formulación inorgánica.  

3er Trimestre:  Tema 10: Contaminación nuclear.  
Tema 11: Desarrollo sostenible.  
Tema 12: I+D+i. Etapas y líneas de investigación.  
Tema 13: I+D+i en el desarrollo de la sociedad.  
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9.5. Procedementos, instrumentos de avaliación e cualificación  
  

O curso dividirase en 3 avaliacións. En cada unha delas o alumno/a terá que conseguir unha 

cualificación mínima de 5 para obter unha avaliación positiva.   

Os alumnos/as que non superen a avaliación terán que recuperala nunha proba escrita realizada na 

seguinte avaliación ou, de ser o caso, cos traballos correspondentes.   

A principios do mes de xuño aqueles alumnos/as con algunha avaliación pendente de recuperar, terán 
a opción de recuperala cunha proba escrita na que se incluirán cuestións e problemas das devanditas 
avaliacións.   

A finais de xuño realizarase unha proba extraordinaria, sendo preciso obter unha cualificación de 5 para 
superar a materia nesta convocatoria. A cualificación final será a media aritmética dos trimestres.   

 
 Os instrumentos de avaliación que se van a empregar son:  

• Caderno do profesor – Observación directa: Valorarase o traballo diario tanto na aula como na casa 
e a participación na materia.  

• Traballos do alumno/a: Investigación, exposicións orais e informes de prácticas.  

• Proba escrita. Realizarase unha proba escrita por trimestre, con cuestión tipo test.  
  
A cualificación farase da seguinte forma:  

20% Caderno do profesor 

40% Traballo diario e de investigación no que se incluirán exposicións orais e entrega de informes e 

boletíns.  

40% Probas escritas.  

Poderanse modificar as porcentaxes das cualificacións dependendo dos traballos de investigación que 
se realicen por trimestre.  

  
   

10. Concrecións metodolóxicas que require a materia  
  
ü Ensinanza presencial:  A profesora elabora recursos propios que fai chegar ao alumnado de forma 

física (fotocopias) así como a través de EDIXGAL. Para afianzar os coñecementos adquiridos se 

elaboran fichas que se entregan ao alumnado para realizar durante as sesións lectivas, así como 
cuestionarios e actividades presentadas en EDIXGAL. Todas as tarefas realizadas quedan corrixidas e 

publicadas nos cursos Moodle correspondentes.  

ü Ensinanza semipresencial ou non presencial: Todos os recursos e as actividades requeridas estarán 

dispoñibles para o alumnado en EDIXGAL. No caso das fichas realizadas en presencial en papel, serán 
enviadas a EDIXGAL polo alumnado na tarefas correspondentes programadas pola profesora. A maiores 
se combinará Moodle con clases on-line a través da plataforma Cisco-Webex.  
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11. Materiais e recursos didácticos empregados  
  

O departamento garantirá os medios necesarios para poder desenvolver esta programación de maneira 

presencial, pero tamén semipresencial ou non presencial. Estes medios serán os seguintes:  

  
Recursos impresos. (ensinanza presencial, semipresencial e non presencial)  

– Material elaborado polo profesorado do departamento de Física e Química e que se lle fará chegar 

ao alumnado de maneira impresa e a través da Aula Virtual do Centro ou a través de EDIXGAL.  

  

Material audiovisual. (ensinanza presencial, semipresencial e non presencial) – 
 Vídeos e documentais.   

– Proxector de vídeo para ordenador. (só en ensinanza presencial)  
– Aplicación Cisco-Webex (en ensinanza semipresencial e non presencial)  

  
Material informático. (nos tres escenarios posibles de ensinanza)  

– O centro dispón de aulas ABALAR e é centro EDIXGAL.  

– Internet é un medio idóneo para a busca de información e comunicación co alumnado.   

– Programas de software educativo e laboratorios virtuais.  

– Aula virtual do Centro e plataforma Agueiro.  

  
Modelos atómicos/moleculares/táboas periódicas (só en ensinanza presencial)  

Poden ser moi útiles distintos obxectos, ben adquiridos polo departamento, ou ben achegados polos  
alumnos, que servirán para explicar fenómenos de forma simplificada.  

  
12. Medidas de atención á diversidade  

  
Hai unha gran diversidade de alumnado, tanto en capacidades iniciais, intereses, ou nos distintos 

procesos de maduración persoal e de aprendizaxe.  

Evitouse definir modelos ríxidos de aprendizaxe, deixando abertas vías de estudo, desenvolvemento e 
aplicación dos contidos, que garantan a adquisición das capacidades e obxectivos, a alumnos de 

características diversas, e con diferentes ritmos de aprendizaxe.  

A análise dos coñecementos previos, inquedanzas e intereses dos alumnos, así como do entorno 

sociocultural no que se desenvolven, darán pautas de actuación en cada momento concreto.  

Contémplanse as seguintes medidas de atención á diversidade:  

• Cambios na metodoloxía de avaliación  
• Cambios de organización da clase.  
• ACIs  
• Plans de traballo individualizado (PTI) 
• Realización dun elevado número de actividades de carácter aberto, no que o alumnado poda participar 

segundo as súas capacidades, aptitudes e intereses.  

• En cada unidade didáctica, proporcionar actividades de reforzo e de ampliación para aqueles alumnos 
que o requiran.  

• Usar materiais de lectura complementarios, libros de divulgación científica, documentación técnica e 
folletos, que poden resultar mais atractivos ó alumnado, favorecendo a motivación.  
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• Apoiar o proceso de ensinanza mediante o uso de maior cantidade de instrucións e axudas.  
Asemade as diversas necesidades educativas que presenten o noso alumnado serán afrontadas en 

colaboración coa orientadora do centro e de ser necesario co profesor de Pedagoxía Terapéutica do mesmo.  

 Terase especial interese en promover actitudes de respecto á igualdade de dereitos e oportunidades 
entre mozos e mozas. Así como favorecer a integración de alumnos con discapacidades e alumnos 
procedentes doutras  culturas.  
  
13. Ensinanzas transversais  

  
Na materia de Física e Química, os ensinos transversais concrétanse, nos seguintes aspectos:  
 

Educación viaria  

• Análise e identificación das causas dos accidentes, grupos de alto risco e características dos vehículos 

implicados, así como das circunstancias nos que se produciron, responsabilizándose das súas 
actuacións como condutor e peón.  

 

Educación para a saúde  
• Identificación das melloras e os danos que produce na saúde e no medio ambiente o uso de 

determinadas sustancias.  

• Valoración da importancia e a necesidade de seguir unha dieta saudable polos beneficios que achega.  

 

Educación do consumidor  
• Identificación dos pictogramas utilizados na etiquetaxe de produtos químicos e a valoración do seu 

uso.  

• Análise das relacións entre as sociedades humanas e o aproveitamento dos recursos naturais, 
valorando as súas consecuencias.  

• Valoración crítica do desenvolvemento científico e técnico na organización do tempo libre e nas 
actividades de lecer.  

• Actitude crítica co consumo desmesurado e irresponsable de servizos, bens e produtos.  
 

Educación ambiental  
• Uso responsable dos produtos químicos e coñecemento das normas de protección ambientas respecto 

da eliminación de residuos.  

• Ampliación do concepto de medio ambiente como conxunto de sistemas interrelacionados e 

interdependientes.  

• Identificación e reflexión sobre os problemas ambientais actuais, locais e globais, como retos 

ineludibles da nosa sociedade, con actitude crítica e construtiva.  

• Análise da utilidade dos isótopos radioactivos, para estudar a problemática dos residuos que xeran e 

o seu almacenamento.  

• Identificación e valoración de accións individuais e conxuntas relacionadas co compromiso polo medio 
ambiente.  
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Educación audiovisual e tecnolóxica  
• Uso dos instrumentos que ofrecen a tecnoloxía e as TIC nos proceso de procura, xestión e arquivo da 

información, así como no desenvolvemento de traballos de investigación.  

• Análise crítica dos contidos audiovisuais sobre as propiedades e aplicacións de determinados 
elementos, e o uso de aplicacións para a representación desta información, aproveitando múltiples medios  

• Actitude aberta na incorporación, uso e actualización das novas tecnoloxías durante os procesos de 

realización de traballos e da aprendizaxe.  

 

Educación moral e cívica  

• Actitude participativa e colaborativa en actividades de grupo, valorando como enriquecedoras as 

diferenzas entre as persoas e mantendo unha actitude activa de rexeitamento ante calquera tipo de 
discriminación.  
  
  
14. Actividades complementarias e extraescolares  

  
Debido a situación sanitaria actual, o Departamento de Física e Química non programará actividades 

complementarias nin extraescolares.  

De acadar unha melloría substancial na situación sanitaria, o Departamento poderá reprogramar esta 

parte do documento, quedando constancia deste cambio na memoria de Departamento en xuño de 2022.  

  
  
15. Procedementos para a revisión e avaliación da programación  

  
Avaliarase periodicamente o desenvolvemento da programación e faranse propostas de mellora.  

Valoraranse especialmente os seguintes aspectos:  

• Hai coherencia entre o programado e o desenvolvemento das clases.  
• A distribución temporal é equilibrada.  
• O desenvolvemento da materia adecúase as  características do grupo.  
• A  metodoloxía fomenta a motivación e o desarrollo das capacidades del alumno/a.  
• Grao de seguimento dos alumnos.   
• Os criterios de cualificación axústanse aos tipos de actividades.  
Este é un documento susceptible de futuras modificacións en función da evolución da pandemia do 

COVID-19 e de futuras instrucións da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.  

Todas as modificacións realizadas quedarán reflectidas na Memoria Final de Departamento cando 
finalice o presente curso escolar 2021-2022.  
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ANEXO I. PROTOCOLO COVID PARA O LABORATORIO  

  
O laboratorio de Ciencias Naturais é empregado no IES Monte Carasco polos departamentos de Física 

e Química (FQ) e Ciencias Naturais (CCNN).   
Ambos departamentos vense na obriga de empregar este espazo coma aula (nas optativas ou sección 

bilingües) e coma laboratorio, nas prácticas experimentais de asignaturas troncais e optativas. En ambos 
usos toda persoa que acceda ou permaneza na aula levará posta a mascarilla, considerándose unha actitude 
que contravén as normas de convivencia do centro que as quiten ou se neguen a poñela, por poñer en perigo 
a saúde dos demais membros da comunidade educativa.  

  
Dotación mínima da aula:  
  
ü Xabón de mans. ü Dispensador de xel hidroalcóholico. ü Dispensador de papel 

individual. ü Limpiador desinfectante de pistola.  
ü Spray de alcohol ao 70% ou outra solución viricida. ü Papeleiras con bolsa, protexidas 

con tapa e accionadas por pedal ou de tapa basculante.  
ü Luvas desbotables e gafas de seguridade.  

  
Distribución de espazos:  
  

• Como norma xeral a distribución do alumnado nas mesas de laboratorio debe respectar a distancia de 
seguridade decretada por la Administración Educativa. Con isto, en cada mesa corrida poderán sentarse 
3 alumnos ou alumnas, a 1,2 m de distancia; e en cada pupitre sentarase un alumno ou alumna, 
respectando a distancia de 1,2 m en calquera dirección con calquera compañeiro.  

• A aula debe estar correctamente ventilada durante todo o tempo que esté sendo utilizada; sempre que as 
condicións ambientas o permitan. As portas e fiestras deben estar abertas para facilitar unha ventilación 
natural (en ningún caso os alumnos manipularan peches de fiestras ou portas; farao a profesora 
hixienizando as mans antes e despois de facelo)  

• Levarase a cabo un control estricto do lugar que ocupan na aula para que se poida levar a cabo o rastrexo 
dos contactos dun posible contaxio da COVID-19.  

• Non se usará a biblioteca do laboratorio.  
  

Actividade diaria:  
  

• Ao entrar no laboratorio, alumnado e profesorado, hixienizarán as mans e collerán o papel co que secar 
as superficies que han de hixienizar cunha solución viricida (mesa e taburete, e ordenador se non é de uso 
propio). Evitarase o uso das billas da aula para evitar aglomeracións nas piletas. Evidentemente estes 
grifos tampoco poderán usarse para beber ou encher botellas para ese fin.  

• Non deberán moverse baixo ningún concepto dos seus postos salvo permiso expreso da profesora. Isto 
evitará aglomeracións no momento do reparto de materiais ou instrumental, por exemplo, que estarán 
controlados en todo momento polo profesorado, e fora do alcance do alumnado en todo momento.  

• En caso de ter que ir ao aseo, e en xeral, sempre que por calquera razón deban abandoar a aula de xeito 
individual, deberán hixienizarse as mans ao sair e ao volver á aula.  

• Levarase a cabo un control estricto do material ou instrumental adxudicado a cada alumno para que se 
poida facer o rastrexo dos contactos dun posible contaxio da COVID-19.  

• Baixo ningún concepto compartirán material persoal (bolígrafo, lápiz, goma, regra, calculadora...).  
• Non se usará a biblioteca do laboratorio, pois o libro empregado debería pasar por un período de 

cuarentena antes de volver a ser empregado, e iso imposibilita o uso da biblioteca tal e coma está 
concebido.  

• Unha vez rematada a actividade encomendada, e con tempo suficiente antes de que toque o timbre, o 
alumnado volverá a hixienizar as mans, logo o material utilizado que non sexa propio, e unha vez máis as 
mans antes de abandoar o laboratorio, sempre en fila de a un, respectando a distancia de seguridade e 
dirixidos pola profesora, que hixienizará as mans antes de sair da aula.  
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ANEXO II. ITINERARIO LECTOR  

   
MATERIA: Física e Química   DEPARTAMENTO: Física e Química  

  
  Lecturas 

complementarias 
de tipo 

informativo.  

Lectura extensiva: propostas de lecturas libres, que poden ser compartidas ou 
non.  

2º ESO  
Revistas de 
divulgación  
científica  

Artigos científicos  

  
1. ARNOLD, Nick (1997). Esa caótica Química. Barcelona: Molin. ISBN: 9788427220522.  
2. BOADA, Marc (2014). Max Picard y el maldito péndulo de Foucault. Barcelona: Editorial La 
Galera. ISBN: 9788424649951.  
3. PEREYRA, Jordi. Respuestas sorprendetes a preguntas cotidianas. Paidós Ibérica. ISBN: 
9788449336515.  
4. O'HARE, Mick (2008). ¿Por qué no se hielan los pies de los pingüinos? y 114 preguntas 
de lo más extravagantes. Barcelona: Editorial RBA. ISBN: 9788498671384.  
5. IGNOTOFSKY, Rachel (2017). Mujeres en la ciencia: 50 intrépidas pioneras que cambiaron 
el mundo. Madrid: Nórdica. ISBN: 9788416830800.  

3º ESO  
Revistas de 
divulgación  
científica  

Artigos científicos  

   
 
 
 
 
 
 

1. VV.AA. (2020) Cómo explicar física cuántica con un gato zombi. Alfaguara. ISBN: 
9788420484624.  
2. LÓPEZ NICOLÁS, José Manuel. Un científico en el supermercado. Barcelona: Planeta. 
ISBN: 9788408217251  
3. TORREGROSA, Daniel. Del mito al laboratorio: La inspiración de la mitología en la 
ciencia. Palencia: Cálamo. ISBN: 9788416742110  
4. FERNÁNDEZ PANADERO, Javier. Como Eistein por su casa. Madrid: Páginas de espuma. 
ISBN: 9788483932254  
5. KAKALIOS, James (2006). La física de los superhéroes. Barcelona: Robin Book.  
ISBN: 9788496222724.  
6. SWAN, Russ. Lo que la física esconde... Lisba. ISBN: 9788466239660  
7. MUNROE, Randal (2017). ¿Qué pasaría si...?: Respuestas serias y científicas a todo tipo 
de preguntas absurdas. Madrid: Aguilar ISBN: 9788403517295.  

4º ESO  
Revistas de 
divulgación  
científica  

Artigos científicos  
  

1. GARCÍA BELLO, Deborah (2016). Todo es cuestión de química. Barcelona: Paidós Ibérica. 
ISBN: 9788449331886.  
2. NGUYEN-KIM, Mai Thai. Mi vida es química. Barcelona: Ariel. ISBN: 978843443209.  
3. ATKINS, Peter (2007). Las moléculas de Atkins. Madrid: Akal. ISBN 9788446022541.  
4. KEAN, Sam (2018). La cuchara menguante. Madrid: Anaya. ISBN: 978846987282.  
5. GALFARD, Christophe. El universo en tu mano. Blackie Books. ISBN: 9788416290628.  
6. LÓPEZ NICOLÁS, Jose Manuel (2016). Vamos a comprar mentiras: alimentos y 
cosméticos desmontados por la ciencia. Palencia: Cálamo. ISBN: 9788496932951.  

Espacios  Aula / Casa  Biblioteca / Casa  
 


