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Programación de 2º ESO 

Contidos/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe/Competencias Clave 

 

 Física e Química. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. A actividade científica  

▪ f 

▪ h 

▪ B1.1. Método científico: etapas. 

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

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

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

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ m 

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

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

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

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ f 

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

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

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

▪ CMCCT 

 

 

 



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

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ 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 

▪ B1.6. Procura e tratamento de información. 

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

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

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

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

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

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ B1.1. Método científico: etapas. 

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

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

▪ B1.5. Traballo no laboratorio. 

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

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

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 



▪ B1.6. Proxecto de investigación. ▪ FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo 
individual e en equipo. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Bloque 2. A materia  

▪ B2.1. Propiedades da materia. 

▪ B2.2. Aplicacións dos materiais. 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ B2.4. Leis dos gases. ▪ B2.3. Establecer as relacións entre as variables das que depende 
o estado dun gas a partir de representacións gráficas ou táboas de 

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

▪ CMCCT 



resultados obtidas en experiencias de laboratorio ou simulacións 
dixitais. 

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

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ B2.5. Substancias puras e mesturas. 

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ B2.7. Métodos de separación de mesturas. ▪ B2.5. Propor métodos de separación dos compoñentes dunha 
mestura e aplicalos no laboratorio. 

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

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Bloque 3. Os cambios  

▪ B3.1. Cambios físicos e cambios químicos. 

▪ B3.2. Reacción química. 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 



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

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

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ m 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ f 

▪ m 

▪ B3.3. A química na sociedade e o ambiente. ▪ B3.4. Valorar a importancia da industria química na 
sociedade e a súa influencia no ambiente. 

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 Bloque 4. O movemento e as forzas  

▪ f ▪ B4.1. Forzas: efectos. 

▪ B4.2. Medida das forzas. 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 



▪ 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 

▪ b 

▪ f 

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

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

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.4. Velocidade media. 

▪ B4.5. Velocidade instantánea e aceleración. 

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

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

▪ CMCCT 

▪ 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 

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

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

▪ CMCCT 

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

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

▪ CMCCT 

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

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

▪ CMCCT 



depende. 
▪ FQB4.6.2. Distingue entre masa e peso calculando o valor 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.9. Estrutura do Universo. 

▪ B4.10. Velocidade da luz. 

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

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

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B4.1. Forzas: efectos. 

▪ B4.8. Forza gravitatoria. 

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

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

 Bloque 5. Enerxía  

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 



▪ f ▪ B5.2. Tipos de enerxía. 

▪ B5.3. Transformacións da enerxía. 

▪ B5.4. Conservación da enerxía. 

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

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

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ h 

▪ B5.5. Enerxía térmica. Calor e temperatura. 

▪ B5.6. Escalas de temperatura. 

▪ B5.7. Uso racional da enerxía. 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ f 

▪ h 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ h 

▪ m 

▪ B5.9. Fontes de enerxía. 

▪ B5.10. Aspectos industriais da enerxía. 

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

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

 

 



Unidades Didácticas e Mínimos exixibles  para una avaliación positiva. 
   

Organizamos os contidos expresados no decreto 86/2015 en unidades didácticas. 

U.D. 1 ACTIVIDADE CIENTÍFICA E MEDIDA. 
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/

INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

▪Fenómenos Físicos e fenómenos 

Químicos; Física e Química. 

▪Magnitude física, medida e unidade de 

medida. 

▪Sistema Internacional de Unidades. 

Magnitudes básicas e derivadas. Múltiplos 

e submúltiplos das unidades do SI. A orixe 

do S.I.  

▪Cálculos coas magnitudes físicas. 

Notación científica. Factores de 

conversión.  

▪Característica dunha medida: Exactitude 

dunha medida. Sensibilidade dun 

instrumento de medida.  

▪O método científico. As súas etapas: 

observación, formulación de hipóteses, 

experimentación, extracción de conclusións 

e comunicación de resultados. Leis e 

teorías.  

▪O traballo no laboratorio. Normas de 

seguridade. Material de laboratorio e 

pictogramas.  

▪A materia e as súas propiedades. 

▪Determinación de medidas indirectas: 

cálculo da densidade dun sólido. 

Determinación experimental do volume e 

da masa dun sólido.  

-Coñece as partes dun traballo científico e sabe diferencialas. 

-Responde de xeito ordenado ante novos problemas e é capaz de 

elaborar un plan de traballo. 

-Expresa textos propios da área de xeito organizado e de forma 

oral e escrita. 

-Posúe un discurso adecuado á súa idade e constrúe textos de 

carácter científico con propiedade. 

-Comprende que os avances científicos son importantes para a 

vida diaria e cotiá.  

-Entende o procedemento a seguir e desenvolve estratexias novas 

de acordo ás necesidades. 

-Manéxase cos cambios de unidades e non confunde as unidades 

asociadas ás diferentes magnitudes. 

-Interioriza os hábitos de funcionamento dun laboratorio e é quen 

de identificar os riscos e actuar en consecuencia. 

-Utiliza correctamente os instrumentos de medida e rexistra os 

datos de forma sistemática. 

-Utiliza de forma correcta os termos exactitude, precisión e 

sensibilidade atendendo á acepción con que se utilizan no ámbito 

dos instrumentos de medida. 

-É capaz de identificar material de laboratorio e entender a 

etiqueta dos produtos.  

-È capaz de utilizar os coñecementos científicos con seguridade 

e de forma acertada, manexando as expresións, funcións, táboas 

e gráficos. 

-Emprega adecuadamente a calculadora na notación científica. 

▪Fenómenos Físicos e Químicos.  

▪Concepto de magnitude, medida e 

unidade de medida. 

▪Sistema Internacional de Unidades. 

Magnitudes fundamentais e derivadas. 

Múltiplos e submúltiplos das unidades 

do S.I.  

▪Cálculos coas magnitudes físicas. 

Notación científica. Factores de 

conversión.  

▪O método científico. As súas etapas. 

▪Normas de seguridade no laboratorio. 

Material de laboratorio.  

▪Concepto de densidade. Unidades.  

 

 

 

-Probas escritas 

 

 

 

 

-Traballo diario 

 

 

 

-Traballo de laboratorio 

mediante o uso de 

simulacións.  

 

 

 

 

-Traballo de 

investigación.  

 

 

 

 



▪Utilización das tecnoloxías da información 

e da comunicación para a procura e 

tratamento de información.  

▪Aplicación da ciencia á vida cotiá e á 

sociedade.  

▪Proxecto de investigación.  

-Recoñece as propiedades xerais e as características específicas 

da materia, e relaciona estas coa súa natureza e as súas 

aplicacións.  

-Calcula o volume, a mas e a densidade entre os distintos 

contextos propostos.  

-É capaz de ler e procesar información proveniente de medios 

dixitais e pode elaborar un produto de xeito correcto.  

 

 

U.D. 2 ESTADOS DA MATERIA. 
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

▪ Os estados físicos da materia. 

▪ A teoría cinética e os estados da materia. 

▪ As leis dos gases. 

▪ Os cambios de estado. 

▪ Gráficas de cambios de estado. 

▪ A teoría cinética e os cambios de estado.  

 

-Establece relación entre os estados de agregación da materia e 

as condicións de presión e temperatura, xustificando a súa 

influencia no volume dos gases. 

-Xustifica o comportamento dos gases e os seus cambios en 

función do modelo cinético.  

-Explica os cambios de estado da materia en función do modelo 

cinético-molecular e o emprega para interpretar fenómenos 

cotiás. 

-Interpreta táboas de datos e deduce o estado físico dunha 

substancia a determinada temperatura, coñecendo os seus puntos 

de fusión e de ebulición. 

-Establece relacións entre as variacións que se producen no 

comportamento dos gases en situacións cotiás e os seus cambios 

en función do modelo cinético.  

-Analiza experiencias que relacionan as condicións de presión, 

volume e temperatura dos gases, interpretando os datos, segundo 

o modelo cinético e as leis dos gases, e resolve problemas 

sinxelos relacionados.  

 

▪. Modelo cinético-molecular da materia. 

Interpretación das propiedades 

características de cada estado dende o 

punto de vista do modelo cinético-

molecular da materia. Estado de 

agregación da materia.  

▪Lei dos gases. Cambios de estado e a súa 

interpretación dende o punto de vista do 

modelo cinético-molecular da materia.  

▪Interpretación do concepto de punto de 

fusión e punto de ebulición dunha 

sustancia.  

 

 

 

 

-Probas escritas 

 

 

 

 

 

 

-Traballo diario 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
U.D 3 DIVERSIDADE DA MATERIA. 
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

▪ A materia. 

▪ Substancias puras e mesturas.  

▪Elementos químicos máis relevantes. 

▪ As disolucións. As dispersións coloidais. 

As aliaxes.  

▪ Métodos de separación das mesturas.  

 

-Diferencia e organiza exemplos de materia do noso arredor en 

substancias puras e mesturas, e determina se se trata de mesturas 

homoxéneas, heteroxéneas ou coloides. 

-Recoñece os elementos máis relevantes, identifícaos cos seus 

símbolos dentro da táboa periódica.  

-Distingue e identifica o disolvente e o soluto cando analiza a 

composición de mesturas homoxéneas de especial interese.  

-Analiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, 

realiza cálculos e determina a cantidade de compoñentes, 

expresando os resultados nas medidas adecuadas.  

-Propón métodos de separación de mesturas dependendo das 

propiedades características das substancias das que están 

compostas. Explica o material de laboratorio que se utiliza de 

forma adecuada.  

 

▪. Substancias puras e mesturas de 

especial interese. 

▪Elementos químicos máis relevantes co 

seu símbolo.  

▪ Disolucións: soluto e disolvente.   

▪Métodos de separación de mesturas.  

 

 

 

 

-Probas escritas 

 

 

 

 

-Traballo diario 

 

 

 

-Traballo de 

laboratorio mediante 

o uso de simulacións.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.D 4 CAMBIOS NA MATERIA. 
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

▪ Cambios físicos e químicos. 

▪ Concepto de reacción química. 

▪ Compoñentes dunha reacción química: 

reactivos e produtos. 

▪ Ecuacións químicas. Simboloxía. Axuste 

das ecuacións químicas.  

▪ A química na sociedade. Industria 

química: produción de materiais, alimentos, 

medicinas, etc... 

▪ A química no medio ambiente. Efectos nos 

desexados das reaccións químicas: 

contaminación e alteración ambiental, 

produtos tóxicos e alérxenos.  

 

-Relaciona os cambios que se producen na materia co seu carácter 

físico ou químico, xustificando as súas conclusións.  

-Distingue entre cambios físicos e químicos, describindo 

experiencias sinxelas que poñen de manifesto se se forman novas 

substancias ou non.  

-Interpreta as reaccións químicas sinxelas como cambios dunhas 

substancias noutras, identificando os reactivos e os produtos. 

-Comprende a razón do axuste das reaccións químicas e lévao a 

cabo de xeito razoado. 

-Comprende que a lei de conservación da masa é consecuencia 

do axuste das reaccións químicas.  

-Interpreta, describe e representa unha reacción química, na que 

os reactivos se transforman en produtos, a partir da teoría 

atómico-molecular e a teoría de colisións.  

-Busca información e utilízaa para clasificar os produtos de uso 

cotiá que se obteñen de maneira natural ou mediante 

procedementos químicos.  

-Identifica e xustifica a procedencia natural ou sintética de 

produtos de uso cotiá. 

-Interpreta e comprende a información científica sobre produtos 

relacionados coa industria química e coa mellora da calidade de 

vida.  

-Propón medidas e actitudes para mellorar os problemas 

medioambientais de importancia global, de forma individual e 

colectiva.  

 

▪. Diferencia entre cambio físico e cambio 

químico. 

▪Concepto de reacción química. 

Compoñentes dunha reacción química.  

▪ Axuste das ecuacións químicas.  

▪ Significado práctico das ecuacións 

químicas, reactivos transfórmanse en 

produtos.  

▪ A química e o medio ambiente. 

 

 

 

 

-Probas escritas 

 

 

 

 

-Traballo diario 

 

 

 

-Traballo de 

laboratorio mediante 

o uso de simulacións.  

 

 

 

 

-Traballo de 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.D. 5 FORZAS E MOVEMENTOS. 
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

▪ Concepto de forza. 

▪ Efecto das forzas.  

▪ Lei de Hooke. 

▪ Sistema de referencia. Traxectoria, 

posición e desprazamento.  

▪ A velocidade. Velocidade media e 

velocidade instantánea.  

▪ Movemento rectilíneo uniforme.  

▪ A aceleración. 

▪.O movemento e as forzas.  

▪ Máquinas simples.  

▪ O rozamento e os seus efectos.  

 

-Analiza os efectos das forzas na deformación ou na alteración 

do estado de movemento dun corpo en situacións cotiás, 

argumentando a súa explicación. 

-Establece a relación entre o alongamento nun resorte e as forzas 

que producen ese alongamento. Describe o material utilizado e o 

procedemento seguido para comprobalo de forma experimental. 

-Establece a relación entre unha forza e o efecto que produce de 

deformación ou alteración do estado de movemento dun corpo.  

-Explica a utilidade do dinamómetro para medir a forza elástica. 

Rexistra os resultados en táboas e expresa o resultado en unidades 

do Sistema Internacional.  

-Determina a velocidade media dun corpo e interpreta o 

resultado.  

-Realiza cálculos para resolver problemas cotiás utilizando o 

concepto de velocidade.  

-Determina a velocidade media e a instantánea a partir das 

representacións gráficas do espazo e da velocidade en función do 

tempo.  

-Explica se un movemento é acelerado ou non a partir das 

representacións gráficas do espazo e da velocidade en función do 

tempo.  

-Explica o funcionamento de máquinas mecánicas simples. 

-Explica os efectos das forzas de rozamento no movemento dos 

seres vivos e os vehículos.  

 

▪.As forzas e os seus efectos.  

▪ Movemento e deformación.  

▪ Dinamómetro.  

▪ O Movemento: Sistema de referencia, 

posición, velocidade e aceleración.  

▪Velocidades medias e instantáneas.  

▪ Forzas de rozamento.  

 

 

 

 

-Probas escritas 

 

 

 

 

-Traballo diario 

 

 

 

-Traballo de 

laboratorio mediante 

o uso de simulacións.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
U.D 6 AS FORZAS NA NATUREZA.  
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

▪ As forzas na natureza. Forza gravitatoria.  

▪ Diferenza entre masa e Peso.  

▪ O universo.  

▪ Corpos e agrupacións no universo. 

▪ Velocidade da luz.  

 

-Relaciona cualitativamente a forza da gravidade que existe entre 

dous corpos coas masas dos mesmos e a distancia que os separa. 

-Diferencia entre masa e Peso e calcula o valor da aceleración da 

gravidade partindo da relación entre ambas magnitudes.  

-Analiza a forza gravitatoria que mantén a uns astros xirando 

arredor doutros.  

-Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co tempo que 

tarda en chegar á Terra desde obxectos celestes afastados e coa 

distancia á que se atopan ditos obxectos e interpreta os valores 

obtidos.  

-Desenvolve informes ou presentacións multimedia sobre as 

forzas da natureza e os efectos asociados a elas, empregando TIC 

e distintas fontes de información.  

 

▪.Forza gravitatoria.  

▪ Diferenza entre masa e peso. 

▪ Cálculo do peso dun corpo expresado 

nas unidades axeitadas.  

▪ Concepto de velocidade da luz.  

 

 

 

 

-Probas escritas 

 

 

 

 

-Traballo diario  

 

 

 

 

 

-Traballo de 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
U.D. 7 A ENERXÍA. 
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

▪ A enerxía. Unidades.  

▪ Formas de presentación da enerxía.  

▪Características da enerxía. 

Transformacións da enerxía. Conservación 

da enerxía.  

▪ Fontes de enerxía. 

▪ Impacto ambiental da enerxía.  

▪ Uso racional da enerxía.  

▪ Aspectos industriais da enerxía.  

 

-Razoa que a enerxía se transfire, almacena e se disipa pero  non 

se pode crear nin destruír. Utiliza exemplos.  

-Expresa a enerxía na unidade correspondente do Sistema 

Internacional.  

-Enlaza o concepto de enerxía coa capacidade de producir 

cambios. 

-Identifica e clasifica os diferentes tipos de enerxía que se poñen 

de manifesto en situacións cotiás, relacionándoos coas súas 

fontes.  

-coñece as fontes de enerxía renovables e non renovables, 

descríbeas, compáraas e extrae conclusións sobre a necesidade de 

ambas. 

-Identifica as fontes de enerxía convencionais e as alternativas; 

sitúaas no mapa de España, compáraas e analiza as causas do 

predominio das primeiras.  

▪.Concepto de enerxía. 

▪ Unidades do Sistema Internacional para 

a enerxía.  

▪ Características da enerxía.  

▪ Fontes de enerxía, renovables e non.  

▪ Uso racional da enerxía. Consumo 

responsable.  

 

 

 

 

-Probas escritas 

 

 

 

 

-Traballo diario 

 

 

 

 

 

 

-Traballo de 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U.D 8 TEMPERATURA E CALOR.  
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

▪ Enerxía térmica. 

▪ Calor e temperatura. 

▪ Escalas de temperatura. 

▪ Calor e cambios de estado.  

▪ Dilatación/contracción. 

▪ O termómetro. 

▪ Equilibrio térmico.  

 

-Desenvolve o concepto de temperatura en termos do modelo 

cinético-molecular diferenciando entre temperatura, enerxía e 

calor.  

-Identifica a existencia dunha escala absoluta de temperatura e 

relaciona as escalas Celsius e Kelvin. Expresa correctamente a 

medida en graos Celsius e en Kelvin. 

-Explica a elección de materiais determinados para a construción 

de edificios, o deseño de sistemas de quecemento ou diferentes 

situacións cotiás, baseándose nos mecanismos de transferencia de 

enerxía. 

-Interpreta o fenómeno de dilatación partindo de aplicacións nas 

que se produce como os termómetros líquidos ou as xuntas de 

dilatación. 

-Explica cualitativamente fenómenos cotiás e experiencias onde 

se produce o equilibrio térmico e asóciao á igualación de 

temperaturas.  

▪.Escalas de temperatura. 

▪ Enerxía térmica. 

▪ Calor como variante da temperatura dun 

corpo ou responsable do seu cambio de 

estado. 

▪ Equilibrio térmico. 

 

 

 

 

 

-Probas escritas 

 

 

 

 

-Traballo diario 

 

 

 

-Traballo de 

laboratorio mediante 

o uso de simulacións.  

 

 

 

 

-Traballo de 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Temporalización1 

 
 

 

 

 

(1) Aínda que a materia de Física e Química é nova neste curso para o alumnado de 2º ESO, posto 

que non a veñen de cursar en 1º de ESO, aínda así son consciente da situación excepcional que 

este alumnado viviu o curso pasado; polo que posiblemente será necesario dedicarlle máis tempo 

a algunhas partes da materia, tendo en conta que lles faltarán contidos relacionados coas 

Matemáticas e a Bioloxía de 1º ESO. (Faranse exercicios e actividades de reforzo ao longo do 

curso segundo se vaian detectando as necesidades). Tendo en conta as Instrucións do 30 de xullo 

de 2020 analizarei os informes individualizados de cada alumno e irei incorporando aprendizaxes 

non adquiridas no curso pasado en función das necesidades detectadas. Iso fará que a 

temporalización se poida ver afectada, tendo en conta ademais que este ano, debido á situación 

excepcional na que nos atopamos, debemos antepoñer os criterios de saúde pública fronte aos 

educativos. Destacar ademais que a incorporación ás aulas xa se retrasa unha semana con respecto 

a cursos pasados, e que a duración das sesións verase reducida debido ao tempo que hai que dedicar 

á desinfección do posto de traballo, á ventilación, etc.  

 

 

 

 

 

 

 Duración Unidade didáctica Nº Sesións Temporalización 

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

 
 

11 semanas  
33 sesións  

1. Actividade científica e medida. 
 

11 Setembro 
Outubro 

2. Estados da materia. 
 

11 Outubro  
Novembro 

3. Diversidade da materia 
 

11 Novembro  
Decembro 

2
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

  
10 semanas 
30 sesións 

4. Cambios na materia. 
 

14 Decembro 
Xaneiro 

5. Forzas e movemento. 
 

16  
Febreiro 
Marzo 

3
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

 
 

11 semanas  
33 sesións  

6. As forzas na natureza. 
 

9 Marzo  
Abril 

7. A enerxía. 
 

12 Abril 
Maio 

8. Temperatura e calor.  
 

12 Maio  
Xuño 



Programación de 3º ESO 

Contidos/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe/Competencias Clave 
 
 
 

 Física e Química. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. A actividade científica  

▪ f 

▪ h 

▪ B1.1. Método científico: etapas. 

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

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

▪ FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos 
cotiáns utilizando teorías e modelos científicos. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ m 

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

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

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

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

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

▪ B1.5. Erros. 

▪ B1.6. Traballo no laboratorio. 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CAA 

▪ CMCCT 



 Física e Química. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Sistema Internacional de Unidades. 

▪ f ▪ B1.6. Traballo no laboratorio. ▪ 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 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ i 

▪ B1.7. Procura e tratamento de información. 

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

▪ 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 

▪ 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 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ B1.1. Método científico: etapas. 

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

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

▪ B1.5. Erros. 

▪ B1.6. Traballo no laboratorio. 

▪ B1.8. Proxecto de investigación. 

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

▪ 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 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

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

▪ CSIEE 

▪ CSC 



 Física e Química. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 2. A materia  

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

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

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ m 

▪ B2.2. Isótopos. 

▪ B2.3. Aplicacións dos isótopos. 

▪ B2.2. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos 
isótopos radioactivos.  

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ f 

▪ l 

▪ B2.4. Sistema periódico dos elementos.  ▪ 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. 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ B2.6. Masas atómicas e moleculares. 

▪ 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.  

▪ CMCCT 



 Física e Química. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ m 

▪ o 

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

▪ 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 

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

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

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

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

 Bloque 3. Os cambios  

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

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

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ f 

▪ B3.2. Cálculos estequiométricos sinxelos. 

▪ B3.3. Lei de conservación da masa.  

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

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

▪ CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B3.4. Velocidade de reacción. ▪ B3.3. Comprobar mediante experiencias sinxelas de 
laboratorio a influencia de determinados factores na 
velocidade das reaccións químicas. 

▪ FQB3.3.1. Propón o desenvolvemento dun experimento 
sinxelo que permita comprobar o efecto da concentración 
dos reactivos na velocidade de formación dos produtos 
dunha reacción química, e xustifica este efecto en termos 
da teoría de colisións.  

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ m 

▪ B3.5. A química na sociedade e o ambiente. ▪ B3.4. Valorar a importancia da industria química na 
sociedade e a súa influencia no ambiente. 

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ FQB3.4.2. Defende razoadamente a influencia que o 
desenvolvemento da industria química tivo no progreso da 
sociedade, a partir de fontes científicas de distinta 
procedencia. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

 Bloque 4. O movemento e as forzas  

▪ f ▪ B4.1. Carga eléctrica. 

▪ B4.2. Forza eléctrica. 

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

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

▪ CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ 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. 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

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

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

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ f ▪ B4.4. Electroimán. 

▪ B4.5. Experimentos de Oersted e Faraday. 

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

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

▪ CMCCT 

▪ FQB4.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e de 
Faraday no laboratorio ou mediante simuladores virtuais, 
deducindo que a electricidade e o magnetismo son dúas 
manifestacións dun mesmo fenómeno.  

▪ CD 

▪ CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B4.6. Forzas da natureza. ▪ B4.5. Recoñecer as forzas que aparecen na natureza e os 
fenómenos asociados a elas. 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

 Bloque 5. Enerxía  

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ m 

▪ B5.2. Uso racional da enerxía. ▪ B5.2. Valorar a importancia de realizar un consumo 
responsable das fontes enerxéticas. 

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

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ f 

▪ h 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ FQB5.3.2. Comprende o significado das magnitudes 
eléctricas de intensidade de corrente, diferenza de 
potencial e resistencia, e relaciónaas entre si empregando 
a lei de Ohm. 

▪ CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B5.4. Transformacións da enerxía. 

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ FQB5.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para 
calcular unha das magnitudes involucradas a partir das 
outras dúas, e expresa o resultado en unidades do 
Sistema Internacional. 

▪ CMCCT 

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

▪ CD 

▪ CMCCT 

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

▪ B5.5. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 



 Física e Química. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ h 

▪ B5.6. Tipos de enerxía. 

▪ B5.4. Transformacións da enerxía. 

▪ B5.7. Aspectos industriais da enerxía. 

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

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

▪ CMCCT 

 

Unidades Didácticas e Mínimos exixibles  para una avaliación positiva. 
   

Organizamos os contidos expresados no decreto 86/2015 en unidades didácticas.  
 
U.D. 1 A CIENCIA E A MEDIDA. 
 
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

▪ Fenómenos físicos e fenómenos químicos. 

Física e Química. 

-Coñece as partes do traballo científico e sabe diferencialas. 

-Responde de xeito ordenado ante novos problemas e é capaz de 

elaborar un plan de traballo. 

 

▪.Fenómenos Físicos e Químicos. 

 

 

 



▪ Magnitude física, medida e unidades de 

medida.  

▪ Sistema Internacional de Unidades. 

Magnitudes básicas e derivadas. Múltiplos 

e submúltiplos das unidades do S.I. 

▪ Cálculos coas magnitudes físicas. 

Notación científica. Factores de 

conversión. 

▪ Características da medida: exactitude 

dunha medida. Resolución e precisión. 

▪ Erros segundo a súa causa: erro accidental 

e erro sistemático. Erro absoluto. Cifras 

significativas.  

▪O método científico. As súas etapas: 

observación, formulación de hipóteses, 

experimentación, extracción de conclusións 

e comunicación de resultados. Leis e 

teorías. 

▪ O traballo no laboratorio. Normas de 

seguridade no laboratorio. Material de 

laboratorio. Símbolos de perigo nos 

produtos químicos.  

▪Utilización de tecnoloxías da información 

e da comunicación para a procura de 

información. 

▪Aplicación da ciencia á vida cotiá e á 

sociedade.  

▪Proxecto de investigación.  

 

-Expresa textos propios da área de xeito organizado e de forma 

oral e escrita.  

-Posúe un discurso adecuado á súa idade e constrúe textos de 

carácter científico con propiedade.  

-Comprende que os avances científicos son importantes para a 

vida diaria e cotiá.  

-Entende o procedemento a seguir e desenvolve estratexias novas 

de acordo ás necesidades. 

-Manéxase cos cambios de unidades e non confunde as unidades 

asociadas ás diferentes magnitudes.  

-Calcula erros e sabe interpretar o resultado. 

-Interioriza os hábitos de funcionamento dun laboratorio e é 

capaz de identificar os riscos e actuar en consecuencia. 

-Utiliza correctamente os instrumentos de medida e rexistra os 

datos de forma sistemática. 

-Utiliza de forma correcta os termos de exactitude, precisión e 

sensibilidade atendendo á acepción con que se utilizan no ámbito 

dos instrumentos de medida.  

-É capaz de identificar material de laboratorio e entender as 

etiquetas dos produtos. 

-É capaz de utilizar os coñecementos científicos con seguridade 

e de forma acertada, manexando as expresións, funcións, táboas 

e gráficas sen erros significativos.  

-Utiliza adecuadamente a calculadora na notación científica.  

-É capaz de ler e procesar información proveniente de medios 

dixitais e pode elaborar un produto de xeito correcto.  

▪ Concepto de magnitude, medida e 

unidade de medida. 

▪ Sistema Internacional de Unidades. 

Magnitudes básicas e derivadas. 

Múltiplos e submúltiplos das unidades do 

S.I.  

▪ Cálculos coas magnitudes físicas. 

Notación científica. Factores de 

conversión. 

▪ Erro absoluto e erro relativo. 

▪ O método científico. As súas etapas. 

▪Normas de seguridade no laboratorio. 

Material de laboratorio.  

-Probas escritas 

 

 

 

 

 

 

-Traballo diario 

 

 

  

 

 

 

-Traballo de 

laboratorio mediante 

o uso de simulacións 

 

 

 

 

-Traballo de 

investigación.  

 

 
 
 
 
 



U.D. 2 O ÁTOMO E O SISTEMA PERIÓDICO. 
 
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

▪ Partículas elementais: características e 

localización no átomo. 

▪ Estrutura atómica. Modelos atómicos: do 

modelo de Dalton ao modelo atómico 

actual. 

▪ Número atómico e número másico. 

Cálculo de partículas elementais en átomos 

neutros.  

▪ Isótopos e as súas aplicacións. Masas 

atómicas.  

▪ Estrutura electrónica: a configuración 

electrónica dun átomo, capas e subcapas. 

▪ A táboa periódica: grupos e períodos. 

▪Ións e a súa formación. Cálculo das 

partículas elementais nos ións.  

▪ A radioactividade natural e a 

radioactividade artificial. Radiacións alfa, 

beta e gamma. Aplicacións da 

radioactividade. Residuos radiactivos.  

 

-Utiliza destrezas de representación gráfica dos modelos 

simplificados da materia.  

-Consegue representar o átomo segundo o modelo planetario, 

colocando cada unha das partículas subatómicas de xeito 

adecuado coa realidade. 

-Coñece os modelos atómicos de Thomson e de Rutherford, e 

sabe explicar as diferenzas e semellanzas que existen entre eles.  

-Distingue o número atómico do másico, traballa coa notación 

sendo capaz de construír os átomos a partir diso. 

-É capaz de calcular o número de partículas subatómicas de un 

átomo a partir dos datos de número atómico e número másico.  

-Sabe como modificar as partículas dos átomos para conseguir 

ións e isótopos. 

-Coñece as aplicacións e riscos que implican os isótopos 

radioactivos, así como a influencia no medio ambiente. Móstrase 

capacitado para ordenar os elementos químicos en base aos seus 

números atómicos e electróns externos mantendo a 

periodicidade.  

-Distingue os elementos metálicos dos non metálicos a partir das 

súas propiedades. 

-Recoñece os elementos máis relevantes, identifícaos cos seus 

símbolos e xustifica a súa ordenación en grupos e períodos dentro 

da táboa periódica.  

- Coñece a tendencia a formar ións tanto dos metais coma dos 

non metais.  

 

▪.Estrutura atómica. Modelos atómicos.  

▪ Número atómico e número másico.  

▪ Isótopos e as súas aplicacións. Masas 

atómicas.  

▪ Estrutura electrónica: a configuración 

electrónica dun átomo, capas e subcapas.  

▪ A táboa periódica.  

▪ Formación de ións estables.  

 

 

 

-Probas escritas 

 

 

 

 

 

 

-Traballo diario 

 

 

 

 

 

-Traballo de 

investigación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U.D. 3 ENLACE QUÍMICO. SUBSTANCIAS QUÍMICAS. 
 
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

▪ Agrupación de átomos: moléculas e redes 

cristalinas.  

▪ O enlace químico: natureza. A regra do 

octeto.  

▪ Tipos de enlace e tipos de substancias: 

iónicas, covalentes e metálicas. 

Propiedades.  

▪ Elementos e compostos de especial 

interese con aplicacións industriais, 

tecnolóxicas e biomédicas.  

▪ Formulación e nomenclatura de 

compostos inorgánicos máis comúns 

seguindo as normas IUPAC. 

 

 

-Representa claramente a ecuación de formación dun ión e sabe 

interpretala. 

-Coñece a razón pola que os átomos se asocian para formar 

compostos e é capaz de explicar as unións atómicas que forman 

as moléculas. Comenta tamén as súas propiedades principais.  

-É capaz de explicar as unións atómicas que forman os cristais. 

Comenta tamén as súas propiedades principais.  

-Coñece as substancias de uso común e sabe se son átomos ou 

moléculas coa súa fórmula química.  

-Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún 

elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha 

procura guiada de información bibliográfica e dixital.  

-Identifica, formula e nomea os elementos e os compostos, 

utilizando a linguaxe química. 

 

 

▪.Agrupacións de átomos: moléculas e 

redes cristalinas.  

▪ O enlace químico. A regra do octeto.  

▪ Tipos de enlace: iónico, covalente e 

metálico. 

▪ Propiedades das substancias iónicas, 

covalentes e metálicas.  

▪Formulación e nomenclatura de 

compostos binarios seguindo as normas 

IUPAC. 

 

 

 

-Probas escritas 

 

 

 

 

 

 

-Traballo diario 

 

 

  

 

 

-Traballo de 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
U.D. 4 AS REACCIÓNS QUÍMICAS. CÁLCULOS QUÍMICOS.  
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

▪ Masa molecular. Cantidade de materia: o 

mol. A masa molar. Cálculo do número de 

moles, número de moléculas e número de 

átomos dunha molécula. 

▪ Concepto de reacción química. 

Interpretación a nivel molecular. Teoría de 

colisións.  

▪ Compoñentes dunha reacción química. 

Ecuacións químicas: simboloxía. Axuste de 

ecuacións químicas.  

▪ Significado práctico das ecuacións 

químicas, reactivos transfórmanse en 

produtos. Balance de masa: conservación 

da masa dunha reacción química.  

▪ Cálculos nas reaccións químicas. Cálculos 

estequiométricos.  

▪Tipos de reaccións químicas. 

▪ Velocidade de reacción.  

▪ A química e o medio ambiente; a chuvia 

ácida; o efecto invernadoiro; a destrución 

da capa de ozono; contaminación e 

purificación do aire; contaminación e 

purificación da auga.  

▪ Os medicamentos e as drogas.  

▪ A química e o progreso.  

 

-É capaz de calcular as masas atómicas e moleculares dos 

compostos expresándoas nas unidades adecuadas. 

-Relaciona os cambios que se producen na materia co seu carácter 

físico ou químico , xustificando as súas conclusións.  

-Interpreta as reaccións químicas sinxelas como cambios dunhas 

substancias noutras, identificando os reactivos e os produtos. 

-Interpreta, describe e representa unha reacción química, na que 

os reactivos se transforman en produtos, a partir da teoría 

atómico-molecular e a teoría de colisións.  

-Comproba e deduce que se cumpre a lei de conservación da 

masa, identificando os reactivos e os produtos a partir da 

representación de reaccións químicas sinxelas.  

-Resolve problemas con cálculos estequiométricos en reaccións 

químicas sinxelas.  

-Recoñece e sabe explicar o efecto da concentración dos reactivos 

e o efecto da temperatura na velocidade dunha reacción.  

-coñece as causas e consecuencias de problemas medio 

ambientais como o efecto invernadoiro, destrución da capa de 

ozono e chuvia ácida.  

-Interpreta e comprende a información científica sobre produtos 

relacionados coa industria química e coa mellora da calidade de 

vida.  

-Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos 

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

invernadoiro, en relación cos problemas ambientais de ámbito 

global.  

 

▪.Masa molecular e masa molar.  

▪ Concepto dunha reacción química. 

Compoñentes dunha reacción química. 

▪ Axuste de ecuacións químicas. 

▪ Significado práctico das ecuacións 

químicas, reactivos que se transforman en 

produtos.  

▪ Balance da masa: conservación da masa 

nunha reacción química.  

▪Relacións estequiométricas. Cálculos 

estequiométricos sinxelos: masa/masa.  

▪Tipos de reaccións químicas.  

▪Velocidade de reacción. Factores que 

afectan á velocidade. 

▪Teoría de colisións.  

▪ A química e o medio ambiente.  

 

 

 

 

-Probas escritas 

 

 

 

 

 

 

-Traballo diario 

 

 

  

-Traballo de 

laboratorio mediante 

o uso de simulacións 

 

 

 

Traballo de 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 



U.D. 5 FORZAS NA NATUREZA: ELECTRICIDADE E MAGNETISMO. 
 
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

▪ Forzas da natureza.  

▪ A natureza eléctrica da materia. Carga 

eléctrica. Cargas eléctricas e a constitución 

da materia. Clases de cargas eléctricas: 

positivas e negativas. O electroscopio. 

▪ Forzas eléctricas.  

▪ Materiais condutores e illantes.  

▪ Imáns. Imáns naturais e artificiais. Imáns 

temporais e permanentes. Forza magnética.  

▪ Polos dun imán. Interacción entre os 

polos.  

▪ O compás e  o magnetismo terrestre.  

▪O electromagnetismo: experimentos de 

Oersted e Faraday.  

▪ Efecto magnético dunha corrente 

eléctrica. Electroimán.  

▪ Indución electromagnética. Correntes 

inducidas.  

 

-Explica  relación entre as cargas eléctricas e a constitución da 

materia, e asocia a carga eléctrica dos corpos cun exceso ou 

defecto de electróns.  

-Coñece as propiedades eléctricas da materia así como os 

distintos tipos de electricidade.  

-Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entre 

dous corpos coa súa carga e a distancia que os separa. 

-Establece analoxías e diferenzas entre as forzas gravitatoria e a 

eléctrica.  

-Diferenza entre imáns naturais e artificiais e é capaz de describir 

o que ocorre  con determinadas substancias debido ás súas 

propiedades magnéticas.  

-Constrúe un compás elemental para localizar o norte 

empregando o campo magnético terrestre, e describe o 

procedemento seguido para facelo.  

 

▪.As forzas e os seus efectos. 

▪ Cargas eléctricas e a constitución da 

materia. Cargas eléctricas positivas e 

negativas.  

▪ Forza eléctrica.  

▪ Materiais condutores e materiais 

illantes.  

▪ Imáns. Imáns naturais e imáns 

artificiais.  

▪Interaccións entre os polos dun imán.  

▪ Forza magnética. Campo magnético da 

Terra. Polos xeográficos e polos 

magnéticos.  

▪ Experimento de Oersted e Faraday.  

 

 

 

-Probas escritas 

 

 

-Traballo diario 

 

 

  

-Traballo de 

laboratorio mediante 

o uso de simulacións.  

 

 

-Traballo de 

investigación.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



U.D. 6 ENERXÍA. CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS. 
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

▪ Electricidade e circuítos eléctricos. 

▪ Elementos básicos dun circuíto eléctrico: 

xerador, condutor, resistencia e 

autoindución. 

▪ Lei de Ohm. 

▪ Transformación de enerxía. Efecto Joule.  

▪ Potencia eléctrica. O watt.  

▪ Instalación eléctrica dunha vivenda. 

Factura da electricidade.  

▪ Dispositivos electrónicos de uso 

frecuente.  

▪Fontes de enerxía. Tipos de enerxía. 

Transformación da enerxía.  

▪ Uso racional da enerxía. Consumo 

responsable.  

▪ Aspectos industriais da enerxía: Clases de 

xeradores eléctricos. Centrais eléctricas e 

os seus tipos. Clase de receptores eléctricos.  

 

-Coñece as vantaxes e os inconvenientes das diferentes fontes de 

enerxía e é capaz de analizar o impacto medioambiental das 

fontes de enerxía. 

-É capaz de analizar e calcular as diferentes formas de aforro 

enerxético e os efectos medioambientais que se producen.  

-É capaz de interpretar datos comparativos sobre a evolución do 

consumo enerxético mundial e de propoñer medidas para 

contribuír ao aforro individual e colectivo.  

-Coñece as principais características da electricidade e a lei que 

as controla.  

-Asimila a clasificación dos materiais en función da facilidade 

con que permiten o libre movemento das cargas eléctricas no seu 

interior, entendendo que a clasificación dun material como illante 

significa, en realidade, que conduce moi mal a electricidade.  

-Aplica os coñecementos sobre electricidade adquiridos, ao uso 

que dela se realiza a nivel doméstico, coñecendo as medidas de 

seguridade máis importantes e o funcionamento de máquinas 

eléctricas de uso común. 

-Constrúe de forma autónoma un circuíto eléctrico elemental e 

utiliza un polímetro para realizar medidas das diferentes 

magnitudes eléctricas, verificando que se cumpre a lei de Ohm.  

-Coñece os elementos de que consta un circuíto eléctrico e sabe 

describir a función de cada un deles.  

-É capaz de construír circuítos eléctricos e de calcular as 

magnitudes que interveñen neles. 

-Aplica as definicións das magnitudes eléctricas, a lei de Ohm e 

o efecto Joule, á resolución de exercicios sobre casos sinxelos.  

-Coñece as diferentes centrais de produción eléctrica, as súas 

características e é capaz de analizar comparativamente as súas 

vantaxes e inconvenientes.  

 

▪.Electricidade e circuítos eléctricos.  

▪ Elementos básicos dun circuíto 

eléctrico: xerador, condutor, resistencia, 

autoindución. 

▪ Lei de Ohm. 

▪ Potencia eléctrica. O watt.  

▪ Fontes de enerxía. Tipos de enerxía.  

▪ Uso racional da enerxía. Consumo 

responsable.  

▪ Aspectos industriais da enerxía. Clases 

de xeradores eléctricos e de receptores 

eléctricos.  

 

 

 

-Probas escritas 

 

 

 

 

 

 

-Traballo diario 

 

 

  

 

 

-Traballo de 

laboratorio mediante 

o uso de simulacións 

 

 

 

 

-Traballo de 

investigación.  

 



Temporalización2 

 
 
 

 Duración Unidade didáctica Nº Sesións Temporalización 

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

 
 
 

11 semanas  
22 sesións  

1. A ciencia e a medida. 
 

10 Setembro 
Outubro 

2. O átomo e o Sistema Periódico. 
 

8 Outubro  
Novembro 

3. Enlace químico. As substancias 
químicas.  
 

4 Novembro  
Decembro 

2
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

  
10 semanas 

20 sesións 

3 Enlace químico. As substancias 
químicas (continuación)  

 

11 Decembro 
Xaneiro 

4. As reaccións químicas. Cálculos 
químicos.  
 

9  
Febreiro 
Marzo 

3
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

 
 

11 semanas  
22 sesións 

        4    As reaccións químicas. Cálculos 
químicos (continuación) 

 

4 Marzo  
Abril 

5. Forzas na natureza: electricidade e 
magnetismo. 
 

8 Abril 
Maio 

6. A enerxía. Circuítos eléctricos.  
 

10 Maio  
Xuño 

 
(2) Considerando que a materia ten só 2 sesións semanais, e que este curso empezamos unha semana 

máis tarde, o total de sesións está en torno ás 64 sesións. Isto é só unha proposta orientativa de 

temporalización posto que dependendo das necesidades do grupo, o tempo a dedicar a cada 

unidade varía cada ano segundo a composición do alumnado e, por outra parte, poden establecerse 

outras prioridades por coordinación coas materias relacionadas como é o caso de Matemáticas, 

Bioloxía e Xeoloxía e Tecnoloxía.  

Tendo en conta a situación excepcional na que nos atopamos, debemos antepoñer os criterios de saúde 

pública fronte aos educativos. Destacar ademais que a incorporación ás aulas xa se retrasa unha semana 

con respecto a cursos pasados, e que a duración das sesións verase reducida debido ao tempo que hai 

que dedicar á desinfección do posto de traballo, desinfección de mans, á ventilación, etc.  

 

      

 

 

 

 



Programación de 4º ESO 

Contidos/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe/Competencias Clave 
 

 Física e Química. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. A actividade científica  

▪ a 

▪ f 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSC 

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

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ f ▪ B1.1. Investigación científica. ▪ B1.2. Analizar o proceso que debe seguir unha hipótese 
desde que se formula ata que é aprobada pola comunidade 
científica. 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

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

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

▪ CMCCT 

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

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

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

▪ CMCCT 



 Física e Química. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

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

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B1.4. Erros na medida.  

▪ B1.5. Expresión de resultados. 

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

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

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B1.5. Expresión de resultados. 

▪ B1.6. Análise dos datos experimentais. 

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

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

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ ñ 

▪ o 

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

▪ B1.8. Proxecto de investigación. 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ CCEC 



 Física e Química. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.1. Investigación científica. ▪ B1.9. Realizar en equipo tarefas propias da investigación 
científica. 

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

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 Bloque 2. A materia  

▪ f 

▪ l 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

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

▪ CCMT 

▪ CD 



 Física e Química. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B2.2. Sistema periódico e configuración electrónica. ▪ B2.3. Agrupar por familias os elementos representativos e os 
elementos de transición segundo as recomendacións da 
IUPAC. 

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

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B2.2. Sistema periódico e configuración electrónica. 

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ B2.4. Forzas intermoleculares. 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 



 Física e Química. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B2.5. Forzas intermoleculares. ▪ B2.7. Recoñecer a influencia das forzas intermoleculares no 
estado de agregación e nas propiedades de substancias de 
interese.  

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B2.6. Introdución á química orgánica. ▪ B2.9. Identificar e representar hidrocarburos sinxelos 
mediante distintas fórmulas, relacionalas con modelos 
moleculares físicos ou xerados por computador, e coñecer 

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

▪ CMCCT 



 Física e Química. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

algunhas aplicacións de especial interese. 
▪ FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as 

fórmulas usadas na representación de hidrocarburos. 
▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

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

▪ CMCCT 

 Bloque 3. Os cambios  

▪ f ▪ B3.1. Reaccións e ecuacións químicas. 

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

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

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

▪ CMCCT 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ 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 

▪ CD 

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

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

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

▪ CMCCT 



 Física e Química. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

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

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B3.4. Concentración molar. 

▪ B3.5. Cálculos estequiométricos. 

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

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

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ g 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

neutralización. 

▪ f ▪ B3.6. Reaccións de especial interese. ▪ B3.8. Valorar a importancia das reaccións de síntese, 
combustión e neutralización en procesos biolóxicos, en 
aplicacións cotiás e na industria, así como a súa repercusión 
ambiental. 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

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

▪ CMCCT 

 Bloque 4. O movemento e as forzas  

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

▪ B4.1. Xustificar o carácter relativo do movemento e a 
necesidade dun sistema de referencia e de vectores, para o 
describir adecuadamente, 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 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ 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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

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

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

▪ CMCCT 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

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

▪ CMCCT 

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CD 

▪ CCL 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
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▪ CAA 

▪ CSC 

▪ f ▪ B4.2. Natureza vectorial das forzas.  

▪ B4.3. Leis de Newton. 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ 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 

▪ f ▪ B4.3. Leis de Newton. 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.3. Leis de Newton. 

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 
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clave 

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

▪ B4.5. Lei da gravitación universal. 

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

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

▪ CMCCT 

▪ 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 

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

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

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.5. Lei da gravitación universal. ▪ B4.11. Identificar as aplicacións prácticas dos satélites 
artificiais e a problemática xurdida polo lixo espacial que 
xeran. 

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 
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▪ f ▪ B4.7. Principios da hidrostática. 

▪ B4.8. Física da atmosfera. 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ B4.7. Principios da hidrostática. 

▪ B4.8. Física da atmosfera. 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CD 
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▪ 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. 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

 Bloque 5. A enerxía  

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

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ FQB5.3.1. Acha o traballo e a potencia asociados a unha 
forza, incluíndo situacións en que a forza forma un 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. 

▪ CMCCT 

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

▪ B5.4. Efectos da calor sobre os corpos. 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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▪ l 

▪ l 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B5.3. Traballo e potencia. 

▪ B5.5. Máquinas térmicas. 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CCL 

 

Unidades Didácticas e Mínimos exixibles  para una avaliación positiva. 
   

Organizamos os contidos expresados no decreto 86/2015 en unidades didácticas.  
 
 
 
 



U.D. 1 A ACTIVIDADE CIENTÍFICA: MAGNITUDES E UNIDADES.  
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

▪ A investigación científica. 

▪ As magnitudes: escalares e vectoriais. 

▪ Magnitudes fundamentais e derivadas. 

Ecuacións de dimensións.  

▪ A medida e o seu erro. Estimación do erro 

das medidas (absoluto e relativo). 

▪ O análise de datos.  

▪ Procura, selección e organización da 

información a partires de textos e imaxes 

para completar as súas actividades e dar 

resposta a preguntas.  

▪ Interpretación de resultados 

experimentais.  

▪ Coñecemento dos procedementos para a 

determinación de magnitudes.  

▪ Análise de datos a partir da interpretación 

de táboas e gráficos. 

▪ Realización de proxectos de investigación 

e reflexión sobre os procesos guiados e os 

resultados obtidos.  

▪ Utilización das TIC para a realización de 

tarefas e o análise de resultados. 

▪ Apreciación da importancia da 

investigación para o avance da ciencia.  

▪ Valoración do traballo de procura de 

información en diversas fontes.  

 

-Coñece as partes dun traballo científico. 

-Responde de xeito ordenado ante novos problemas e é quen de 

elaborar un plan de traballo. 

-Expresa textos propia da área de xeito organizado e de forma 

oral e escrita. 

-Posúe un discurso adecuado á súa idade e constrúe textos de 

carácter científico con propiedade. 

-Comprende que os avances científicos son importantes para a 

vida diaria e cotiá. 

-Entende o procedemento a seguir e desenvolve estratexias novas 

de acordo ás necesidades. 

-Recoñece os tipos de magnitudes (escalares e vectoriais) e 

identifícaas.  

-Utiliza o Sistema Internacional de Unidades para expresar a 

medida de magnitudes. 

- Manéxase cos cambios de unidades e non confunde as unidades 

asociadas a diferentes magnitudes. 

-Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha 

mediada coñecendo o valor real. 

-Interioriza os hábitos de funcionamento dun laboratorio e é quen 

de identificar os riscos e actuar en consecuencia. 

-Utiliza correctamente os instrumentos de medida e rexistra datos 

de forma sistemática. 

-É quen de identificar o material de laboratorio e entender as 

etiquetas dos produtos.  

-É capaz de utilizar os coñecementos científicos con seguridade 

e de forma acertada, manexando as expresións, funcións, táboas 

e gráficas sen erros significativos.  

-Utiliza adecuadamente a calculadora na notación científica. 

-É quen de ler e procesar información proveniente de medios 

dixitais e pode elaborar un produto de xeito correcto.  

 

▪.A investigación científica. 

▪ As magnitudes: escalares e vectoriais.  

▪ Magnitudes fundamentais e derivadas. 

▪ A medida e o seu erro. Estimación do 

erro das medidas (absoluto e relativo).  

▪ O análise de datos.  

▪ Interpretación de resultados 

experimentais.  

▪ Análise de datos a partires da 

interpretación de táboas e gráficos. 

▪ Utilización das TIC para a realización de 

tarefas e o análise de resultados.  

▪ Apreciación da importancia da 

investigación para o avance da ciencia.  

 

 

 

 

-Probas escritas 

 

 

 

-Traballo diario 

 

 

  

 

 

 

 

-Traballo de 

investigación 

 

 

 

 

 

 



U.D. 2 FORMULACIÓN E NOMENCLATURA DE COMPOSTOS INORGÁNICOS.  
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

▪Formulación e nomenclatura de compostos 

inorgánicos segundo as normas da IUPAC. 

 

 

 

-Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, seguindo as 

normas da IUPAC.  

 

▪.Formulación e nomenclatura de 

compostos inorgánicos binarios e 

ternarios.  

 

 

 

-Probas escritas 

 

-Traballo diario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
U.D. 3 ÁTOMOS E SISTEMA PERIÓDICO. 
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

▪ As partículas do átomo: electrón, protón e 

neutrón. 

▪ Modelos atómicos: Dalton, Thomson, 

Rutherford, Bohr e actual.  

▪ Distribución dos electróns nun átomo: 

configuración electrónica. 

-Recoñece as diferenzas entres os modelos atómicos propostos ao 

longo da historia e interpreta o modelo atómico actual.  

-Utiliza a táboa periódica para ordenar os elementos químicos de 

acordo coa súa configuración electrónica tendo en conta o 

número atómico, os electróns de valencia e o seu comportamento 

químico.  

 

▪.Partículas fundamentais. 

▪ Modelos atómicos.  

▪ Estrutura electrónica dos átomos. 

Configuración electrónica. 

▪ Táboa periódica. Propiedades 

periódicas. 

 

 

 

-Probas escritas 

 

 

 



▪ Ordenacións dos elementos químicos: 

Sistema Periódico. 

▪ Propiedades periódicas dos elementos.  

▪ Manexo do sistema periódico.   

 

 

-Identifica as propiedades dos elementos da táboa periódica e 

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

-Identifica os elementos químicos polo seu nome e a súa posición 

na táboa periódica.  

-Utiliza distintos modelos atómicos para describir os átomos e 

valorar o carácter dinámico da ciencia na evolución destes.  

-Identifica as características dos elementos químicos segundo a 

súa posición na Táboa Periódica. 

-Recoñece a provisionalidade das explicacións científicas como 

algo propio do coñecementos científico.  

▪Manexo do Sistema Periódico.  

 

 

-Traballo diario 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
U.D. 4 ENLACE QUÍMICO. 
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

▪ Enlace químico sobre a base da posición 

dos elementos na Táboa Periódica. 

▪ Tipos de enlace entre átomos. 

▪ Enlace iónico.  

▪ Enlace covalente. 

▪ Enlace metálico. 

▪ Identificación do enlace químico nas 

substancias.  

▪ Representación de estruturas de Lewis.  

▪ Enlaces entre moléculas. Forzas 

intermoleculares.  

▪ Identificación das propiedades das 

substancias dependendo do tipo de enlace. 

 

-Identifica as características dos elementos químicos segundo a 

súa posición na Táboa Periódica e predí o seu comportamento 

químico ao unirse con outros elementos.  

-Aplica a regra do octeto e os diagramas de Lewis para explicar 

distintos tipos de enlaces e relacionalos coas propiedades das 

sustancias que os presentan. 

-Recoñece o tipo de enlace que forma cada substancia e sabe 

explicar a formación do seu enlace.  

-Recoñece as características de cada tipo de enlace.  

-Explica as propiedades das substancias iónicas, covalentes e 

metálicas.  

-Recoñece a importancia das forzas intermoleculares. 

-Relaciona a intensidade e o tipo de forzas intermoleculares co 

estado físico e os puntos de fusión e ebulición das substancias.  

 

▪.Enlace químico. 

▪ Enlace iónico. Propiedades. 

▪ Enlace covalente. Propiedades. 

▪ Enlace metálico. Propiedades. 

▪ Enlaces con moléculas: Forzas 

intermoleculares. 

▪ Identificación das propiedades das 

substancias dependendo do tipo de enlace.  

 

 

 

-Probas escritas 

 

-Traballo diario 

 

-Traballo de 

laboratorio mediante 

o uso de simulacións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
U.D. 5 QUÍMICA DO CARBONO. 
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

▪ Introdución á química orgánica.  

▪ Os compostos do carbono. 

▪ Os hidrocarburos. 

▪ Compostos nitroxenados. Compostos 

osixenados.  

▪ Identificación dos compostos do carbono.  

▪ Recoñecemento dos grupos funcionais. 

▪ Asociación das distintas formas 

alotrópicas do carbono e as súas 

propiedades. 

▪ Compostos orgánicos de interese 

biolóxico. 

▪ Representación de hidrocarburos 

mediante a súa fórmula molecular, 

semidesenvolvida e desenvolvida. 

▪ Recoñecemento dalgunhas aplicacións 

dos hidrocarburos.  

▪ Recoñecemento das fórmulas de 

hidrocarburos, derivados haloxenados,  

alcohois,éteres, aldehídos, cetonas, ácidos 

carboxílicos, ésteres e aminas.  

 

-Identifica os compostos do carbono, escribe as súas fórmulas 

desenvolvida, semidesenvolvida e molecular e coñece os grupos 

funcionais. 

-Representa hidrocarburos mediante a súa fórmula molecular, 

semidesenvolvida e desenvolvida. 

-Distingue as fórmulas usadas na representación de 

hidrocarburos. 

-Analiza as formas alotrópicas do carbono , relacionando a 

estrutura coas propiedades.  

-Recoñece algunhas aplicacións dos hidrocarburos de especial 

interese. 

-Formula e nomea correctamente distintos hidrocarburos 

sinxelos.  

-Formula compostos osixenados e nitroxenados e identifica o 

grupo funcional ao que corresponden. 

 

▪.Compostos do carbono. 

▪ Nomenclatura e formulación dos 

compostos orgánicos máis sinxelos: 

hidrocarburos, derivados haloxenados, 

compostos osixenados e nitroxenados. 

▪ Formas alotrópicas do carbono.  

▪ O carbono como compoñente esencial 

nos seres vivos.  

 

 

 

 

 

-Probas escritas 

 

 

 

-Traballo diario 

 

 

  

 

 

-Traballo de 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



U.D. 6 CÁLCULOS QUÍMICOS. REACCIÓNS QUÍMICAS.  
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

▪ A reacción química. 

▪ A enerxía das reaccións químicas. 

Reaccións endotérmicas e exotérmicas. 

▪ A velocidade das reaccións químicas. 

▪ Análise da teoría de colisións.  

▪Recoñecemento dos catalizadores e  

inhibidores.  

▪ Cantidade de substancia: mol e 

composición dunha disolución.  

▪Concentración dunha disolución. 

Concentración molar.  

▪  Tipos de reaccións químicas.  

▪ Relacións estequiométricas e 

volumétricas nas reaccións químicas. 

Cálculos estequiométricos.  

▪ Reaccións de especial interese. 

▪ Os ácidos e as bases.  

▪ As reaccións de combustión.  

▪ As reaccións de síntese.  

▪ Recoñecemento das reaccións de 

neutralización de importancia biolóxica.  

 

-Utiliza a teoría de colisións para explicar esquemas de reaccións 

químicas e explica a lei de conservación da masa.  

-Recoñece os factores que inflúen na velocidade dunha reacción. 

-Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha 

reacción química. 

-Axusta e interpreta os coeficientes dunha ecuación química. 

-Identifica a magnitude cantidade de substancia e a súa unidade, 

ou mol. 

-Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos. 

-Recoñece substancias ácidas e básicas de uso frecuente e 

entende o proceso de combustión dalgunhas substancias. 

-Valora as interaccións da ciencia e da tecnoloxía coa sociedade 

e comprende a necesidade  de preservar o medio natural. 

-Presenta de forma clara, ordenada e argumentada a resolución 

de problemas de cálculos con masas e volumes dos compoñentes 

dunha reacción e con reactivos en disolución. 

-Identifica as reaccións de síntese industrial do amoníaco e do 

ácido sulfúrico, así como os usos destas na industria química. 

-Recoñece a importancia das reaccións de combustión na 

industria e valora as repercusións medioambientais das emisións.  

 

▪.Substancia elemental, composto e 

mestura. 

▪ Mol. 

▪ Reaccións químicas. 

▪ Axuste de reaccións químicas. 

▪ Estequiometría. 

▪ Enerxía das reaccións químicas. 

▪ Resolución de problemas tipo de cálculo 

químico.  

 

 

-Probas escritas 

 

 

 

-Traballo diario 

 

 

  

-Traballo de 

laboratorio mediante 

o uso de simulacións 

 

 

 

-Traballo de 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



U.D. 7 ESTUDO DOS DISTINTOS TIPOS DE MOVEMENTO: CINEMÁTICA.   
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

▪ Movemento e sistema de referencia.  

▪ Carácter relativo do movemento. 

▪ Traxectoria e posición. Desprazamento e 

espazo recorrido.  

▪ Clasificación dos movementos segundo a 

traxectoria.  

▪ Velocidade media e instantánea; 

aceleración.  

▪ Estudo do M.R.U (movemento rectilíneo 

uniforme). 

▪ Estudo do M.R.U.A (movemento 

rectilíneo uniformemente acelerado). 

▪ Gráficas de M.R.U e M.R.U.A 

▪ Estudo do movemento circular uniforme.  

▪ Análise de movementos cotiás: caída 

libre. 

 

-Identifica traxectoria, vectores de posición e desprazamento e 

represéntaos utilizando sistemas de referencia. 

-Clasifica os distintos tipos de movemento en función da súa 

traxectoria e a súa velocidade.  

-Calcula a velocidade instantánea nun movemento rectilíneo 

uniformemente acelerado. 

-Deduce as expresións matemáticas nos movementos rectilíneo 

uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado e circular 

uniforme, así como as relacións entres as magnitudes lineais e 

angulares.  

-Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme (M.R.U), 

rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A) e circular 

uniforme. 

-Calcula os tempos e distancias de freado de vehículos e recoñece 

a importancia de respectar a velocidade e a distancia de 

seguridade.  

-Argumenta a existencia de vector aceleración en todo 

movemento curvilíneo.  

-Determina a velocidade de movemento, deduce as ecuacións do 

movemento e calcula o espazo total percorrido a partir de 

gráficas. 

-Interpreta e emprega en diferentes cálculos as ecuacións dos 

movementos e razoa a validez dos resultados obtidos. 

-Interpreta e presenta información referente a movementos 

utilizando táboas e gráficas. 

-Expresa as magnitudes físicas coa unidade correspondente. 

-Utiliza as T.I.C. para o estudo dos movementos.  

 

▪.Movemento. 

▪ Posición, velocidade e aceleración. 

▪ Tipos de movementos: M.R.U, 

M.R.U.A, caída libre e M.C.U. 

▪ Interpretación de gráficas de M.R.U e 

M.R.U.A. 

▪ Ecuacións e unidades; resolución de 

problemas tipo.  

 

 

 

 

 

-Probas escritas 

 

 

 

-Traballo diario 

 

 

  

-Traballo de 

laboratorio mediante 

o uso de simulacións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
U.D. 8 AS FORZAS E OS SEUS EFECTOS: DINÁMICA.  
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

▪ Interaccións entre os corpos: forzas. Os 

seus tipos.  

▪ Efectos das forzas.  

▪ Lei de Hooke: Medida de forzas.  

▪ Carácter vectorial das forzas. 

Composición e descomposición de forzas 

da mesma dirección e angulares.  

▪ Equilibrio de forzas. Condicións xerais de 

equilibrio. 

▪ Aplicacións das Leis de Newton: Forzas 

Normais e Forzas de Rozamento. 

 ▪ Identificación do movemento dun corpo 

a partir das forzas que actúan sobre el: 

rectilíneo uniforme, rectilíneo 

uniformemente acelerado e circular 

uniforme.  

 

-Recoñece as distintas forzas que actúan sobre os corpos e os 

efectos que producen sobre eles. 

-Representa a dirección e o sentido de distintas forzas. 

-Identifica as forzas sobre os corpos en movemento. 

-Identifica os principios da dinámica que permiten saber o tipo de 

movementos que terá un corpo se se coñecen as forzas que actúan 

sobre el.  

-Recoñece as Leis de Newton en situacións da vida cotiá. 

-Calcula o valor das forzas sobre os obxectos utilizando os 

principios da dinámica. 

-Coñece a forza de rozamento e recoñece a súa utilidade. 

-É capaz de calcular a aceleración, velocidade e espazo 

percorrido por un móbil ao que se lle aplican varias forzas.  

-Establece as condicións de equilibrio a sistemas de varias forzas.  

-Expresa con criterios científicos algúns feitos cotiás nos que 

interveñen determinadas forzas.  

- Usa linguaxe matemática con orde e precisión na descrición de 

situacións da Dinámica.  

 

▪.Forzas.  

▪ Principios fundamentais da Física 

Newtoniana.  

▪ Peso e Normal.  

▪ Forza de rozamento, coeficiente de 

rozamento.  

▪ Resolución de problemas tipo.  

 

 

 

 

 

-Probas escritas 

 

 

 

-Traballo diario 

 

 

  

-Traballo de 

laboratorio mediante 

o uso de simulacións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
U.D. 9 AS FORZAS GRAVITACIONAIS.  
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

▪ Historia da Astronomía. Evolución desde 

as primeiras teorías (Modelo Xeocéntrico e 

Heliocéntrico) ata o universo actual. 

▪ Forza gravitacional. Lei de gravitación 

universal de Newton. 

▪ Peso e masa dos corpos. Aceleración da 

gravidade. 

▪ Movemento dos planetas e satélites: Leis 

de Kepler. Período orbital dun satélite. 

▪ Lixo espacial.  

 

 

-Coñece a evolución das ideas sobre o universo ao longo da 

historia. 

-Expresa con criterios científicos  os feitos cotiás nos que 

interveñen forzas gravitatorias.  

-Aplica a lei da gravitación universal ao cálculo de forzas entre 

distintos pares de obxectos. 

-Resolve as cuestións relacionadas coas expresións matemáticas 

do peso dun corpo e a forza de atracción gravitatoria. 

- Calcula as forzas gravitatorias e os movementos que xeran.  

-Recoñece as aplicacións dos satélites artificiais así como os 

riscos de lixo espacial.  

 

▪.Historia da Astronomía. 

▪ Evolución desde as primeiras teorías ata 

o universo actual. 

▪ Forza gravitacional. 

▪ Peso e masa dos corpos. 

▪ Movemento de planetas e de satélites.  

 

 

-Probas escritas 

 

-Traballo diario 

 

-Traballo de 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
U.D. 10 FORZAS E PRESIÓN NOS FLUÍDOS.  
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

▪ Fluídos. Propiedades: Densidade. 

▪ Concepto de presión. Unidades. 

▪ Forzas no interior do fluídos. Presión 

hidrostática. Aplicacións.  

-Expresar con rigor e precisión en relación aos fluídos a ás súas 

propiedades.  

-Aplicar as propiedades dos fluídos en situacións cotiás. 

-Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto en distintas 

situacións. 

 

▪.Fluídos. 

▪ Presión. 

▪ Teorema fundamental da hidrostática. 

▪ Principio de Pascal. 

 

-Probas escritas 

 

 

-Traballo diario 



▪ Principio de Pascal, Aplicacións.  

▪ Empuxe. Principio de Arquímedes. 

Flotación.  

▪  Presión Atmosférica. Manómetros, 

Barómetros e Altímetros.  

▪ Física da atmosfera: predición 

meteorolóxica mediante os valores da 

presión atmosférica e do movemento das 

masas de aire.  

 

-Resolve problemas relacionados coa presión no interior dun 

fluído. 

-Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio de Pascal. 

-Identifica a maior e menor flotabilidade de obxectos de acordo 

co principio de Arquímedes.  

-Relaciona a presión atmosférica co tempo meteorolóxico e 

interpreta mapas meteorolóxicos. 

-Busca información sobre o paradoxo hidrostático.  

-Recoñece o papel da presión atmosférica no experimento de 

Torricelli.  

▪ Teorema de Arquímedes.  

▪ Resolución de problemas tipo.  

 

-Traballo de 

laboratorio mediante 

o uso de simulacións 

 

-Traballo de 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 
 
U.D. 11 TRABALLO, POTENCIA E ENERXÍA MECÁNICA.  
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

▪ Concepto de traballo. Unidades.  

▪ Traballo mecánico. Aplicacións a 

máquinas e ferramentas. Rendemento. 

▪ Concepto de potencia. Unidades. 

▪ A enerxía e a súa obtención. Fontes de 

enerxía. 

▪ Enerxía mecánica: enerxías cinética e 

potencial gravitacional.  

▪  Principio de conservación da enerxía. 

Non conservación da enerxía.  

▪ Degradación da enerxía. Aforro 

enerxético.  

 

-Calcula o traballo e a potencia asociados a unha forza, 

expresando o resultado en kWh e CV.  

-Exprésase con rigor e precisión en relación á enerxía. 

-Efectúa cálculos enerxéticos con orde e claridade. 

-Coñece os distintos tipos de enerxía e é capaz de calculala e 

relacionalas entre elas.  

-Resolve problemas aplicando o principio de conservación da 

enerxía mecánica. 

-Determina situacións nas que diminúe a enerxía mecánica.  

-Coñece as principais fontes de enerxía e comprende a necesidade 

de potenciar o uso das fontes de enerxía renovables.  

-Valora criticamente todas aquelas actuacións humanas que 

repercutan sobre o medio natural.  

 

▪.Traballo. Potencia e Enerxía.  

▪ Principio de conservación da Enerxía.  

▪ Resolución de problemas tipo.  

 

 

 

-Probas escritas 

 

-Traballo diario 

 

-Traballo de 

investigación.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
U.D 12 INTERCAMBIOS DE ENERXÍA: CALOR 
 

CONTIDOS GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS/
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 

▪ Movemento molecular e temperatura. 

Termómetros e escalas termométricas. 

▪ Calor e transferencia de enerxía. 

▪ Efectos da calor sobre os corpos. 

▪ Equivalente mecánico da calor. 

▪ Concepto de calor específica. Cantidade 

de calor transferida e cambio de 

temperatura.  

▪  Cantidade de calor transferida en cambios 

de estado. 

▪ Equilibrio térmico. 

▪ Dilatación de sólidos, líquidos e gases.  

▪ Máquinas térmicas.  

 

-Exprésase con rigor e precisión en relación á temperatura e á 

calor.  

-Explica con criterios científicos algúns dos cambios destacables 

que teñen lugar na natureza. 

-Describe con rigor e precisión fenómenos cotiás nos que 

interveñen os conceptos de calor e temperatura. 

-Describe as transformacións que experimenta un corpo ao gañar 

ou perder enerxía.  

- Recoñece as posibilidades de transformación do traballo en 

calor e viceversa.  

-Explica o funcionamento do motor de explosión. 

-Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor de 

explosión no mundo do transporte e preséntao empregando as 

TIC.  

 

▪.Movemento molecular e temperatura.  

▪ Calor e transferencia de enerxía. 

▪ Enerxía térmica.  

▪ Efectos de calor sobre os corpos.  

▪ Cantidade de calor transferida e cambio 

de temperatura e/ou cambios de estado.  

▪ Dilatación dos corpos.  

▪ Resolución de problemas tipo.  

 

-Probas escritas 

 

-Traballo diario 

 

-Traballo de 

laboratorio mediante 

o uso de simulacións 

 

-Traballo de 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temporalización3 

 
 

 Duración Unidade didáctica Nº Sesións Temporalización 

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

 
 
 

11 semanas  
33 sesións  

1. A actividade científica. Magnitudes 
e Unidades.  
 

5 Setembro 
Outubro 

2. Formulación e nomenclatura de 
compostos inorgánicos.  
 

8  
Outubro  

 

3. Átomos e sistema periódico.  
 

7 Outubro 
Novembro 

4. Enlace Químico. 6 Novembro 
Decembro 

5. Química do Carbono.  7 Decembro 

2
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

 
       10semanas 

30 sesións 

6. Cálculos Químicos. Reaccións 
Químicas.  
 

12  
Xaneiro 

7. Estudo de distintos tipos de 
movemento: Cinemática. 
 

12  
Febreiro 

8. As forzas e os seus efectos: 
Dinámica. 

6 Marzo 

3
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

 
 

11 semanas  
33 sesións 

8 As forzas e os seus efectos: 
Dinámica (continuación). 
 

4 Marzo  
Abril 

9. As forzas gravitacionais.  
 

5 Abril 
 

10. Forzas e presión nos fluídos. 
 

8 Abril 
Maio 

11. Traballo, potencia e enerxía 
mecánica.  

8 Maio 

12. Intercambios de enerxía: calor. 8 Xuño 

 
 

(3) Considerando que este curso empezamos unha semana máis tarde, o total de sesións está en torno 

ás 96 sesións. Isto é só unha proposta orientativa de temporalización posto que dependendo das 

necesidades do grupo, o tempo a dedicar a cada unidade varía cada ano segundo a composición do 

alumnado e, por outra parte, poden establecerse outras prioridades por coordinación coas materias 

relacionadas como é o caso de Matemáticas, Bioloxía e Xeoloxía e Tecnoloxía.  

Tendo en conta a situación excepcional na que nos atopamos, debemos antepoñer os criterios de saúde 

pública fronte aos educativos. Destacar ademais que a incorporación ás aulas xa se retrasa unha semana 

con respecto a cursos pasados, e que a duración das sesións verase reducida debido ao tempo que hai 

que dedicar á desinfección do posto de traballo, desinfección de mans, á ventilación, etc.  



Plan de reforzo e recuperación de aprendizaxes imprescindibles non 
adquiridas pola situación derivada do Covid-19.  
 
A situación xerada pola aparición do Covid-19 e os conseguintes Decretos e Instrucións, tanto de 
carácter sanitario como educativo, das diferentes institucións estatais e autonómicas durante o 
curso 2019/20 modificaron de tal xeito o desenvolvemento habitual das actividades educativas 
que, na maioría das materias, non se puideron impartir todas as unidades didácticas 
programadas. 
 
De acordo coas Instrucións do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no 
curso académico 2020/21, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que 
se imparten as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato, establécese un 
plan de reforzo e recuperación coa finalidade de que o alumnado recupere as aprendizaxes 
imprescindibles non adquiridas no curso 2019/20. 
 
Dado que a lexislación vixente xa prevé para cada curso unha serie de obxectivos e estándares 
de aprendizaxe, intentarase que as aprendizaxes non adquiridas pola situación xerada no curso 
anterior poidan ser adquiridas neste curso e/ou no seguinte do xeito máis integrado posible cos 
contidos correspondentes aos ditos cursos. 
 
A continuación, faise unha descrición por materias: 
 

Física e Química 2º ESO 
 
Esta materia é a primeira vez que a cursan os estudantes polo que non cómpre facer reforzos de 
aprendizaxes non adquiridas da mesma.  
 

Física e Química 3º ESO 
 
As aprendizaxes non adquiridas relacionadas cos “Cambios na materia” impartiranse integradas 
na unidade 4 (As Reaccións Químicas) de 3º de ESO.  
 
As aprendizaxes non adquiridas relacionadas coas “Forzas e movemento” e “Forzas na Natureza” 
impartiranse na unidade 5 (Forzas na Natureza: electricidade e magnetismo) de 3º de ESO  e 
tamén se impartirán no curso 2021/22 integradas na unidade didáctica 7 (Estado de distintos 
tipos de movemento: Cinemática), unidade didáctica 8 (As forzas e os seus efectos: Dinámica) e 
unidade didáctica 9 (As forzas gravitacionais). 
 
En canto ás aprendizaxes relacionadas coa “Enerxía” impartiranse integradas na unidade 
didáctica 6 (A enerxía: circuítos eléctricos) de 3º de ESO e tamén se impartirán no curso 2021/22 
integradas na unidade didáctica 11 (Traballo, potencia e enerxía mecánica) e 12 (Intercambios 
de enerxía: calor).  
 

Física e Química 4º ESO 
 
As aprendizaxes non adquiridas relacionadas cos “Cálculos Químicos” impartiranse na unidade 
6 (Cálculos Químicos. Reaccións Químicas) de 4º de ESO.  
As aprendizaxes non adquiridas relacionadas coa “Enerxía” impartiranse na unidade 11 (Traballo, 
potencia e enerxía mecánica) e na 12 (Intercambios de enerxía: calor) de 4º de ESO. 
  



Tendo en conta o obxectivo de incorporar as aprendizaxes non adquiridas desenvolvéndoas 
dende un enfoque competencial, tratando de garantir a continuidade do proceso de ensino-
aprendizaxe, e coordinando as programacións dos diferentes departamentos didácticos, coidase 
que as aprendizaxes relativas a “Electricidade”, “Magnetismo” e “Circuítos eléctricos” están 
suficientemente desenvolvidos nas programacións de 2º, 3º e 4º de ESO da materia de 
Tecnoloxía, polo que o alumnado vai adquirilas sen problema. 

 

Criterios de avaliación e de cualificación. 
 
Para realizar a cualificación do alumno seguiranse as seguintes pautas:  
 
• Cualificarase sobre as capacidades desenvolvidas e o progreso no dominio dos conceptos, 
procedementos e actitudes, tanto a través das actividades diarias coma das actividades 
específicas de avaliación individual (exames, tests...), da realización de prácticas e os informes 
correspondentes, traballos de investigación bibliográfica, individuais o en grupo. Terase en 
conta o traballo desenvolvido na clase, tanto o individual coma o do grupo, así como a 
realización das tarefas fóra da clase.  
 
• Procurarase que as actividades de avaliación abarquen os tres tipos de contidos, que permitan 
unha valoración do progreso dos alumnos e alumnas, e que sirvan de aprendizaxe. 
 
 • En xeral a puntuación de cada actividade de cualificación será de 0 a 10: 
 

 ▪Se non realiza a proba, se cualificaría como NP, non presentado, só na convocatoria de 
setembro.  

 
▪1, se non se presenta durante o curso sen causa que o xustifique, se non intenta seriamente 

contestar, se entrega en branco, o cando un alumno sexa pillado copiando independentemente 
do momento do exame en que sexa pillado.  

 
▪ As notas inferiores a 5 consideraranse suspenso e as iguais ou maiores, aprobado.  
• A achega de cada actividade cualificada, igual cá de cada pregunta dun exercicio escrito, 

ás cualificacións parciais e finais estará en función do seu grao de dificultade. Nas probas escritas 
constará o valor de cada pregunta ou apartado.  

 
• O profesor da materia poderá establecer a obrigatoriedade da realización de determinadas 

actividades (prácticas, informes de prácticas, investigación bibliográfica, traballos, exercicios 
para resolver e entregar, Exames de Formulación...). A cualificación deste tipo de actividades 
poderá ser APTO ou NON APTO, ou con puntuación numérica. A non realización dunha 
actividade obrigatoria poderá significar que o alumno suspende unha avaliación, ou todas, ata a 
realización ou superación da actividade. O profesor deberá indicar ós seus alumnos claramente 
que traballos teñen categoría de obrigatorios. 

 
• Os exames deben ser presentados de forma limpa e clara, e con boa letra, é dicir, deben ser 
facilmente lexibles.  
 

A) AVALIACIÓN. 
 
 Os principios que deberán orientar a toma de decisións na avaliación son: 
 



 • Carácter procesual e continuo, que lle permita estar presente, de forma sistemática, 
no desenvolvemento de todo tipo de actividades e non só en momentos puntuais e 
illados.  
• Considerar a totalidade de elementos que entran a formar parte do feito educativo e 
atenderá globalmente a todos os ámbitos da persoa. 
 • Terá en conta a singularidade de cada individuo/a analizando o seu propio proceso de 
aprendizaxe, as súas características e necesidades específicas. 
 
 Os criterios de avaliación están especificados en cada un dos cursos e para poder 
realizar correctamente a avaliación de cada un destes criterios é necesario realizar 
avaliacións en diferentes momentos do proceso de ensino-aprendizaxe. 
 

B)  CUALIFICACIÓN. A ponderación dos diferentes aspectos do traballo do alumnado na 
nota dos diferentes cursos reflíctese na seguinte táboa* : 
 
 

  2ºESO 3º ESO 4º ESO 

Probas escritas 60% 60% 65% 

Traballo diario 20% 20% 15% 

Traballo/Informe de 
laboratorio 10% 10% 10% 

Traballo de investigación 10% 10% 10% 

 
* No caso de que non se realice o traballo de laboratorio, (neste caso, tal e como se 
indicou ao longo deste documento, faremos uso de laboratorios virtuais, simulacións e 
sancks químicos), a porcentaxe correspondente a este apartado acumularíase ao 
apartado de probas escritas; e no caso de non realizarse traballo de investigación, a 
porcentaxe correspondente a este apartado, acumularíase ao apartado de traballo 
diario.  
 

A nota das probas escritas será a media aritmética dos exames realizados no correspondente 
período. 
 
Tal e como se pode observar na táboa anterior, a cualificación por avaliación é a mesma en 2º 
de ESO e en 3º de ESO.  A media das probas escritas contará un 60% e, o 40 % restante 
corresponde a outras tarefas: 
 
 •Traballo diario 20%. Neste apartado contabilízase:  

-Actitude cara a materia(10%): (respecto polas normas de desenvolvemento 
da sesión, participación, traballo na aula, exercicios de reforzo). No caso de 
clase telemática terase en conta do mesmo xeito. 
Estas tarefas recolleranse a miúdo cun 10 (+), 4 (regular), 0 (-), sendo a nota 
final un valor medio das recollidas.  
-Libreta de aula (10%): terase en conta que a libreta teña as datas de cada 
sesión, estea completa, coas actividades claramente corrixidas, ben 
presentada e limpa. No caso de ter que levar a cabo, de xeito puntual, un 



ensino a distancia e non se puidera contabilizar este parte do caderno, este 
10%  pasaría directamente á actitude cara a materia.  

 • Traballo/informe de laboratorio 10%. Terase en conta: 
         -Que non sexa unha copia directa, isto pode levar a que puntúe como cero.  
         -Boa presentación. 
         -Boa redacción. 
         -Debe contar con portada, introdución, obxectivo da práctica,                      
desenvolvemento da mesma e todos os apartados específicos que cada informe de laboratorio 
debe ter e que aparecerán nas instrucións que a profesora dará en cada caso para a súa 
elaboración.  
        -Os retrasos na entrega do informe de laboratorio producirá un desconto do 
25% na súa nota. Se o retraso chega a unha semana, o traballo só poderá levar unha puntuación 
máxima de 5 puntos.  
  •Traballo de investigación 10%. Terase en conta: 
       -Que non sexa unha copia directa, isto pode levar a que puntúe como cero. 
       -Boa presentación. 
       -Boa redacción. 
       -Adecuación do traballo entregado co traballo pedido, a non correspondencia 
pode levar a que o traballo puntúe como cero. 
       -O traballo debe contar con portada, índice, contido, conclusión e bibliografía 
analóxica e/ou dixital.  
       - Os retrasos na entrega do traballo producirá un desconto do 25% na súa 
nota. Se o retraso chega a unha semana o traballo só poderá levar unha puntuación máxima de 
5 puntos.  
 
 
Tal e como se pode ver na táboa, a cualificación por avaliación en 4º de ESO é lixeiramente 
diferente aos outros cursos. A media das probas escritas contará un 65% e o 35 % restante 
corresponde a outras tarefas: 
 
  •Traballo diario 20%. Neste apartado contabilízase:  
       -Actitude cara a materia (10%): (respecto polas normas de desenvolvemento  
da sesión, participación, traballo na aula, exercicios de reforzo). No caso de clase telemática 
terase en conta do mesmo xeito. 
       -Estas tarefas recolleranse a miúdo cun 10 (+), 4 (regular), 0 (-), sendo a nota 
final un valor medio das recollidas.  

     - Libreta de aula (5%): terase en conta que a libreta teña as datas de cada 
sesión, estea completa, coas actividades claramente corrixidas, ben presentada e limpa. 
No caso de ter que levar a cabo, de xeito puntual, un ensino a distancia e non se puidera 
contabilizar este parte do caderno, este 5%  pasaría directamente á actitude cara a 
materia.  

  • Traballo/informe de laboratorio 10%. Terase en conta: 
         -Que non sexa unha copia directa, isto pode levar a que puntúe como cero.  
         -Boa presentación. 
         -Boa redacción. 
         -Debe contar con portada, introdución, obxectivo da práctica,                      
desenvolvemento da mesma e todos os apartados específicos que cada informe de laboratorio 
debe ter e que aparecerán nas instrucións que a profesora dará en cada caso para a súa 
elaboración.  
        -Os retrasos na entrega do informe de laboratorio producirá un desconto do 
25% na súa nota. Se o retraso chega a unha semana, o traballo só poderá levar unha puntuación 
máxima de 5 puntos.  



  •Traballo de investigación 10%. Terase en conta: 
       -Que non sexa unha copia directa, isto pode levar a que puntúe como cero. 
       -Boa presentación. 
       -Boa redacción. 
       -Adecuación do traballo entregado co traballo pedido, a non correspondencia 
pode levar a que o traballo puntúe como cero. 
       -O traballo debe contar con portada, índice, contido, conclusión e bibliografía 
analóxica e/ou dixital.  
       - Os retrasos na entrega do traballo producirá un desconto do 25% na súa 
nota. Se o retraso chega a unha semana o traballo só poderá levar unha puntuación máxima de 
5 puntos.  
 
 
Á hora de corrixir os exames os criterios seguidos serán: 
 
•As respostas deben axustarse ao enunciado da pregunta.  
•Terase en conta a claridade e exposición dos conceptos, procesos, os pasos seguidos, as 
hipóteses, a orde lóxica e a utilización adecuada da linguaxe química.  
• Os erros graves de concepto levarán a anular o apartado correspondente. 
• Os parágrafos/apartados que esixen a solución dun apartado anterior cualificaranse 
independentemente do resultado do devandito apartado. 
• Cando a resposta deba ser razoada ou xustificada, non facelo supoñerá unha puntuación de 
cero no apartado correspondente. Un resultado erróneo pero cun razoamento correcto 
valorarase. 
 • Nun problema numérico a resposta correcta, sen razoamento ou xustificación, pode ser 
valorada cun 0 se o corrector/a non é capaz de ver de onde saíu o devandito resultado.  
• Un erro matemático importante, como despexar mal un termo nunha ecuación, anulará o 
apartado correspondente. 
• Cada erro nas unidades ou non poñelas descontará 0,1 puntos da nota do apartado.  
•Un erro de cálculo considerase leve e descontarse o 25% da nota do apartado, agás que os 
resultados carezan de lóxica algunha e o alumno non faga alusión acerca da falsidade de dito 
resultado.  
 
 
A continuación, reflectimos como superar a materia segundo os diferentes cursos:  
 

2º e 3º ESO 
 
A nota final de xuño será a que resulte de facer a seguinte operación: 
 

Nota 1ª Avaliación • (1/6) + Nota 2ª Avaliación • (2/6) + Nota 3ª Avaliación •(3/6) 
 
 Ou sexa, é como si dividísemos o curso en seis partes e a primeira avaliación contase unha parte, 
a segunda contase dúas e a terceira tres. Iso é así posto que nestes cursos consideramos unha 
avaliación continua ao longo do todos eles e, polo tanto, en cada exame poderá entrar materia 
impartida nos exames anteriores.  
 
Se a cualificación final despois das tres avaliacións, calculada segundo a operación anterior, fose 
negativa (menor de cinco puntos sobre dez), o alumno/a deberá presentarse a unha proba de 
recuperación en xuño, con toda a materia do curso. Se despois desta proba de recuperación o 
alumno segue sen acadar o cinco, deberá presentarse á proba da convocatoria extraordinaria 
de setembro con toda a materia do curso.  



 
A nota media obtida en cada avaliación será redondeada segundo a sistemática xeral de 
redondeo; se as décimas da nota son iguais ou superior á cifra cinco o redondeo será cara arriba 
e se é inferior o redondeo será cara abaixo.  
 

4º ESO 
 
Neste curso únese o feito de que o nivel de afondamento nos contidos da materia é maior e 
que, na miña opinión, están moito máis diferenciados os contidos de Física dos de Química. 
 
Por iso, para obter a nota da materia, faremos a seguinte operación: 
 

Nota xuño = (Nota Química+ Nota Física)/2 
 

Ou sexa, a media aritmética das dúas partes da materia. 
 
Non obstante, unha vez terminada a parte de Química, se un alumno/a obtivo unha nota inferior 
a cinco puntos sobre dez, poderá facer unha recuperación da dita parte (probablemente nos 
meses de febreiro ou marzo) e, no mesmo xeito, se unha vez terminada a parte de Física, un 
alumno/a obtivo unha nota inferior a cinco puntos sobre dez, poderá facer a recuperación da 
dita parte (probablemente no mes de xuño).  
 
Se unha vez feitas as recuperacións correspondentes (se fose necesario), a operación indicada 
anteriormente dá un valor igual o superior a cinco puntos sobre dez, o alumno/a aprobará a 
materia en xuño. No caso contrario, terá que presentarse á proba da convocatoria extraordinaria 
de setembro con toda a materia do curso. 
 
A nota media obtida en cada avaliación será redondeada segundo a sistemática xeral de 
redondeo; se as décimas da nota son iguais ou superior á cifra cinco o redondeo será cara arriba 
e se é inferior o redondeo será cara abaixo.  
 
 

Proba extraordinaria de setembro 
 
No caso de non superar o curso en xuño, haberá unha proba extraordinaria en setembro que 
abarcará a materia dada no curso. Será o máis exhaustiva posible e  as actividades de avaliación 
propostas hanse de axustar aos contidos e ao nivel do curso.  
Nesta proba de setembro o alumno/a obterá directamente a nota que obteña no exame. 

 

Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación 
das materias pendentes.  
 
 ●Materia pendente Física e Química 2º ESO 
 
No presente curso os alumnos coa materia de Física e Química pendente de 2º da ESO seguirán 
o seguinte plan de recuperación que se detalla.  
Os obxectivos e os criterios de avaliación son os mesmos da programación do departamento do 
curso anterior e os contidos son os que se desenvolveron ó longo do curso pasado.  
Haberá, na 1ª quincena de outubro, unha reunión con tódolos alumnos coa materia de 2º 
pendente na que se lles explicarán as distintas maneiras de recuperar a materia e se lles 



entregará un documento-plan de traballo que contén os contidos, as instrucións de como 
estudar a materia e uns boletíns de exercicios a realizar. 
 
 Os alumnos poderán escoller entre as diferentes maneiras de aprobar a materia: 
 

a) Realizar os exercicios dos boletíns propostos e entregalos para a súa corrección e realizar 
dúas probas escritas. As probas escritas faranse nas datas que faga constar a xefatura de 
estudos.  

A correcta realización individual das actividades (non copiadas e non feitas por terceiros), 
aportará o 30% da nota e o exame aportará o 70% restante.  
 

b) Presentarse só aos exames indicados no punto anterior; neste caso o exame contará o 
100% da nota final.  

 
Nos dous casos, para obter a nota final, farase a media de cada parte.  
 
 ●Materia pendente Física e Química 3º ESO 
 
No presente curso os alumnos coa materia de Física e Química pendente de 3º da ESO seguirán 
o seguinte plan de recuperación que se detalla.  
Os obxectivos e os criterios de avaliación son os mesmos da programación do departamento do 
curso anterior e os contidos son os que se desenvolveron ó longo do curso pasado. 
 
Haberá, na 1ª quincena de outubro, unha reunión con tódolos alumnos coa materia de 2º 
pendente na que se lles explicarán as distintas maneiras de recuperar a materia e se lles 
entregará un documento-plan de traballo que contén os contidos, as instrucións de como 
estudar a materia e uns boletíns de exercicios a realizar. 
 
Os alumnos poderán escoller entre as diferentes maneiras de aprobar a materia: 
 

a) Realizar os exercicios dos boletíns propostos e entregalos para a súa corrección e realizar 
dúas probas escritas. As probas escritas faranse nas datas que faga constar a xefatura de 
estudos.  

A correcta realización individual das actividades (non copiadas e non feitas por terceiros), 
aportará o 30% da nota e o exame aportará o 70% restante.  
 

b) Presentarse só aos exames indicados no punto anterior; neste caso o exame contará o 
100% da nota final.  

 
Nos dous casos, para obter a nota final, farase a media de cada parte.  

 

Metodoloxía de traballo no caso de ensino a distancia: Aulas virtuais. 
 
Durante os primeiros días de clase todos os alumnos/as estarán inscritos na aula virtual e 
matriculados no curso correspondente de Física e Química para, de ser o caso de ter que levar 
a cabo un ensino a distancia, todos/as teñan acceso a ela.  
Na aula virtual aparecerán as distintas unidades didácticas que traballaremos nos distintos 
cursos. 



En cada unidade didáctica estarán dispoñibles, en todo momento, os boletíns de exercicios, 
apuntamentos de repaso, esquemas, vídeos, enlaces a distintas páxinas web de interese, enlaces 
a laboratorios virtuais e simulacións, etc...  
Tamén se poderán entregar actividades mediante este medio e a realización de probas que 
serán avaliables e que poden facerse en vez das probas de coñecementos presenciais.  
Esta aula virtual tamén será empregada para o alumnado que parcialmente estea en situación 
de corentena cando non exista a suspensión da actividade presencial no conxunto da aula, sen 
prexuízo doutras opcións de formación a distancia que poida por en funcionamento a 
Consellería.  
Ademais, indicar, que esta aula virtual empregarase a miúdo na aula presencial para que o 
alumnado estea familiarizada con ela e tamén dado a súa gran utilidade; posto que permite ter 
materias e recursos didácticos empregados diariamente, ao alcance da man.  
No caso dun ensino a distancia fariamos uso tamén da plataforma de videoconferencia Webex,  
para estar en contacto con todo o grupo; para explicar os contidos novos de cada unidade 
didáctica, e así no caso de que teñamos que levar a cabo un ensino a distancia, o proceso de 
ensino-aprendizaxe se vexa o menos afectado posible. De feito, na medida que as circunstancias 
o permitan, de ser o caso, intentarei respectar o horario das clases presenciais, para seguir nesas 
mesmas horas facendo as videoconferencias; deste xeito considero que o alumnado notaría 
menos o cambio de ritmo.  
 
Alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática. 
 
A principios de curso identificarase ao alumnado que, por mor da falta de recursos ou de 
conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no caso de ensino a 
distancia e faráselle chegar o listado ao equipo directivo coa finalidade de poder axudar a 
minimizar estes problemas.  
No  caso de que a problemática continúe e este alumnado non poida levar a cabo unha ensinanza 
telemática, enviaríalle aos pais/nais/titores legais, mediante correo electrónico, ou mediante  
aviso por Abalar, (ou de ser o caso virano a recoller ao centro) o material necesario para que 
poidan seguir o ritmo das clases.  
Ademais, para seguir en contacto con este alumnado, faríanse chamadas telefónicas periódicas 
e poder tamén resolver dúbidas que lles puidesen xurdir.  
 

 

 

 

 

 


