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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO – ABRIL 2020 

MOTIVO MODIFICACIÓN Alerta sanitaria motivada pola COVID -19 que motivou o decreto do estado de alarma. 

CURSO 2019 - 2020 DEPARTAMENTO FÍSICA E QUÍMICA DATA MODIFICACIÓN 8-5-2020 

NIVEL EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA x BACHARELATO x 
ORDE do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/20 nos centros docentes sostidos con fondos 
públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.  
A presente modificación da programación didáctica atende ao disposto nas  Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, 
nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

 
 

1. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA MATERIA 

 
 

CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

2º ESO 

PROCEDEMENTO: REVISIÓN DE TAREFAS DOS ALUMNOS 
Instrumento: boletíns de exercicios 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

A cualificación da terceira avaliación obterase aplicando os seguintes criterios de 

cualificación 

- 100 % tódolos instrumentos de avaliación recollidos mediante o procedemento revisión de 

tarefas do alumno. Para obter a nota farase a media aritmética da nota obtida en tódolos 

boletíns. 

 

Para a cualificación da nota final do curso: 

 

Alumnos coas dúas primeiras avaliacións aprobadas: 

               Nota final=   [(N1+N2)/2)]+N3 

N1.- nota da 1º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N2.- nota da 2º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N3.- nota da 3º avaliación(sobre un máximo de 2 puntos) 

 

Se a nota final obtida ó aplicar a fórmula supera os 10 puntos, evidentemente  axustarase a 

10. 

 

Alumnos con unha das avaliacións suspensas( a primeira ou a segunda) 

Considerarase a avaliación suspensa como recuperada, sempre e cando entreguen, con 

cualificación mínima dun 5 en cada boletín, o 30% dos boletíns  

A partir de aí, a súa nota final será 

                   Nota final=   [(N1+N2)/2)]+N3 

N1.- nota da 1º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N2.- nota da 2º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N3.- nota da 3º avaliación(sobre un máximo de 2 puntos) 

 

Se a nota obtida da fórmula non chega ó 5,  axustarase ó 5, ó cumprir o requisito anterior. 

Se non entrega o 30% dos boletíns cunha nota mínima dun 5 en cada boletín, non 

recuperará a avaliación que tiña suspensa, e polo tanto, non superará o curso. 
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Alumnos coas dúas avaliacións suspensas( a primeira e a segunda) 

Considerarase as avaliacións suspensas como recuperadas, sempre e cando entreguen, con 

cualificación mínima dun 5 en cada boletín, o 50% dos boletíns  

A partir de aí, a súa nota final será 

                    Nota final=   [(N1+N2)/2)]+N3 

N1.-nota da 1º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N2.-nota da 2º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N3.- nota da 3º avaliación(sobre un máximo de 2 puntos) 

 

Se a nota obtida da fórmula non chega ó 5, axustarase ó 5, o cumprir o requisito anterior. 

Se non entrega o 50% dos boletíns cunha nota mínima dun 5 en cada boletín, non 

recuperará as avaliacións que tiña suspensas, e polo tanto, non superará o curso. 

 

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 

Entrega dos boletíns enviados ó longo da terceira avaliación. 

Considerarase  que o alumno aproba a materia, sempre e cando entregue, con cualificación 

mínima dun 5 en cada boletín, o 50% dos boletíns  

A partir de aí, a súa nota final será 

                       Nota final=   [(N1+N2)/2)]+N3 

N1.-nota da 1º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N2.-nota da 2º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N3.- nota da 3º avaliación(sobre un máximo de 2 puntos) 

Se a nota obtida da fórmula non chega ó 5, axustarase ó 5, ó cumprir o requisito anterior. 

 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación 

 

Os establecidos na programación 

Criterios de cualificación 

 

Entrega dos boletíns enviados ó longo da terceira avaliación. 

Considerarase  que o alumno aproba a materia pendente, sempre e cando entregue, 

con cualificación mínima dun 5 en cada boletín, o 20% dos boletíns  

 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Revisión de tarefas do alumno e entrega dos boletíns 
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CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

3º ESO 

PROCEDEMENTO: REVISIÓN DE TAREFAS DOS ALUMNOS 

Instrumento: boletíns de exercicios 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

A cualificación da terceira avaliación  obterase aplicando os seguintes criterios de 

cualificación 

100 % tódolos instrumentos de avaliación recollidos mediante o procedemento revisión de 

tarefas do alumno. Para obter a nota farase a media aritmética da nota obtida en tódolos 

boletíns. 

 

Para a cualificación da nota final do curso: 

 

Alumnos coas dúas primeiras avaliacións aprobadas: 

                Nota final=   [(N1+N2)/2)]+N3 

N1.- nota da 1º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N2.- nota da 2º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N3.- nota da 3º avaliación(sobre un máximo de 2 puntos) 

 

Se a nota final obtida ó aplicar a fórmula supera os 10 puntos, evidentemente se axustará a 

10. 

 

Alumnos con unha das avaliacións suspensas( a primeira ou a segunda) 

Considerarase a avaliación suspensa como recuperada, sempre e cando entreguen, con 

cualificación mínima dun 5 en cada boletín, o 30% dos boletíns  

A partir de aí, a súa nota final será 

                Nota final=   [(N1+N2)/2)]+N3 

N1.- nota da 1º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N2.- nota da 2º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N3.- nota da 3º avaliación(sobre un máximo de 2 puntos) 

 

Se a nota obtida da fórmula non chega ó 5, se axustará ó 5, o cumprir o requisito anterior. 

Se non entrega o 30% dos boletíns cunha nota mínima dun 5 en cada boletín, non 

recuperará a avaliación que tiña suspensa, e polo tanto, non superará o curso. 

 

Alumnos coas dúas avaliacións suspensas( a primeira e a segunda) 

Considerarase as avaliacións suspensas como recuperadas, sempre e cando entreguen, con 

cualificación mínima dun 5 en cada boletín, o 50% dos boletíns  

A partir de aí, a súa nota final será 

                            Nota final=   [(N1+N2)/2)]+N3 

N1.-nota da 1º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N2.-nota da 2º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N3.- nota da 3º avaliación(sobre un máximo de 2 puntos) 

 

Se a nota obtida da fórmula non chega ó 5, se axustará ó 5, o cumprir o requisito anterior. 

Se non entrega o 50% dos boletíns cunha nota mínima dun 5 en cada boletín, non 

recuperará as avaliacións que tiña suspensas, e polo tanto, non superará o curso. 
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RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 

Entrega dos boletíns enviados ó longo da terceira avaliación. 

Considerarase  que o alumno aproba a materia, sempre e cando entregue, con cualificación 

mínima dun 5 en cada boletín, o 50% dos boletíns  

A partir de aí, a súa nota final será 

                        Nota final=   [(N1+N2)/2)]+N3 

N1.-nota da 1º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N2.-nota da 2º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N3.- nota da 3º avaliación(sobre un máximo de 2 puntos) 

Se a nota obtida da fórmula non chega ó 5, se axustará ó 5, o cumprir o requisito anterior. 

 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación 

Os establecidos na programación 

 

Criterios de cualificación 

Entrega dos boletíns enviados ó longo da terceira avaliación. 

Considerarase  que o alumno aproba a materia pendente, sempre e cando entregue, 

con cualificación mínima dun 5 en cada boletín, o 20% dos boletíns  

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 

REVISIÓN DE TAREFAS DO ALUMNO E BOLETÍNS DE EXERCICIOS 

 
 

CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

4º ESO 

Procedementos    (INSTRUMENTOS) 
- Revisión tarefas do alumno    (BOLETÍN DE EXERCICIOS) 
- Probas   (EXAME) 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

A cualificación da terceira avaliación  obterase aplicando os seguintes criterios de 

cualificación 

- 50 % tódolos instrumentos de avaliación recollidos mediante o procedemento revisión de 

tarefas do alumno. Para obter a nota farase a media aritmética da nota obtida en tódolos 

boletíns. 

- 50 % tódolos instrumentos de avaliación recollidos mediante o procedemento revisión das 

probas do alumno. Para obter a nota farase a media aritmética da nota obtida en tódolos 

exames. 

 

Para a cualificación da nota final do curso: 

 

Alumnos coas dúas primeiras avaliacións aprobadas: 

               Nota final=   [(N1+N2)/2)]+N3 

N1.- nota da 1º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N2.- nota da 2º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N3.- nota da 3º avaliación(sobre un máximo de 2 puntos) 

Se a nota final obtida ó aplicar a fórmula supera os 10 puntos, evidentemente se axustará a 

10. 
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Alumnos con unha das avaliacións suspensas( a primeira ou a segunda) 

Considerarase a avaliación suspensa como recuperada, sempre e cando entreguen, con 

cualificación mínima dun 5 en cada boletín, o 60% dos boletíns ou obteñan unha nota 

media de 5 nos exames  

A partir de aí, a súa nota final será 

                   Nota final=   [(N1+N2)/2)]+N3 

N1.- nota da 1º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N2.- nota da 2º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N3.- nota da 3º avaliación(sobre un máximo de 2 puntos) 

 

Se a nota obtida da fórmula non chega ó 5, se axustará ó 5, ó cumprir o requisito anterior. 

Se non entrega o 60% dos boletíns cunha nota mínima dun 5 en cada boletín ou obtén unha 

nota media de 5 nos exames, non recuperará a avaliación que tiña suspensa, e polo tanto, 

non superará o curso. 

 

Alumnos coas dúas avaliacións suspensas( a primeira e a segunda) 

Considerarase as avaliacións suspensas como recuperadas, sempre e cando entreguen, con 

cualificación mínima dun 5 en cada boletín, o 80% dos boletíns ou obteñan unha nota 

media de 5 nos exames  

A partir de aí, a súa nota final será 

                    Nota final=   [(N1+N2)/2)]+N3 

N1.- nota da 1º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N2.- nota da 2º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N3.- nota da 3º avaliación(sobre un máximo de 2 puntos) 

 

Se a nota obtida da fórmula non chega ó 5, se axustará ó 5, ó cumprir o requisito anterior. 

Se non entrega o 80% dos boletíns cunha nota mínima dun 5 en cada boletín ou obtén unha 

nota media de 5 nos exames, non recuperará as avaliacións que tiña suspensas, e polo tanto, 

non superará o curso. 

 

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 

Entrega dos boletíns enviados ó longo da terceira avaliación. 

Considerarase  que o alumno aproba a materia, sempre e cando entregue, con cualificación 

mínima dun 5 en cada boletín, o 50% dos boletíns  

A partir de aí, a súa nota final será 

                        Nota final=   [(N1+N2)/2)]+N3 

N1.- nota da 1º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N2.- nota da 2º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N3.- nota da 3º avaliación(sobre un máximo de 2 puntos) 

Se a nota obtida da fórmula non chega ó 5, se axustará ó 5, o cumprir o requisito anterior. 

 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación 

 
 

Criterios de cualificación 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
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CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

1º BACH 

Procedementos    (INSTRUMENTOS) 
- Revisión tarefas do alumno    (BOLETÍN DE EXERCICIOS) 
- Probas    (EXAME) 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A cualificación da terceira avaliación  obterase aplicando os seguintes criterios de 

cualificación 

- 50 % tódolos instrumentos de avaliación recollidos mediante o procedemento revisión de 

tarefas do alumno. Para obter a nota farase a media aritmética da nota obtida en tódolos 

boletíns. 

- 50 % tódolos instrumentos de avaliación recollidos mediante o procedemento revisión das 

probas do alumno. Para obter a nota farase a media aritmética da nota obtida en tódolos 

exames. 

 

Para a cualificación da nota final do curso: 

Alumnos coas dúas primeiras avaliacións aprobadas: 

               Nota final=   [(N1+N2)/2)]+N3 

N1.- nota da 1º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N2.- nota da 2º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N3.- nota da 3º avaliación(sobre un máximo de 2 puntos) 

Se a nota final obtida ó aplicar a fórmula supera os 10 puntos, evidentemente se axustará a 

10. 

Alumnos con unha das avaliacións suspensas( a primeira ou a segunda) 

Considerarase a avaliación suspensa como recuperada, sempre e cando entreguen, con 

cualificación mínima dun 5 en cada boletín, o 60% dos boletíns ou obteñan unha nota 

media de 5 nos exames  

A partir de aí, a súa nota final será 

                   Nota final=   [(N1+N2)/2)]+N3 

N1.- nota da 1º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N2.- nota da 2º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N3.- nota da 3º avaliación(sobre un máximo de 2 puntos) 

 

Se a nota obtida da fórmula non chega ó 5, se axustará ó 5, ó cumprir o requisito anterior. 

Se non entrega o 60% dos boletíns cunha nota mínima dun 5 en cada boletín ou obtén unha 

nota media de 5 nos exames, non recuperará a avaliación que tiña suspensa, e polo tanto, 

non superará o curso. 

Alumnos coas dúas avaliacións suspensas( a primeira e a segunda) 

Considerarase as avaliacións suspensas como recuperadas, sempre e cando entreguen, con 

cualificación mínima dun 5 en cada boletín, o 80% dos boletíns ou obteñan unha nota 

media de 5 nos exames  

A partir de aí, a súa nota final será 

                    Nota final=   [(N1+N2)/2)]+N3 

N1.-nota da 1º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N2.-nota da 2º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N3.- nota da 3º avaliación(sobre un máximo de 2 puntos) 

Se a nota obtida da fórmula non chega ó 5, se axustará ó 5, ó cumprir o requisito anterior. 

Se non entrega o 80% dos boletíns cunha nota mínima dun 5 en cada boletín ou obtén unha 

nota media de 5 nos exames, non recuperará as avaliacións que tiña suspensas, e polo tanto, 

non superará o curso. 
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RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 

Entrega dos boletíns enviados ó longo da terceira avaliación. 

Considerarase  que o alumno aproba a materia, sempre e cando entregue, con cualificación 

mínima dun 5 en cada boletín, o 50% dos boletíns  

A partir de aí, a súa nota final será 

                        Nota final=   [(N1+N2)/2)]+N3 

N1.- nota da 1º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N2.- nota da 2º avaliación(sobre un máximo de 10 puntos) 

N3.- nota da 3º avaliación(sobre un máximo de 2 puntos) 

Se a nota obtida da fórmula non chega ó 5, se axustará ó 5, o cumprir o requisito anterior. 

 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación 

 
 

Criterios de cualificación 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
 

 
 

CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

2º BACH 

Na 3 avaliación,en Física  e en Química: 
Procedementos(INSTRUMENTOS) 

- Revisión tarefas do alumno(BOLETÍN DA PRÁCTICA) 
- Probas(EXAME) 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os mesmos que veñen recollidos na programación didáctica 

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 

O mesmo que ven recollido na programación didáctica 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación 

 
 

Criterios de cualificación 
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Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
 

 

2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS AVALIABLES NO CURSO 2019 - 2020. 

 
CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª AVALIACIÓN 

 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

FQB1.4.2. 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. 

 
▪ B2.1. Recoñecer as propiedades xerais e as 

características específicas da materia, e relacionalas coa 

súa natureza e as súas aplicacións. 

FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do 

volume e da masa dun sólido, realiza as medidas 

correspondentes e calcula a súa densidade. 

 
▪ B2.2. Xustificar as propiedades dos estados 

de agregación da materia e os seus cambios de estado, a 

través do modelo cinético-molecular. 

FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os 

líquidos e os sólidos. 

2º ESO 

▪ B2.3. Establecer as relacións entre as 

variables das que depende o estado dun gas a partir de 

representacións gráficas ou táboas de resultados obtidas 

en experiencias de laboratorio ou simulacións dixitais. 

FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en 

situacións cotiás, en relación co modelo cinético-

molecular. 

 
▪ 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. 

 

▪ 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. 

 ▪ 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. 

 ▪ 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 globa 

 
▪ B4.2. Establecer a velocidade dun corpo 

como a relación entre o espazo percorrido e o tempo 

investido en percorrelo. 

FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas 

cotiáns utilizando o concepto de velocidade media. 

 ▪ B5.1. Recoñecer que a enerxía é a capacidade 

de producir transformacións ou cambios. 

FQB5.1.2. Recoñece e define a enerxía como unha 

magnitude e exprésaa na unidade correspondente do 

Sistema Internacional. 

 

▪ 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 

noutra 
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2º ESO 

▪ 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. 

FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala 

absoluta de temperatura e relaciona as escalas celsius 

e kelvin. 

FQB5.3.3. Identifica os mecanismos de transferencia 

de enerxía recoñecéndoos en situacións cotiás e 

fenómenos atmosféricos, e xustifica a selección de 

materiais para edificios e no deseño de sistemas de 

quecemento. 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  
ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª 

AVALIACIÓN 

3º ESO 

▪ 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. 

▪ FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de 

magnitudes físicas da vida cotiá empregando o 

material e instrumentos apropiados, e expresa os 

resultados correctamente no Sistema Internacional de 

Unidades. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ FQB2.1.2. Describe as características das 

partículas subatómicas básicas e a súa localización 

no átomo. 

▪ FQB2.1.3. Relaciona a notación co número 

atómico e o número másico, determinando o número 

de cada tipo de partículas subatómicas básicas. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ B2.4. Describir como se unen os átomos para formar 

estruturas máis complexas e explicar as propiedades 

das agrupacións resultantes. 

▪ FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión 

a partir do átomo correspondente, utilizando a 

notación adecuada para a súa representación. 

▪ FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a 

agruparse para formar moléculas interpretando este 

feito en substancias de uso frecuente, e calcula as 

súas masas moleculares. 
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▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos 

necesarios para a verificación da lei de conservación 

da masa en reaccións químicas sinxelas. 

▪ 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. 

▪ FQB3.3.2. Interpreta situacións cotiás en que a 

temperatura inflúa significativamente na velocidade 

da reacción. 

 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  
ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª 

AVALIACIÓN 

4º ESO 

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. 

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. 

FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, 

semimetais e gases nobres, e xustifica esta 

clasificación en función da súa configuración 

electrónica 

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 

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. 

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. 

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. 

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

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

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  
ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª 

AVALIACIÓN 

1º BACH 

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

 

FQB2.1.1. Xustifica a teoría atómica de Dalton e a 
descontinuidade da materia a partir das leis 
fundamentais da química, e exemplifícao con 
reaccións. 

B2.2 Utilizar a ecuación de estado dos gases ideais 
para establecer relacións entre a presión, o volumen 
e a temperatura. 

FQB2.2.1. Determina as magnitudes que definen o 
estado dun gas aplicando a ecuación de estado 
dos gases ideais. 

B2.4. Realizar os cálculos necesarios para a 
preparación de disolucións dunha concentración 
dada, expresala en calquera das formas 
establecidas, e levar a cabo a súa preparación. 

FQB2.4.1.Expresa a concentración dunha 
disolución en g/L, mol/L, porcentaxe en peso e en 
volume; leva a cabo e describe o procedemento de 
preparación no laboratorio de disolucións dunha 
concentración determinada e realiza os cálculos 
necesarios, tanto para o caso de solutos en estado 
sólido como a partir doutra de concentración 
coñecida. 

B3.1. Formular e nomear correctamente as 
substancias que interveñen nunha reacción química 
dada, e levar a cabo no laboratorio reaccións 
químicas sinxelas.. 

FQB3.1.1. Escribe e axusta e realiza ecuacións 
químicas sinxelas de distinto tipo (neutralización, 
oxidación, síntese) e de interese bioquímico ou 
industrial 

B3.2. Interpretar as reaccións químicas e resolver 
problemas nos que interveñan reactivos limitantes e 
reactivos impuros, e cuxo rendemento non sexa 
completo. 

FQB3.2.3. Efectúa cálculos estequiométricos nos 
que interveñan compostos en estado sólido, 
líquido ou gasoso, ou en disolución en presenza 
dun reactivo limitante ou un reactivo impuro. 
FQB3.2.4. Aplica o rendemento dunha reacción na 
realización de cálculos estequiométricos. 

B5.1. Recoñecer hidrocarburos saturados e 
insaturados e aromáticos, relacionándoos con 
compostos de interese biolóxico e industrial. 

FQB5.1.1. Formula e nomea segundo as normas 
da IUPAC hidrocarburos de cadea aberta e 
pechada, e derivados aromáticos 

B5.2. Identificar compostos orgánicos que conteñan 
funcións osixenadas e nitroxenadas. 

FQB5.2.1. Formula e nomea segundo as normas 
da IUPAC compostos orgánicos sinxelos cunha 
función osixenada ou nitroxenada. 

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  
ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª 

AVALIACIÓN 

2º BACH 
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (REPASO, REFORZO, RECUPERACION E, NO 
SEU CASO, AMPLIACIÓN) 

 

Actividades  
Lectura comprensiva de textos acompañada de boletíns 

Boletíns de problemas 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Emprego da plataforma Google Classroom como canle de comunicación cos 

alumnos: 

- resolver as dúbidas que se lle presentan 

- Colgar e corrixir os boletíns, cualificándoos 

 

Gravación de vídeos empregando a plataforma screencast e youtube 

(  https://www.youtube.com/channel/UCqtmsI_-Y7Z9TwHx9zn9wpw?view_as=subscriber)  para 

explicar a materia ós alumnos. 

 

 Emprego da plataforma WeBex para levar a cabo unha videoconferencia 

semanal, na que traballamos as dúbidas, corriximos boletíns e explicamos a 

materia a traballar no próximo boletín. 

 

Para o alumnado sen conectividade, se lle mandan os boletíns e os 

apuntamentos a través de correo, e coa axuda do concello de Boiro. 

 

 

 

 

Materiais e recursos 

Google Classroom 

CANAL DE YOUTUBE  https://www.youtube.com/channel/UCqtmsI_-

Y7Z9TwHx9zn9wpw?view_as=subscriber 
Sreencast 

Videoconferencia WeBex 

Correo electrónico 

Aula virtual do centro 

Teléfono persoal 

Google 

 

 

4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS PARA CONTINUAR O PROCESO EDUCATIVO DO CURSO 
2020 - 2021. 

 
CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 

2 ESO 

B4.1. Recoñecer o papel das forzas como causa dos 

cambios no estado de movemento e das deformacións. 

FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, identifica as 

forzas que interveñen e relaciónaas cos seus 

correspondentes efectos na deformación ou na 

alteración do estado de movemento dun corpo. 

 

FQB4.1.2. Establece a relación entre o alongamento 

producido nun resorte e as forzas que produciron eses 

alongamentos, e describe o material para empregar e 

o procedemento para a súa comprobación 

experimental. 

 

FQB4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o 

seu correspondente efecto na deformación ou na 

alteración do estado de movemento dun corpo. 
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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. 

B4.3. Diferenciar entre velocidade media e instantánea 

a partir de gráficas espazo/tempo e velocidade/tempo, e 

deducir o valor da aceleración utilizando estas últimas. 

FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e instantánea 

a partir das representacións gráficas do espazo e da 

velocidade en función do tempo. 

FQB4.3.2. Xustifica se un movemento é acelerado ou 

non a partir das representacións gráficas do espazo e 

da velocidade en función do tempo. 

 

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. 

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. 

B4.6. Considerar a forza gravitatoria como a 

responsable do peso dos corpos, dos movementos 

orbitais e dos niveis de agrupación no Universo, e 

analizar os factores dos que depende. 

FQB4.6.1. Relaciona cualitativamente a forza de 

gravidade que existe entre dous corpos coas súas 

masas e a distancia que os separa 

. 

FQB4.6.2. Distingue entre masa e peso calculando o 

valor da aceleración da gravidade a partir da relación 

entre esas dúas magnitudes. 

 

FQB4.6.3. Recoñece que a forza de gravidade 

mantén os planetas xirando arredor do Sol, e á Lúa 

arredor do noso planeta, e xustifica o motivo polo 

que esta atracción non leva á colisión dos dous 

corpos. 

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. 

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. 

 

 
CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS  

3º ESO 

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

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

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

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. 

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

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

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

▪ 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. 

 

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. 

 

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

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

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

 
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. 

 

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. 

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. 

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

 

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. 

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. 

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. 

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

 

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. 

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

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

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. 

 

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. 
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CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 

4º ESO 

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

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

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

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

FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos en 
que se poña de manifesto a relación entre a 
presión e a profundidade no seo da hidrosfera e a 
atmosfera. 
FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados coa 
presión no interior dun fluído aplicando o principio 
fundamental da hidrostática.  

FQB4.13.4. Analiza aplicación 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. 

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

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 aplicación 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. 
FQB4.14.2. Interpreta o papel da presión 
atmosférica en experiencias como o experimento 
de Torricelli, os hemisferios de Magdeburgo, 
recipientes invertidos onde non se derrama o 
contido, etc., inferindo o seu elevado valor. 
▪ FQB4.14.3. Describe o funcionamento básico 
de barómetros e manómetros, e xustifica a súa 
utilidade en diversas aplicación prácticas 

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

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

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

1º BACH 

B4.1. Interpretar o primeiro principio da 
termodinámica como o principio de conservación da 
enerxía en sistemas nos que se producen 
intercambios de calor e traballo. 

FQB4.1.1. Relaciona a variación da enerxía interna 
nun proceso termodinámico coa calor absorbida ou 
desprendida e o traballo realizado no proceso 

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

FQB4.3.1. Expresa as reaccións mediante 
ecuacións termoquímicas debuxando e 
interpretando os diagramas entálpicos asociados. 

B4.4. Describir as posibles formas de calcular a 
entalpía dunha reacción química. 

FQB4.4.1. Calcula a variación de entalpía dunha 
reacción aplicando a lei de Hess, coñecendo as 
entalpías de formación ou as enerxías de ligazón 
asociadas a una transformación química dada, e 
interpreta o seu signo. 

B4.5. Dar resposta a cuestión conceptuais sinxelas 
sobre o segundo principio da termodinámica en 
relación aos procesos espontáneos. 

FQB4.5.1. Predí a variación de entropía nunha 
reacción química dependendo da molecularidade e 
do estado dos compostos que interveñen 

B4.6. Predicir, de forma cualitativa e cuantitativa, a 
espontaneidade dun proceso químico en 
determinadas condicións a partir da enerxía de 
Gibbs. 

FQB4.6.2. Xustifica a espontaneidade dunha 
reacción química en función dos factores 
entálpicos, antrópicos e da temperatura. 

B6.2. Representar graficamente as magnitudes 
vectoriais que describen o movementos nun sistema 
de referencia adecuado. 

FQB6.2.1. Describe o movemento dun corpo a 
partir dos seus vectores de posición, velocidade e 
aceleración nun sistema de referenciadado. 

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

FQB6.3.1. Obtén as ecuacións que describen a 
velocidade e a aceleración dun corpo a partir da 
expresión do vector de posición en función do 
tempo. 
FQB6.3.2. Resolve exercicios prácticos de 
cinemática en dúas dimensións (movemento dun 
corpo nun plano) aplicando as ecuacións dos 
movementos rectilíneo uniforme (MRU) e 
movemento rectilíneo uniformemente acelerado 
(MRUA) 

B6.5. Determinar velocidades e aceleracións 
instantáneas a partir da expresión do vector de 
posición en función do tempo. 

FQB6.5.1. Formulado un suposto, identifica o tipo 
ou os tipos de movementos implicados, e aplica as 
ecuacións da cinemática para realizar predicións 
acerca da posición e a velocidade do móbil. 

B6.7. Relacionar nun movemento circular as 
magnitudes angulares coas lineais. 

FQB6.7.1. Relaciona as magnitudes lineais e 
angulares para un móbil que describe unha 
traxectoria circular, establecendo as ecuacións 
correspondentes. 

B6.9. Interpretar o significado físico dos parámetros 
que describen o movemento harmónico simple 
(MHS) e asocialo ao movemento dun corpo que 
oscile. 

FQB6.9.1. Deseña, realiza e describe experiencias 
que poñan de manifesto o movemento harmónico 
simple (MHS) e determina as magnitudes 
involucradas. 
▪FQB6.9.2. Interpreta o significado físico dos 
parámetros que aparecen na ecuación do 
movemento harmónico simple. 
FQB6.9.3. Predí a posición dun oscilador 
harmónico simple coñecendo a amplitude, a 
frecuencia, o período e a fase inicial. 
▪FQB6.9.4. Obtén a posición, velocidade e 
aceleración nun movemento harmónico simple 
aplicando as ecuacións que o describen. 
▪FQB6.9.5. Analiza o comportamento da 
velocidade e da aceleración dun movemento 
harmónico simple en función da elongación. 
FQB6.9.6. Representa gráficamente a posición, a 
velocidade e a aceleración do movemento 
harmónico simple (MHS) en función do tempo, 
comprobando a súa periodicidade 

B7.1. Identificar todas as forzas que actúan sobre un 
corpo. 

FQB7.1.1. Representa todas as forzas que actúan 
sobre un corpo, obtendo a resultante e extraendo 
consecuencias sobre o seu estado de movemento. 

B7.3. Recoñecer as forzas elásticas en situacións 
cotiás e describir os seus efectos. 

FQB7.3.2. Demostra que a aceleración dun 
movemento harmónico simple (MHS) é 
proporcional ao desprazamento empregando a 
ecuación fundamental da dinámica 
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1º BACH 

B7.5. Xustificar a necesidade de que existan forzas 
para que se produza un movemento circular. 

FQB7.5.1. Aplica o concepto de forza centrípeta 
para resolver e interpretar casos de móbiles en 
curvas e en traxectorias circulares. 

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

FQB7.7.1. Aplica a lei de conservación do 
momento angular ao movemento elíptico dos 
planetas, relacionando valores do raio orbital e da 
velocidade en diferentes puntos da órbita. 
FQB7.7.2. Utiliza a lei fundamental da dinámica 
para explicar o movemento orbital de corpos como 
satélites, planetas e galaxias, relacionando o raio e 
a velocidade orbital coa masa do corpo central. 

B8.1. Establecer a lei de conservación da enerxía 
mecánica e aplicala á resolución de casos prácticos. 

FQB8.1.1. Aplica o principio de conservación da 
enerxía para resolver problemas mecánicos, 
determinando valores de velocidade e posición, así 
como de enerxía cinética e potencial. 
FQB8.1.2. Relaciona o traballo que realiza unha 
forza sobre un corpo coa variación da súa enerxía 
cinética, e determina alguna das magnitudes 
implicadas 

B8.2. Recoñecer sistemas conservativos como 
aqueles para os que é posible asociar unha enerxía 
potencial e representar a relación entre traballo e 
enerxía. 

FQB8.2.1. Clasifica en conservativas e non 
conservativas, as forzas que interveñen nun 
suposto teórico xustificando as transformacións 
enerxéticas que se producen e a súa relación co 
traballo 

B8.3. Describir as transformacións enerxéticas que 
teñen lugar nun oscilador harmónico. 

FQB8.3.1. Estima a enerxía almacenada nun 
resorte en función da elongación, coñecida a súa 
constante elástica. 
FQB8.3.2. Calcula as enerxías cinética, potencial e 
mecánica dun oscilador harmónico aplicando o 
principio de conservación da enerxía e realiza a 
representación gráfica correspondente. 

 
CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 

2º BACH 

  

  

  

  

  

  

 

 

5. INFORMACION E PUBLICIDADE. 

 

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS 

 
 
Informarase ao alumnado a través da aula virtual e do correo electrónico. 
Informarase ás familias a través de Abalar móbil, da páxina web do centro e a través das clases de 
google classroom. 
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PUBLICIDADE 

 
Estas modificacións á programación do Departamento de Física e Química están publicadas na 
páxina web do centro, no menú reservado ao noso Departamento. 
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