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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.

         P  ro  fesora  do   q  ue     conf  o  rm  a     o     depa  rt  a  ment  o     e relación         dos         cursos,         grupos         e     
m      a  teri      a  s             ou         módulos         que     imparte.

O departamento de física e química está integrado por:

Dª Irene Montenegro Prado (pertence ó  departamento de matemáticas)

• 1 grupo de Física e Química de 2º ESO(A)

D. Fernando traballo Jove (xefe do departamento)

• 1 grupo de Física e Química de 2º ESO(B)

• 1 grupo de Física e Química de 3º ESO

• 1 grupo de Física e Química de 4º ESO

• 1 grupo de Física e Química de 1º Bacharelato

• 1 grupo de Física de 2º Bacharelato

Ferrol 28 de setembro de 2020

Fernando Barbadillo Jove
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         CONTEXTUALIZACIÓN.

O centro está situado no barrio  ferrolán de Caranza.  É  un  barrio,  cun  nivel
socioeconómico e cultural medio – baixo, que foi afectado fortemente pola crise, e unha
proporción elevada de persoas de etnia xitana.

A oferta educativa do centro consta de E.S.O., bacharelato, e ciclos formativos da 
familia de Imaxe Persoal (niveis básico, medio e superior). En canto a demanda de 
matrícula, hai pouco alumnado na E.S.O. (unha liña), cantidade oscilante no bacharelato, 
con unha ou dúas liñas, o s  ciclos medio e superior de Imaxe Persoal con oferta moi 
por debaixo da demanda, e a FP básica de peiteado, tamén con maior demanda que 
oferta.

No barrio de Caranza existen dous centros concertados con primaria e E.S.O. o que
contribúe a baia matrícula na E.S.O. Nos primeiros curso de secundaria hai unha alta
porcentaxe de poboación de etnia xitana, algúns deles fan o primeiro e segundo curso da
E.S.O. pero ó cumprir os 16 anos abandonan os estudios polo que a súa motivación e moi
pequena, pero os que chegan a terceiro non presentan diferenzas académicas.

O marco legal para o desenvolvemento do presente documento é o Decreto 86/2015 de
25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

O presente curso 2020-2021 estará obviamente marcado polas condición sanitarias
relativas á covid-19.

Na  E.S.O.  se  as  clases  non  puideran  ser  totalmente  presenciais,  ou  houbera  que
alternar con unha ensinanza a distancia, seguirase o libro de texto dunha forma mais
marcada. Se para coincidir ca programación do D.O.G. fose necesario engadir un tema ou
apartado, ou complementalo, este estará exposto na aula virtual, as partes que non se
traten tamén se indicará na aula virtual.

Asi  mesmo as solucións ós exercicios do libro de texto estarán na aula virtual, para
facilitar que o alumnado comproben o seu traballo na casa.
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2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVES.

O decreto 86/2015 establece as seguintes competencias clave do currículo:

• Comunicación lingüística (CCL)
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCCT)
• Competencia dixital (CD)
• Aprender a aprender (CAA)
• Competencias sociais e cívicas (CSC)
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)
• Conciencia e expresións culturais (CCEC)

Os contidos das áreas están agrupados en bloques. Cada bloque ten asociados
uns criterios de avaliación e cada criterio, un ou varios estándares de aprendizaxe.

O Claustro  de  profesores  do IES Ricardo traballo  Calero  acordou,  en  base ao
aprendido  no  PFAF,  escoller aqueles estándares  de  aprendizaxe  por  materia  para
elaborar  o  perfil  de  cada  competencia,  co  compromiso  de  chegar  a  unha  valoración
cuantitativa.
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         Relación dos estándares de aprendizaxe avaliables de física e química d  e 2º eso 
que forman parte dos perfís competenciais.

COMPETENCIA ESTÁNDAR PARA PERFIL

CCL

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

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

CMCCT

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

Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de producir cambios, e identifi-
ca os tipos de enerxía que se poñen de manifesto en situacións cotiás, explican-
do as transformacións dunhas formas noutras.

CD

Realiza pequenos traballo 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

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

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

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

CSC

Identifica e asocia produtos procedentes da industria química coa súa contribu-
ción á mellora da calidade de vida das persoas.

Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para mitigar os proble-
mas ambientais de importancia global.

CSIEE

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

Deseña métodos de separación de mesturas segundo as propiedades caracterís-
ticas das substancias que as compoñen, describe o material de laboratorio ade-
cuado e leva a cabo o proceso.

CCEC

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

Realiza pequenos traballo 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
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         RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DE FÍSICA E 
QUÍMICA DE 3º ESO QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS

COMPETENCIA ESTÁNDAR PARA PERFIL

CCL

Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun texto de divulga-
ción científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e es-
crita con propiedade.

Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios seguindo
as normas IUPAC.

CMCCT

Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando preferentemente o
Sistema Internacional de Unidades e a notación científica para expresar os resul-
tados correctamente.

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

CD

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

Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou
composto químico de especial interese a partir dunha procura guiada de informa-
ción bibliográfica e dixital.

CAA

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

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.

CSC
Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos isótopos radioacti-
vos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións para a súa xestión.

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

CSIEE

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

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

CCEC

Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá.

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.
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         RELACIÓN   DOS ESTÁNDARES DE APREN  DIZAXE AVALIABLES DE FÍSICA E 
QUÍMICA DE 4º ESO QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS

COMPETENCIA ESTÁNDAR PARA PERFIL

CCL

Argumenta con espírito crítico o grao de rigor científico dun artigo ou dunha noti-
cia, analizando o método de traballo e identificando as características do traballo
científico.

Nomea e formula compostos inorgánicos  ternarios, seguindo as normas da IU-
PAC

CMCCT

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

Calcula e expresa correctamente o valor da medida, partindo dun conxunto de
valores resultantes da medida dunha mesma magnitude, utilizando as cifras sig-
nificativas adecuadas.

CD

Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un tema de interese cien-
tífico, empregando as TIC.

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

CAA

Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investi-
gación científica utilizando as TIC.

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

CSC

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

Determina tempos e distancias de freada de vehículos e xustifica, a partir dos re-
sultados, a importancia de manter a distancia de seguridade na estrada.

CSIEE

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.

Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investi-
gación científica utilizando as TIC.

CCEC

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.

Describe feitos históricos relevantes nos que foi definitiva a colaboración de cien-
tíficos/as de diferentes áreas de coñecemento.
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2. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA CADA CURSO

Os obxectivos, segundo o Decreto 86/2015 veñen especificados por etapa, e non
por materia, aínda que cada materia ha de contribuír desde a súa perspectiva:

         OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas
alumnas as capacidades que lles permitan:

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

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

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

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

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

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en mate-
rias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos
campos do coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sen-
tido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar
decisións e asumir responsabilidades.

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

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

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

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

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

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

         OBXECTIVOS DO BACHARELATO.  

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:

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

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

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

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

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua caste-
lá.

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

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunica-
ción.

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus ante-
cedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario 
no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.
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i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habili-
dades básicas propias da modalidade elixida.

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tec-
noloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto 
cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia 
ao territorio galego.

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

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

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

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

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

11
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2º ESO Bloque 1: A actividade científica

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables
Compe-
tencias
clave

Grao mínimo de consecución
Temporización Procedementos e

instrumentos de
avaliaciónAva. Ses.

1.1. Recoñecer e identificar as características do 
método científico.

1.1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses para expli-
car fenómenos cotiáns, utilizando teorías e modelos cien-
tíficos sinxelos.

CAA

CCL

CMCCT

Explica fenómenos relacionados 
coa densidade dos elementos utili-
zando teorías e modelos científi-
cos.

To
do

 o
 c

ur
so

2

Probas escritas e na 
aula.

Memoria da práctica
realizada.

1.1.2. Rexistra observacións e datos de maneira or-
ganizada e rigorosa, e comunícaos oralmente e por escri-
to utilizando esquemas, gráficos e táboas.

CCL

CMCCT

Rexistra observacións e  datos de
maneira organizada e rigorosa, e
comunícaos oralmente e por es-
crito utilizando esquemas, gráfi-
cos e táboas.

Proba escrita

Actitude e interese 
demostrados na 
aula.

traballo na aula e 
na casa.

Caderno do alumno.

1.2. Valorar a investigación científica e o seu im-
pacto na industria e  no desenvolvemento da socie-
dade.

1.2.1. Relaciona a investigación científica con al-
gunha aplicación tecnolóxica sinxela na vida cotiá.

CCEC

CMCCT

Relaciona cuestións da vida diaria
coa investigación científica.

Actitude e interese 
demostrados na 
aula

1.3. Aplicar os procedementos científicos para de-
terminar magnitudes.

1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades
utilizando, preferentemente, o Sistema Internacional de
Unidades para expresar os resultados correctamente no
Sistema Internacional de Unidades.

CMCCT Establece relacións entre magni-
tudes e unidades utilizando, prefe-
rentemente, o Sistema Internacio-
nal de Unidades para expresar os
resultados correctamente no Sis-
tema Internacional de Unidades
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Proba escrita

Actitude e interese 
demostrados na 
aula.

traballo na aula e 
na casa.

Caderno do alumno.

1.3.2. 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

Realiza no laboratorio algunhas
medidas sinxelas utilizando o
material adecuado.

2

Memoria da práctica
realizada.

1.4. Recoñecer os materiais e os instrumentos bá-
sicos presentes no laboratorio de física e de
química, e coñecer e respectar as normas de segu-
ridade e de eliminación de residuos para a protec-
ción ambiental.

1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuen-
tes utilizados na etiquetaxe de produtos químicos e
instalacións, interpretando o seu significado.

CMCCT

CCL

Identifica material e instrumentos
básicos de laboratorio e coñece a
súa forma de utilización para a
realización de experiencias, res-
pectando as normas de segurida-
de e identificando actitudes e
medidas de actuación preventi-
vas.

Memoria da práctica
realizada.

1.4.2. 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 ac-
tuación preventivas.

CMCCT

1.5. Extraer de forma guiada a información sobre 1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada infor- CAA Selecciona e comprende de for- 2 Actitude e interese 
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temas científicos de carácter divulgativo que apa-
rece en publicacións e medios de comunicación.

mación relevante nun texto de divulgación científica,
e transmite as conclusións obtidas utilizando a lingua-
xe oral e escrita con propiedade.

CCL

CMCCT

ma guiada información relevante
nun texto de divulgación científi-
ca, e  transmite as conclusións
obtidas utilizando a linguaxe
oral e escrita con propiedade.

demostrados na 
aula

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

CAA

CD

CSC

Valoración crítica da información 
obtida por medios dixitais.

1.6. Desenvolver pequenos traballo de investiga-
ción nos que se poña en práctica a aplicación do
método científico e a utilización das TIC.

1.6.1. Realiza pequenos traballo de investigación sobre
algún tema obxecto de estudo, aplicando o método
científico e utilizando as TIC para a procura e a se-
lección de información e presentación de conclusións.

CAA

CCEC

CCL

CD

CMCCT

CSIEE

Realiza pequenos traballo de in-
vestigación sobre algún tema ob-
xecto de estudo, aplicando o
método científico e utilizando
as TIC para

2

Presentación do tra-
ballo usando as
TIC.

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

CAA

CSC

CSIEE

2º ESO Bloque 2. A materia

2.1. Recoñecer as propiedades xerais e as carac-
terísticas específicas da materia, e relacionalas coa
súa natureza e as súas aplicacións.

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

CMCCT Identifica as propiedades xerais 
e as específicas da materia.

1ª
A

va
lia

ci
ón 1 Proba escrita Acti-

tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e 
na casa.

Caderno do alumno.

2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais do contor-
no co uso que se fai deles.

CMCCT Relaciona propiedades dos mate-
riais do contorno co uso que se fai
deles.

2.1.3. Describe a determinación experimental do volu-
me e da masa dun sólido, realiza as medidas corres-
pondentes e calcula a súa densidade.

CMCCT Describe a determinación experi-
mental do volume e da masa
dun sólido, realiza as medidas
correspondentes e calcula a súa
densidade.

6 Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e 
na casa.

Caderno do alumno.

Memoria da práctica.

2.2. Xustificar as propiedades dos estados de agre-
gación da materia e os seus cambios de estado, a
través do modelo cinético-molecular.

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

CMCCT Xustifica que unha substancia
pode presentarse en distintos es-
tados de agregación dependendo
das condicións de presión e  tem-
peratura en que se ache.

2 Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e 
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na casa.

Caderno do alumno.

2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e 
os sólidos.

CMCCT Explica as propiedades dos ga-
ses, os líquidos e os sólidos.

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

CMCCT Coñece os cambios de estado
da materia e aplícaos á interpre-
tación de fenómenos cotiáns.

1 Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e 
na casa.

Caderno do alumno.
2.2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento
dunha substancia os seus puntos de fusión e ebuli-
ción, e identifícaa utilizando as táboas de datos nece-
sarias.

CMCCT Deduce a partir das gráficas de
quecemento dunha  substancia os
seus puntos de fusión e ebuli-
ción, e identifícaa utilizando as
táboas de datos necesarias.

2

Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e 
na casa.

Caderno do alumno

2.3. Establecer as relacións entre as variables das
que depende o estado dun gas a partir de repre-
sentacións gráficas ou táboas de resultados obtidas
en experiencias de laboratorio ou simulacións dixi-
tais.

2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en situa-
cións cotiás, en relación co modelo cinético-molecular.

CMCCT Xustifica o comportamento dos
gases en situacións cotiás, en re-
lación co modelo cinético-mole-
cular.

2

Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e 
na casa.

Caderno do alumno

2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e expe-
riencias que relacionan a presión, o volume e a tem-
peratura dun gas, utilizando o modelo cinético-molecular
e as leis dos gases.

CAA

CMCCT

Analiza experiencias que relacio-
nan a presión, o volume e a tem-
peratura dun gas, utilizando o
modelo cinético- molecular e as
leis dos gases.

2.4. Identificar sistemas materiais como substan-
cias puras ou mesturas, e valorar a importancia e
as aplicacións de mesturas de especial interese.

2.4.1. 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 Clasifica sistemas materiais de 
uso cotián en substancias puras 
e mesturas, e especifica neste úl-
timo caso se se trata de mesturas 
homoxéneas, heteroxéneas o

2ª
 A

va
lia

ci
ón

2

Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e 
na casa.

Caderno do alumno
2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a
composición de mesturas homoxéneas de especial in-
terese.

CMCCT Identifica o disolvente e o  soluto
ao analizar a composición de
mesturas homoxéneas

3

Memoria da práctica

2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de
disolucións, describe o procedemento seguido e o mate-
rial utilizado, determina a concentración e exprésaa en
gramos/litro.

CCL

CMCCT

Realiza experiencias sinxelas de 
preparación de disolucións.

3

Memoria da práctica.

Proba escrita

Actitude e interese 
na aula.

traballo na aula e 
na casa.
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2.5. Propor métodos de separación dos com-
poñentes dunha mestura e aplicalos no laboratorio.

2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas se-
gundo as propiedades características das substancias
que as compoñen, describe o material de laboratorio
adecuado e leva a cabo o proceso.

CAA

CMCCT

CSIEE

Deseña métodos de separación de 
mesturas.

3

Memoria da práctica

 2º ESO Bloque 3 Os cambios

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

3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en ac-
cións da vida cotiá en función de que haxa ou non for-
mación de novas substancias.

CMCCT Distingue entre cambios físicos e 
químicos.

2ª
 A

va
li

ac
ió

n

2

Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e 
na casa.

3.1.2. Describe o  procedemento de realización de ex-
perimentos sinxelos nos que se poña de manifesto a
formación de novas substancias e recoñece que se trata
de cambios químicos.

CCL

CMCCT

Describe o procedemento de rea-
lización de experimentos sinxelos
nos que se poña de manifesto a
formación de novas substancias e
recoñece que se trata de cam-
bios químicos

3

Memoria da práctica

3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas 
sinxelas.

CMCCT

3.2. Caracterizar as reaccións químicas como cam-
bios dunhas substancias noutras.

3.2.1. Identifica os reactivos e os produtos de reac-
cións químicas sinxelas interpretando a representación
esquemática dunha reacción química.

CMCCT Identifica os reactivos e os produ-
tos de reaccións químicas sinxe-
las interpretando a representa-
ción esquemática dunha reacción
química.

3 Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e 
na casa.

3.3. Recoñecer a importancia da química na
obtención de novas substancias e a súa impor-
tancia na mellora da calidade de vida das persoas

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

CMCCT Clasifica algúns produtos en na-
turais ou sintéticos e a sua im-
portancia na vida das persoas e
as consecuencias ambientais do
seu uso.

2 traballo proposto.

3.3.2. Identifica e asocia produtos procedentes da in-
dustria química coa súa contribución á mellora da cali-
dade de vida das persoas.

CMCCT

CSC

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

3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e
colectivo, para mitigar os problemas ambientais de im-
portancia global.

CMCCT

CSC

CSIEE

2º ESO Bloque 4 O movemento e as forzas

4.1. Recoñecer o papel das forzas como causa dos
cambios no estado de movemento e das deforma-
cións.

4.1.1. 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 En situacións da vida cotiá, 
identifica as forzas que inter-
veñen.  

2ª
A

va
lia

ci
ón

)

2

Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e 
na casa.

4.1.2. Establece a relación entre o alongamento produci-
do nun resorte e as forzas que produciron eses alon-

CMCCT Establece a relación entre o
alongamento producido nun re-

2 Proba escrita Acti-
tude e interese de-
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gamentos, e describe o material para empregar e o pro-
cedemento para a súa comprobación experimental.

sorte e as forzas que o produci-
ron.

mostrados na aula.

traballo na aula e 
na casa.

4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu co-
rrespondente efecto na deformación ou na alteración do
estado de movemento dun corpo.

CMCCT Establece a relación entre unha
forza e o seu correspondente
efecto na deformación ou na al-
teración do estado de movemento
dun corpo.

1

Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e 
na casa.

4.1.4. Describe a utilidade do dinamómetro para medir
a forza elástica e rexistra os resultados en táboas e re-
presentacións gráficas, expresando o resultado experi-
mental en unidades do Sistema Internacional.

CMCCT Describe a utilidade do dina-
mómetro para medir a forza 
elástica e rexistra os resultados 
en táboas e representacións gráfi-
cas.

3

Memoria da práctica

4.2. Establecer a velocidade dun corpo como a re-
lación entre o espazo percorrido e o tempo inves-
tido en percorrelo.

4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de apli-
cacións informáticas, a velocidade media dun corpo, in-
terpretando o resultado.

CAA

CD

CMCCT

Determina a velocidade media 
dun corpo, interpretando o resul-
tado.

3ª
 A

va
lia

ci
ón

1

Memoria da prácti-
ca.

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

CMCCT Resolver problemas cotiáns utili-
zando o concepto de velocidade 
media 2

Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e 
na casa.

4.3. Diferenciar entre velocidade media e instantá-
nea a partir de gráficas espa-
zo/tempo e velocidade/tempo, e deducir o 
valor da aceleración utilizando estas últimas.

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

CMCCT Deduce a velocidade media e 
instantánea a partir das represen-
tacións gráficas do espazo e da 
velocidade en función do tempo.

1

Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e 
na casa.

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

CMCCT Xustifica se un movemento é ace-
lerado ou non a partir das repre-
sentacións gráficas do espazo e da
velocidade en función do tempo

1

Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e na 
casa.

4.4. Valorar a utilidade das máquinas simples na 
transformación dun movemento noutro diferente, e
a redución da forza aplicada necesaria.

4.4.1. Interpreta o funcionamento de máquinas mecá-
nicas 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 Interpreta o funcionamento de 
máquinas mecánicas simples con-
siderando a forza e a distancia ao 
eixe de xiro, e realiza cálculos sin-
xelos sobre o efecto multiplicador
da forza producido por estas 
máquinas.

2

Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e na 
casa.

4.5. Comprender o papel que xoga o rozamento na 4.5.1. Analiza os efectos das forzas de rozamento e a CMCCT Analiza os efectos das forzas de 1 Proba escrita Acti-
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vida cotiá. súa influencia no movemento dos seres vivos e os ve-

hículos.
rozamento e a súa influencia no 
movemento

tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e na 
casa.

4.6. Considerar a forza gravitatoria como a respon-
sable do peso dos corpos, dos movementos orbi-
tais e dos niveis de agrupación no Universo, e 
analizar os factores dos que depende.

4.6.1. Relaciona cualitativamente a forza de gravidade 
que existe entre dous corpos coas súas masas e a distan-
cia que os separa.

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

2

Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e na 
casa.

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

CMCCT Distingue entre masa e peso cal-
culando o valor da aceleración da 
gravidade a partir da relación en-
tre esas dúas magnitudes.

2

Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e na
casa.

4.6.3. 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 atrac-
ción non leva á colisión dos dous corpos.

CMCCT Recoñece que a forza de gravida-
de mantén os planetas xirando 
arredor do Sol. 2

Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e na 
casa.

4.7. Identificar os niveis de agrupación entre cor-
pos celestes, desde os cúmulos de galaxias aos sis-
temas planetarios, e analizar a orde de magni-
tude das distancias implicadas.

4.7.1. 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 Relaciona cuantitativamente a ve-
locidade da luz co tempo que tar-
da en chegar á Terra desde obxec-
tos celestes afastados .

1

Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e na 
casa.

4.8.1. Realiza un informe, empregando as tecnoloxías
da información e da comunicación, a partir de ob-
servacións ou da procura guiada de información sobre
a forza gravitatoria e os fenómenos asociados a ela.

CCL

CD

CMCCT

CSIEE

Realiza un informe, empregando 
as tecnoloxías da información e 
da comunicación, a partir de ob-
servacións ou da procura guiada 
de información sobre a forza gra-
vitatoria e os fenómenos asocia-
dos a ela.

1

Presentación do tra-
ballo.

2º ESO Bloque 5.Enerxía

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

5.1.1. Argumenta que a enerxía pode transferirse, alma-
cenarse ou disiparse, pero non crearse nin destruírse,
utilizando exemplos.

CMCCT Argumenta que a enerxía pode 
transferirse, almacenarse ou disi-
parse, pero non crearse nin des-
truírse, utilizando exemplos.

3ª
A

va
lia

ci
ón

1

Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e na 
casa.

5.1.2. Recoñece e  define a enerxía como unha magni-
tude e exprésaa na unidade correspondente do Sistema
Internacional.

CMCCT Recoñece e define a enerxía. 1 Proba escrita Acti-
tude e interese de-
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mostrados na aula.

traballo na aula e na 
casa.

5.2. Identificar os tipos de enerxía postos de mani-
festo en fenómenos cotiáns e en experiencias sin-
xelas realizadas no laboratorio.

5.2.1. Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade
de producir cambios, e identifica os tipos de enerxía
que se poñen de manifesto en situacións cotiás, expli-
cando as transformacións dunhas formas noutras.

CMCCT Relaciona o concepto de enerxía 
coa capacidade de producir cam-
bios, e identifica os tipos de ener-
xía que se poñen de manifesto en 
situacións cotiás.

1

Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e na 
casa.

5.3. 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.

5.3.1. Explica o concepto de temperatura en termos do
modelo cinético-molecular, e diferenza entre tempera-
tura, enerxía e calor.

CMCCT Explica o concepto de temperatura
en termos do modelo cinéti-
co-molecular. 1

Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e na 
casa.

5.3.2. Recoñece a  existencia dunha escala absoluta de
temperatura e relaciona as escalas Celsius e Kelvin.

CMCCT Recoñece a existencia dunha esca-
la absoluta de temperatura e rela-
ciona as escalas Celsius e Kelvin. 1

Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e na 
casa.

5.3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de
enerxía recoñecéndoos en situacións cotiás e fenóme-
nos atmosféricos, e xustifica a selección de materiais
para edificios e no deseño de sistemas de quecemento.

CAA

CMCCT

CSC

Identifica os mecanismos de 
transferencia de enerxía recoñe-
céndoos en situacións cotiás 1

Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e na 
casa.

5.4. Interpretar os efectos da enerxía térmica so-
bre os corpos en situacións cotiás e en experien-
cias de laboratorio.

5.4.1. Explica o fenómeno da dilatación a partir dal-
gunha das súas aplicacións como os termómetros de
líquido, xuntas de dilatación en estruturas, etc.

CMCCT Explica o fenómeno da dilatación 
a partir dalgunha das súas aplica-
ción. 1

Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e na 
casa.

5.4.2. Explica a escala Celsius establecendo os puntos
fixos dun termómetro baseado na dilatación dun líqui-
do volátil.

CMCCT Explica a escala Celsius estable-
cendo os puntos fixos dun ter-
mómetro baseado na dilatación 
dun líquido volátil.

2

Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e na 
casa.

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

CMCCT Interpreta cualitativamente 
fenómenos cotiáns e experiencias 
nos que se poña de manifesto o 
equilibrio térmico.

3ª
A

va
lia

ci

1

Proba escrita Acti-
tude e interese de-
mostrados na aula.

traballo na aula e na 
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ón

casa.5.5. Valorar o papel da enerxía nas nosas vidas,
identificar as fontes, comparar o seu impacto am-
biental e recoñecer a importancia do aforro ener-
xético para un desenvolvemento sustentable.

5.5.1. Recoñece, describe e compara as fontes renova-
bles e non renovables de enerxía, analizando con senti-
do crítico o seu impacto ambiental.

CCL

CMCCT

CSC

Recoñece, describe e compara as 
fontes renovables e non renova-
bles de enerxía.
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               FÍSICA E QUÍMICA 3º ESO
No curso 2019-2020, en 2º da ESO quedou sen tratar o bloque 5 (Enerxía) este tema tratarase nas primeiras semanas de curso:
• Enerxía: unidades e tipos e transformacións da enerxía.
◦ Conservación da enerxía.
• Enerxía térmica:
◦ Calor e temperatura.
◦ Escalas de temperatura: kelvin e celsius, puntos fixos das escalas
◦ Efectos sobre os corpos en situacións cotiás e en experiencias de laboratorio.
◦ Dilatación
• Fontes de enerxía:
◦ Renovables e non renovables.
• Uso racional da enerxía.

I.E.S. Ricardo traballo Calero. Programación didáctica  Departamento de Física e Química Curso 2020-2021 21



I.E.S. Ricardo traballo Calero

Programación Didáctica do Departamento de Física e Química Curso 2020-2021

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables
Compe-
tencias
clave

Grao mínimo de consecución
Temporización Procedementos e ins-

trumentos de avalia-
ción

Trim. Sesións

3º ESO Bloque 1. A actividade científica
1. Recoñecer e identificar as carac-
terísticas do método científico.

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

CAA
CMCCT

Realiza pequenas investigacións de fenómenos co-
tiáns utilizando o método científico

1º
 a

va
lia

ci
ón

3
Proba escrita.
Actitude e interese de-
mostrados na aula.
traballo na aula e na 
casa.
Caderno do alumno

1.2. Rexistra observacións, datos e resultados 
de maneira organizada e rigorosa, e comuníca-
os oralmente e por escrito, utilizando esquemas,
g ráficos, táboas e expresións matemáticas.

CCL
CMCCT

Interpreta correctamente os datos obtidos e sabe re-
presentalos en gráficas e deduce ecuacións mate-
máticas que relacionen as magnitudes estudadas.

2. Valorar a investigación científica 
e o seu impacto na industria e no de-
senvolvemento da sociedade.

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

CAA
CCEC
CMCCT

Realiza pequenas investigacións científicas relacio-
nadas con aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá.

3. Aplicar os procedementos científi-
cos para determinar magnitudes e 
expresar os resultados co erro co-
rrespondente

3.1. Establece relacións entre magnitudes e uni-
dades, utilizando preferentemente o Sistema In-
ternacional de Unidades e a notación científica 
para expresar os resultados correctamente.

CMCCT Utiliza cambios de unidades e expresar os resulta-
dos en notación científica.

2

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

CAA
CMCCT

Utiliza correctamente o material de laboratorio e rea-
liza medicións de magnitudes co material do labora-
torio axeitado.

2

Medida da densidade 
dun sólido irregular e 
dun líquido.
Medida de lonxitudes 
co pe de rei.
Caderno do laboratorio.

4. Recoñecer os materiais e instru-
mentos básicos presentes no labora-
torio de física e de química, e des-
cribir e respectar as normas de segu-
ridade e de eliminación de residuos 
para a protección ambiental.

4.1. Identifica material e instrumentos básicos 
de laboratorio e coñece a súa forma de utiliza-
ción para a realización de experiencias, respec-
tando as normas de seguridade e identificando 
actitudes e medidas de actuación preventivas.

CMCCT Sabe utilizar o material de laboratorio básico.
Coñece os riscos e toma precaucións cando traballa 
no laboratorio

5. Interpretar a información sobre te-
mas científicos de carácter divulga-
tivo que aparece en publicacións e 
medios de comunicación.

5.1. Selecciona, comprende e interpreta infor-
mación salientable nun texto de divulgación 
científica, e transmite as conclusións obtidas 
utilizando a linguaxe oral e escrita con propie-
dade.

CAA
CCL
CMCCT

Sabe seleccionar comprender e interpretar un texto 
científico.

1

Presentación, redacción 
adecuada, ortografía, 
claridade de explica-
ción.
Observación diaria.

5.2. Identifica as principais características liga-
das á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de 
información existente en internet e noutros me-
dios dixitais.

CD
CSC

Diferenza a información axeitada, na rede para a rea-
lización dos traballo científicos.

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

6.1. Realiza pequenos traballo 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 presenta-
ción de conclusións.

CAA
CCL
CD
CMCCT
CSIEE

Analiza fenómenos observados na natureza aplican-
do o método científico.

1
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6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o tra-
ballo individual e en equipo.

CSIEE
CSC

Respecta os compañeiros. Participa na elaboración 
dos traballo en equipo de forma ordenada.

3º ESO Bloque 2: A materia
2.1 Recoñecer que os modelos 
atómicos son instrumentos interpre-
tativos de diferentes teorías e a nece-
sidade da súa utilización para a in-
terpretación e a comprensión da es-
trutura interna da materia.

2.1.1. Representa o átomo, a partir do número 
atómico e o número másico, utilizando o mode-
lo planetario.

CMCCT
CCEC

Utiliza o número atómico e o numero másico para 
representar os protóns no núcleo e os electróns na 
codia.

1ª
 A

va
lia

ci
ón

.

4

Proba escrita Actitude e 
interese demostrados na
aula.

2.1.2. Describe as características das partículas 
subatómicas básicas e a súa localización no 
átomo.

CMCCT
Coñece cales son as partículas subatómicas e sabe 
representalas dentro do átomo.

traballo na aula e na 
casa.2.1.3. Relaciona a notación A

ZX co número 
atómico e o número másico, determinando o 
número de cada tipo de partículas subatómicas 
básicas.

CMCCT

Sabe determinar o número de protóns, electrón e 
neutróns dos átomos a partir do número atómico e 
do número másico.
Sabe diferenciar átomos dun mesmo elemento con 
masas lixeiramente diferentes.

1
Proba escrita2.2. Analizar a utilidade científica e 

tecnolóxica dos isótopos radioacti-
vos.

2.2.1. Explica en que consiste un isótopo e co-
menta aplicacións dos isótopos radioactivos, a 
problemática dos residuos orixinados e as solu-
cións para a súa xestión.

CMCCT
CSC

Comprende que os átomos se unen para formar com-
postos que rodean 3
Sabe distinguir entre elemento e composto e diferen-
za entre as súas formulas químicas.

3

Proba escrita
traballo na aula2.3 Interpretar a ordenación dos ele-

mentos na táboa periódica e recoñe-
cer os máis relevantes  a partir  dos
seus símbolos.

2.3..1. Xustifica a actual ordenación dos ele-
mentos en grupos e períodos na táboa periódica.

CMCCT Sabe localizar a posición de distintos elementos 
químicos na táboa periódica.

2.3.2. Relaciona as principais propiedades de 
metais, non metais e gases nobres coa súa posi-
ción na táboa periódica e coa súa tendencia a 
formar ións, tomando como referencia o gas 
nobre máis próximo.

CMCCT Interpreta as propiedades dos elementos químicos 
coñecendo a súa posición na táboa periódica

traballo na aula

2.4. Describir como se unen os áto-
mos para formar estruturas máis 
complexas e explicar as propiedades
das agrupacións resultantes.

4.1. Explica o proceso de formación dun ión a 
partir do átomo correspondente, utilizando a 
notación adecuada para a súa representación.

CMCCT Identifica catións e anións.

4

Proba escrita

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

CMCCT Calcula masas moleculares

Proba escrita

2.5 Diferenciar entre átomos e mo-
léculas, e entre elementos e compos-
tos en substancias de uso frecuente e
coñecido.

5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que 
compoñen substancias de uso frecuente, e cla-
sifícaas en elementos ou compostos, baseándo-
se na súa fórmula química.

CMCCT Nomea e formula compostos químicos binarios

Proba escrita

5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades 
e aplicacións dalgún elemento ou composto 
químico de especial interese a partir dunha pro-
cura guiada de información bibliográfica e dixi-
tal.

CAA
CCL
CD
CMCCT
CSIEE

Utiliza software informático e internet para realizar 
traballo sobre elementos e compostos de interese.

4

traballo na aula

8. Formular e nomear compostos
binarios seguindo as normas IU-
PAC.

8.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e 
formular compostos binarios seguindo as nor-
mas IUPAC.

CCL
CMCCT

Sabe utilizar as normas IUPAC para nomear e for-
mular compostos binarios. Proba escrita
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3º ESO Bloque 3: Os cambios

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

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

CMCCT É capaz de representar as reaccións químicas me-
diante a súa ecuación química.

2ª
 A

va
lic

ió
n

1
Proba escrita.
Actitude e interese de-
mostrados na aula.

3.2. Deducir a lei de conservación 
da masa e recoñecer reactivos e pro-
dutos a través de experiencias sinxe-
las no laboratorio ou de simulacións 
dixitais.

3.2.1. 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 Distingue entre reactivos e produtos.
Realiza pequenas experiencias de laboratorio.

3

Caderno do alumno.

3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos ne-
cesarios para a verificación da lei de conserva-
ción da masa en reaccións químicas sinxelas.

CMCCT Sabe resolver cálculos sinxelos en reacción químicas
aplicando a Lei da conservación da masa.

traballo na aula e na 
casa.
Proba escrita.

3.3. Comprobar mediante experien-
cias sinxelas de laboratorio a in-
fluencia de determinados factores na
velocidade das reaccións químicas.

3.3.1. Propón o desenvolvemento dun experi-
mento 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 te-
oría de colisións.

CMCCT Interpreta correctamente os resultados obtidos nos 
experimentos realizados para observar o aumento da
velocidade da reacción o aumentar a concentración 
dos reactivos.

2

Caderno do alumno.
Presentación, redacción 
adecuada, ortografía, 
claridade de explica-
ción.

3.3.2. Interpreta situacións cotiás en que a tem-
peratura inflúa significativamente na velocidade
da reacción.

CMCCT Analiza as reaccións químicas clasificándoas como 
endotérmicas ou exotérmicas e valorando a velocida-
de de reacción e as formas de modificar dicha velo-
cidade.

3.4. Valorar a importancia da indus-
tria química na sociedade e a súa in-
fluencia no ambiente.

3.4.1. Describe o impacto ambiental do dióxido
de carbono, os óxidos de xofre, os óxidos de ni-
tróxeno e os CFC e outros gases de efecto in-
vernadoiro, en relación cos problemas ambien-
tais de ámbito global.

CMCCT
CSC

Mostra interese polo medio ambiente.

2

Presentación, redacción 
adecuada, ortografía, 
claridade de explica-
ción.

3.4.2.Defende razoadamente a influencia que o 
desenvolvemento da industria química tivo no 
progreso das sociedade, a partir de fontes cien-
tíficas de distinta procedencia.

CMCCT
CSC

Entende a importancia da industria química e a súa 
repercusión na vida cotiá

3º ESO Bloque 4 O movemento e as forzas
4.1. Coñecer os tipos de cargas eléc-
tricas, o seu papel na constitución da
materia e as características das for-
zas que se manifestan entre elas.

4.1.1. Explica a relación entre as cargas eléctri-
cas e a constitución da materia, e asocia a carga 
eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto de 
electróns.

CMCCT Sabe o que é a carga eléctrica e cando un corpo con-
ten un exceso o un defecto de carga.

3ª
 A

va
lia

ci
ón

4

Proba escrita Actitude e 
interese demostrados na
aula..

4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléc-
trica que existe entre dous corpos coa súa carga 
e a distancia que os separa, e establece analo-
xías e diferenzas entre as forzas gravitatoria e 
eléctrica.

CCEC
CMCCT

Razoa como é a forza eléctrica entre dous corpos, 
atractiva ou repulsiva.

traballo na aula e na 
casa.

4.2. Interpretar fenómenos eléctricos
mediante o modelo de carga eléctri-
ca e valorar a importancia da electri-

4.2.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás 
nas que se poñan de manifesto fenómenos rela-
cionados coa electricidade estática.

CMCCT Interpreta fenómenos relacionados coa electricidade 
estática.

1 Caderno do alumno
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cidade na vida cotiá.
4.3. Xustificar cualitativamente 
fenómenos magnéticos e valorar a 
contribución do magnetismo no de-
senvolvemento tecnolóxico.

4.3.1. Recoñece fenómenos magnéticos identifi-
cando o imán como fonte natural do magnetis-
mo, e describe a súa acción sobre distintos tipos
de substancias magnéticas.

CMCCT Realiza pequenas experiencias con imáns.

2

Caderno do laboratorio.

4.3.2. Constrúe un compás elemental para loca-
lizar o norte empregando o campo magnético 
terrestre, e describe o procedemento seguido 
para facelo.

CMCCT
CSIEE

Sabe construír un compás elemental

Construción dun c o m -
p á s .

4.4. Comparar os tipos de imáns, 
analizar o seu comportamento e de-
ducir mediante experiencias as ca-
racterísticas das forzas magnéticas 
postas de manifesto, así como a súa 
relación coa corrente eléctrica.

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

CMCCT Constrúe un electroimán.

2

Construción dun elec-
troimán.

4.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e 
de Faraday no laboratorio ou mediante simula-
dores virtuais, deducindo que a electricidade e o
magnetismo son dúas manifestacións dun mes-
mo fenómeno.

CD
CMCCT

Sabe realizar o montaxe do experimento de Oersted 
e a de Faraday no laboratorio. Entende que a corren-
te eléctrica actúa como un imán e que o magnetismo 
pode xerar electricidade.

Caderno do laboratorio.

4.5. Recoñecer as forzas que apare-
cen na natureza e os fenómenos aso-
ciados a elas.

4.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, 
a partir de observacións ou busca guiada de in-
formación que relacione as forzas que aparecen 
na natureza e os fenómenos asociados a elas.

CCL
CD
CMCCT
CSIEE

Sabe utilizar as novas tecnoloxías para a realización 
de informes.

1

Presentación, redacción 
adecuada, ortografía, 
claridade de explica-
ción.

3º E.S.O. Bloque 5. Enerxía
5.1. Identificar e comparar as fon-
tes de enerxía empregadas na vida 
diaria nun contexto global que im-
plique aspectos económicos e am-
bientais.

5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía
de consumo humano a partir da distribución 
xeográfica dos seus recursos e os efectos am-
bientais.

CMCCT
CSC

Coñece as fontes de enerxía e analiza os impactos 
ambientais que producen cada unha de elas.

3ª
 A

va
lia

ci
ón

4 Proba escrita.
Actitude e interese de-
mostrados na aula.
traballo na aula e na 
casa.
Caderno do alumno.

5.1.2. Analiza o predominio das fontes de 
enerxía convencionais frontes ás alternativas, e
argumenta os motivos polos que estas últi-
mas aínda non están suficientemente explota-
das.

CCL
CMCCT

Sabe interpretar gráficos e saca información de eles 
sobre a produción e o uso da enerxía obtida a partir 
das fontes de enerxía renovables e non renovables. 4

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

5.2.1. Interpreta datos comparativos sobre a 
evolución do consumo de enerxía mundial, e 
propón medidas que poidan contribuír ao afo-
rro individual e colectivo.

CMCCT
CSIEE

Interpreta gráficos sobre o consumo de enerxía mun-
dial.

1
traballo na aula e na 
casa.

5.3. Explicar o fenómeno físico da 
corrente eléctrica e interpretar o sig-
nificado das magnitudes de intensi-
dade de corrente, diferenza de po-
tencial e resistencia, así como as 
relacións entre elas.

5.3.1. Explica a corrente eléctrica como car-
gas en movemento a través dun condutor.

CMCCT Sabe explicar o que é a corrente eléctrica. 4 Proba escrita.

5.3.2. Comprende o significado das magni-
tudes eléctricas de intensidade de corrente, di-
ferenza de potencial e resistencia, e relaciónaas 
entre si empregando a lei de Ohm.

CMCCT Coñece as tres magnitudes eléctricas calcular unha 
das magnitudes coñecendo as outras dúas.

5.3.3. Distingue entre condutores e illantes, e 
recoñece os principais materiais usados como 

CMCCT Diferenza un condutor, como o cobre, e un illante, 
como o plástico.
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tales.

4.Comprobar os efectos da electri-
cidade e as relacións entre as 
magnitudes eléctricas mediante o 
deseño e a construción de cir-
cuítos eléctricos e electrónicos sin-
xelos, no laboratorio ou mediante 
aplicacións virtuais interactivas.

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 Entende o funcionamento dunha maquina eléctrica.

6

Caderno do laboratorio.

4.2. Constrúe circuítos eléctricos con diferen-
tes tipos de conexións entre os seus elemen-
tos, deducindo de forma experimental as con-
secuencias da conexión de xeradores e recepto-
res en serie ou en traballo.

CAA
CMCCT

Sabe montar un circuíto eléctrico con bombillas en 
serie y en traballo. Diferentes prácticas no 

laboratorio sobre cir-
cuítos eléctricos.

4.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos 
para calcular unha das magnitudes involucra-
das a partir das outras dúas, e expresa o resul-
tado en unidades do Sistema Internacional.

CMCCT Sabe utilizar a lei de Ohm para calcular intensidades,
voltaxes ou resistencias e dar os resultados Sabe uti-
lizar a lei de Ohm para calcular intensidades, volta-
xes ou resistencias e dar os resultados no sistema in-
ternacional de unidades.

Proba escrita Actitude e 
interese demostrados na
aula.
traballo na aula e na 
casa.

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

CD
CMCCT

Sabe utilizar un simulador Presentación, redacción 
adecuada, ortografía, 
claridade de explica-
ción.

5. Valorar a importancia dos cir-
cuítos  eléctricos  e electrónicos nas
instalacións eléctricas e instrumen-
tos de uso cotián, describir a  súa
función básica e identificar os seus
compoñentes.

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

CMCCT Coñece os elementos principais da instalación eléc-
trica dunha vivenda.

3ª
 A

va
la

ic
ió

n 6

Proba escrita Actitude e 
interese demostrados na
aula.
traballo na aula e na 
casa.
Caderno do alumno.

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

CMCCT Recoñece os símbolos que aparecen na etiquetas en 
distintos aparatos eléctricos da casa

5.3. Identifica e representa os compoñentes
máis habituais nun circuíto eléctrico (conduto-
res, xeradores, receptores e elementos de con-
trol) e describe a súa correspondente función.

CMCCT Recoñece os compoñentes mais básicos dun circuíto 
eléctrico.

5.4. Recoñece os compoñentes electrónicos
básicos e describe as súas aplicacións prácticas
e a repercusión da miniaturización do micro-
chip no tamaño e no prezo dos dispositivos.

CMCCT Identifica os compoñentes eléctricos básicos e des-
cribe as súas aplicacións prácticas.

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.

6.1. Describe o proceso polo que distintas fon-
tes de enerxía se transforman en enerxía eléc-
trica nas centrais eléctricas, así como os
métodos de transporte e almacenaxe desta.

CMCCT Coñece diferentes tipos de centrais eléctricas. Coñe-
ce como se transporta a electricidade dende as cen-
trais ata os centros de consumo. 2

Proba escrita Actitude e 
interese demostrados na
aula.
traballo na aula e na 
casa.
Caderno do alumno.
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         FÍSICA E QUÍMICA 4º ESO

A relación tempo/materia do programa de 4º da ESO é escasa. Outros anos ou ben non deu tempo a rematar a materia ou ben o tempo quedaba
escaso. Nos primeiros días de curso tratarase a parte de 3º de ESO pendente do curso anterior:

• Forzas eléctricas

• Experiencias de magnetismo e indución

• Fontes de enerxía

• Cálculos en circuítos sinxelos, lei de Ohm e potencia.

A parte da materia correspondente a física tratase a partir de febreiro para unha mellor coordinación co departamento de matemáticas, deste 
xeito coinciden no tempo a parte vectorial, e a trigonometría.
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables
Competen-
cias clave

Tempori-
zación

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

4º de E.S.O. Bloque 1: A actividade científica

1.1. Recoñecer que a investigación en ciencia é un labor colectivo e in-
terdisciplinario en constante evolución e influído polo contexto 
económico e político.

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

CMCCT

CCL

CCEC

CSC 1ª
 A

va
lia

ci
ón

1

Actitude e interese demos-
trados na aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno.

1.1.2. Argumenta con espírito crítico o grao de rigor científico dun
artigo ou dunha noticia, analizando o método de traballo e identifi-
cando as características do traballo científico.

CMCCT

CCL

CAA

CD

CSIEE

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno.

1.2. Analizar o proceso que debe seguir unha hipótese desde que se for-
mula ata que é aprobada pola comunidade científica.

1.2.1. Distingue entre hipóteses, leis e teorías, e explica os proce-
sos que corroboran unha hipótese e a dotan de valor científico.

CMCCT

CAA
1

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno.

1.3. Comprobar a necesidade de usar vectores para a definición de de-
terminadas magnitudes.

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

CMCCT

1

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno.

1.4. Relacionar as magnitudes fundamentais coas derivadas a través de 
ecuacións de magnitudes.

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

CMCCT

1

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno.

1.5. Xustificar que non é posible realizar medidas sen cometer erros, e 
distinguir entre erro absoluto e realtivo.

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

MCCT

1

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno.

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

1.6.1. Calcula e expresa correctamente o valor da medida, partindo
dun conxunto de valores resultantes da medida dunha mesma 

CMCCT 1 Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
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magnitude, utilizando as cifras significativas adecuadas. aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

1.7. Realizar e interpretar representacións gráficas de procesos físicos 
ou químicos, a partir de táboas de datos e das leis ou os principios in-
volucrados.

1.7.1. 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

3

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

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

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

CMCCT

CAA

CCL

CD

CSIEE

CSC

CCEC

1

agá
s

O
 p

ro
xe

ct
o 

ó 
lo

ng
o 

do
 c

ur
so

Práctica do laboratorio:

Preparación dun 
traballo/proxecto.

Caderno de laboratorio

1.9. Realizar en equipo tarefas propias da investigación científica. 1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tare-
fas propias da investigación científica: procura de información, 
prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigación.

CMCCT

CCL

CD

CAA

CSIEE

CCEC

CSC

Caderno de labora-
torio

1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tare-
fas propias da investigación científica utilizando as TIC.

CMCCT

CCL

CD

CAA

CSIEE

CSC

CCEC

Presentación do traballo

4º de E.S.O. Bloque2: A Materia

2.1. Recoñecer a necesidade de usar modelos para interpretar a estrutura
da materia utilizando aplicacións virtuais interactivas

2.1.1. Compara os modelos atómicos propostos ao longo da histo-
ria para interpretar a natureza íntima da materia, interpretando as 
evidencias que fixeron necesaria a evolución destes.

CMCCT 
CCEC

1ª
 A

va
lia

ci
ón

1

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

2.1.2. Utiliza as TIC ou aplicacións interactivas para visualizar a CCMT CD 1 traballo na aula in-
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representación da estrutura da materia nos diferentes modelos 
atómicos.

formática

2.2. Relacionar as propiedades dun elemento coa súa posición na táboa 
periódica e a súa configuración electrónica.

2.2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos repre-
sentativos a partir do seu número atómico para deducir a súa posi-
ción na táboa periódica, os seus electróns de valencia e o seu 
comportamento químico.

CMCCT

1

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

2.2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases no-
bres, e xustifica esta clasificación en función da súa configuración
electrónica.

CMCCT

1

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

2.3. Agrupar por familias os elementos representativos e os elementos 
de transición segundo as recomendacións da IUPAC.

2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, e si-
túaos na táboa periódica.

CMCCT

1

Proba escrita

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

2.4. Interpretar os tipos de enlace químico a partir da configuración 
electrónica dos elementos implicados e a súa posición na táboa periódi-
ca.

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

CMCCT

2
Proba escrita

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

2.4.2. Interpreta a información que ofrecen os subíndices da fór-
mula dun composto segundo se trate de moléculas ou redes crista-
linas.

CMCCT

1

Proba escrita

traballo na aula

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

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

CMCCT Proba escrita

traballo na aula

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

CMCCT Proba escrita

traballo na aula

2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan dedu-
cir o tipo de enlace presente nunha substancia descoñecida.

CAA

CMCCT

CSIEE

1
Memoria da práctica reali-
zada.

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

2.6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, seguin-
do as normas da IUPAC.

CCL

CMCCT 3

Proba escrita

traballo na aula .

Caderno do alumno

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

2.7.1. Xustifica a importancia das forzas intermoleculares en subs-
tancias de interese biolóxico.

CMCCT 1 Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.2.7.2. Relaciona a intensidade e o tipo das forzas intermoleculares CMCCT
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co estado físico e os puntos de fusión e ebulición das substancias 
covalentes moleculares, interpretando gráficos ou táboas que con-
teñan os datos necesarios. traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno2.8. Establecer as razóns da singularidade do carbono e valorar a súa 
importancia na constitución dun elevado número de compostos naturais
e sintéticos.

2.8.1. Explica os motivos polos que o carbono é o elemento que 
forma maior número de compostos.

CMCCT

1

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

2.8.2. Analiza as formas alotrópicas do carbono, relacionando a es-
trutura coas propiedades.

CMCCT

2.9. Identificar e representar hidrocarburos sinxelos mediante distintas 
fórmulas, relacionalas con modelos moleculares físicos ou xerados por 
computador, e coñecer algunhas aplicacións de especial interese.

2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos mediante a 
súa fórmula molecular, semidesenvolvida e desenvolvida.

CMCCT

1

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as fórmulas usa-
das na representación de hidrocarburos.

CMCCT
1

Práctica cos modelos mole-
culares.

2.9.3. Describe as aplicacións de hidrocarburos sinxelos de espe-
cial interese.

CMCCT
1

Presentación dun traballo.

2.10. Recoñecer os grupos funcionáis presentes en moléculas de espe-
cial interese.

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

CMCCT

3

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

4º de E.S.O. Bloque 3: Os cambios

3.1. Explicar o mecanismo dunhareacción química e deducir a lei de 
conservación da masa a partir do concepto da reorganización atómica 
que ten lugar.

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

CMCCT

2ª
 A

va
lia

ci
ón

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

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

3.2.1. 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

1 Memoria da práctica reali-
zada3.2.2. Analiza o efecto dos factores que afectan a velocidade 

dunha reacción química, sexa a través de experiencias de laborato-
rio ou mediante aplicacións virtuais interactivas nas que a manipu-
lación das variables permita extraer conclusións.

CMCCT

CD

3.3. Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións en-
dotérmicas e exotérmicas.

3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha re-
acción química analizando o signo da calor de reacción asociada.

CMCCT 1 Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.
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traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

3.4. Recoñecer a cantidade de substancia como magnitude fundamental 
e o mol como a súa unidade no Sistema Internacional de Unidades.

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

CMCCT

2

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

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

3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en termos
de partículas e moles e, no caso de reaccións entre gases, en ter-
mos de volumes

CMCCT

5

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

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

CMCCT Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

3.6. Identificar ácidos e bases, coñecer o seu comportamento químico e 
medir a súa fortaleza utilizando indicadores e o pHmetro dixital.

3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o comportamen-
to químico de ácidos e bases.

CMCCT

1

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

Caderno do alumno

3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha disolu-
ción utilizando a escala de pH.

CMCCT
1 traballo no laboratorio

3.7. Realizar experiencias de laboratorio nas que teñan lugar reaccións 
de síntese, combustión e neutralización, interpretando os fenómenos ob-
servados.

3.7.1. Deseña e describe o procedemento de realización dunha vo-
lumetría de neutralización entre un ácido forte e unha base forte, e 
interpreta os resultados.

CMCCT

3

Memoria da práctica reali-
zada.

3.7.2. Planifica unha experiencia e describe o procedemento para 
seguir no laboratorio que demostre que nas reaccións de combus-
tión se produce dióxido de carbono mediante a detección deste 
gas.

CMCCT
Memoria da práctica
realizada.

3.7.3. Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas que teñan
lugar reaccións de síntese, combustión ou neutralización.

CMCCT

CAA
Memoria da práctica reali-
zada.

3.8. Valorar a importancia das reaccións de síntese, combustión e neu-
tralización en procesos biolóxicos, en aplicacións cotiás e na industria, 
así como a súa repercusión ambiental

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

CMCCT
1

Presentación dun 
traballo.

3.8.2. Valora a importancia das reaccións de combustión na xera-
ción de electricidade en centrais térmicas, na automoción e na res-
piración celular.

CMCCT

CSC

1 Actitude e interese 
demostrados na 
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aula.
3.8.3. Describe casos concretos de reaccións de neutralización de 
importancia biolóxica e industrial.

CMCCT Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

4º de E.S.O. Bloque 3: O movemento e as forzas

4.1. Xustificar o carácter relativo do movemento e a necesidade dun sis-
tema de referencia e de vectores, para o describir adecuadamente, apli-
cando o anterior á representación de distintos tipos de desprazamento.

4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, despraza-
mento e velocidade en distintos tipos de movemento, utilizando 
un sistema de referencia.

CMCCT

2ª
 A

va
lia

ci
ón

1

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

4.2. Distinguir os conceptos de velocidade media e velocidade instantá-
nea, e xustificar a súa necesidade segundo o tipo de movemento

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

CMCCT

1

Proba escrita

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

CMCCT Actitude e interese demos-
trados na aula.

traballo na aula e na casa

Caderno do alumno

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

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

CMCCT

1

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

4.4. Resolver problemas de movementos rectilíneos e circulares, utili-
zando unha representación esquemática coas magnitudes vectoriais im-
plicadas, e expresar o resultado nas unidades do Sistema Internacional.

4.4.1. 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 resulta-
do en unidades do Sistema Internacional.

CMCCT

6

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

4.4.2. Determina tempos e distancias de freada de vehículos e xus-
tifica, a partir dos resultados, a importancia de manter a distancia 
de seguridade na estrada.

CMCCT

1

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en calquera 
movemento curvilíneo e calcula o seu valor no caso do movemen-
to circular uniforme.

CMCCT
1 Memoria práctica MRUA

4.5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen as variables do move- 4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo ex- CMCCT 1 Proba escrita Actitude e in-
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mento partindo de experiencias de laboratorio ou de aplicacións virtuais
interactivas e relacionar os resultados obtidos coas ecuacións matemáti-
cas que vinculan estas variables.

periencias no laboratorio ou empregando aplicacións virtuais inte-
ractivas, para determinar a variación da posición e a velocidade 
dun corpo en función do tempo, e representa e interpreta os resul-
tados obtidos.

CSIEE CD 
CCL CAA 
CSC

terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

4.6. Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios na velocida-
de dos corpos e representalas vectorialmente.

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

CMCCT

3

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

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

CMCCT

4.7. Utilizar o principio fundamental da dinámica na resolución de pro-
blemas nos que interveñen varias forzas.

4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un corpo 
en movemento nun plano tanto horizontal como inclinado, calcu-
lando a forza resultante e a aceleración.

CMCCT
3

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno
4.8. Aplicar as leis de Newton para a interpretación de fenómenos co-
tiáns.

4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de Newton. CMCCT 1

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

CMCCT Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

4.9. 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.

4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción gravitato-
ria só se poñen de manifesto para obxectos moi masivos, compa-
rando os resultados obtidos de aplicar a lei da gravitación univer-
sal ao cálculo de forzas entre distintos pares de obxectos.

CMCCT

3ª
 A

va
lia

ci
ón

1

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

4.9.2. Obtén a expresión da aceleración da gravidade a partir da 
lei da gravitación universal relacionando as expresións matemáti-
cas do peso dun corpo e a forza de atracción gravitatoria.

CMCCT

1

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

4.10. Comprender que a caída libre dos corpos e o movemento orbital 
son dúas manifestacións da lei da gravitación universal.

4.10.1. Razoa o motivo polo que as forzas gravitatorias producen 
nalgúns casos movementos de caída libre e noutros casos move-
mentos orbitais.

CMCCT
1 Presentación dun traballo

4.11. Identificar as aplicacións prácticas dos satélites artificiais e a pro-
blemática xurdida polo lixo espacial que xeran.

4.11.1. Describe as aplicacións dos satélites artificiais en teleco-
municacións, predición meteorolóxica, posicionamento global, as-
tronomía e cartografía, así como os riscos derivados do lixo espa-
cial que xeran.

CMCCT CSC 1 Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno
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4.12. Recoñecer que o efecto dunha forza non só depende da súa inten-
sidade, senón tamén da superficie sobre a que actúa.

4.12.1. 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

1

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

4.12.2. 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

1

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

4.13. Interpretar fenómenos naturais e aplicacións tecnolóxicas en rela-
ción cos principios da hidrostática, e resolver problemas aplicando as 
expresións matemáticas destes.

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

CMCCT

1
Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

.

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

CMCCT

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

CMCCT

4.13.4. Analiza aplicación prácticas baseadas no principio de Pas-
cal, como a prensa hidráulica, o elevador, ou a dirección e os freos
hidráulicos, aplicando a expresión matemática deste principio á 
resolución de problemas en con textos prácticos.

CMCCT

1

4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade de obxectos utilizan-
do a expresión matemática do principio de Arquímedes, e verifícaa
experimentalmente nalgún caso.

CMCCT
3

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

4.14.1. Comproba experimentalmente ou utilizando aplicación vir-
tuais interactivas a relación entre presión hidrostática e profundi-
dade en fenómenos como o paradoxo hidrostático, o tonel de Ar-
químedes e o principio dos vasos comunicantes.

CMCCT CD

1

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno Proba 
escrita Actitude e interese

4.14.2. 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., inferin-
do o seu elevado valor.

CCEC 
CMCCT

1
4.14.3. Describe o funcionamento básico de barómetros e 
manómetros, e xustifica a súa utilidade en diversas aplicacións 
prácticas.

CMCCT

4.15. Aplicar os coñecementos sobre a presión atmosférica á descrición 
de fenómenos meteorolóxicos e á interpretación de mapas do tempo, re-
coñecendo termos e símbolos específicos da meteoroloxía.

4.15.1. Relaciona os fenómenos atmosféricos do vento e a forma-
ción de frontes coa diferenza de presións atmosféricas entre distin-
tas zonas.

CMCCT 1 Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.
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traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

4.15.2. Interpreta os mapas de isóbaras que se amosan no prognós-
tico do tempo, indicando o significado da simboloxía e os datos 
que aparecen nestes.

CMCCT

4º de ESO Bloque 5. A enerxía

5.1. Analizar as transformacións entre enerxía cinética e enerxía poten-
cial, 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.

5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía cinéti-
ca e potencial gravitatoria, aplicando o principio de conservación 
da enerxía mecánica.

CMCCT

3ª
 A

va
lia

ci
ón

3
Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno
5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en situa-
cións onde diminúe a enerxía mecánica.

CMCCT
1

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

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

CMCCT

1

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno
5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia enerxía
en forma de calor ou en forma de traballo.

CMCCT

5.3. Relacionar os conceptos de traballo e potencia na resolución de 
problemas, expresando os resultados en unidades do Sistema Interna-
cional ou noutras de uso común.

5.3.1. Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, incluín-
do 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

2

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

5.4. Relacionar cualitativa e cuantitativamente a calor cos efectos que 
produce nos corpos: variación de temperatura, cambios de estado e dila-
tación.

5.4.1. 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

1

Proba escrita Actitude e in-
terese demostrados na 
aula.

traballo na aula e na casa.

Caderno do alumno

5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta tempe-
ratura e o valor da temperatura final aplicando o concepto de equi-
librio térmico.

CMCCT
2 Memoria da práctica de la-

boratorio

5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun obxecto coa varia-
ción da súa temperatura utilizando o coeficiente de dilatación line-
al correspondente.

CMCCT
1 Presentación dun traballo 

utilizando as TIC.

5.4.4. Determina experimentalmente calores específicas e calores 
latentes de substancias mediante un calorímetro, realizando os cál-
culos necesarios a partir dos datos empíricos obtidos.

CMCCT
1 Memoria de práctica de la-

boratorio

5.5. Valorar a relevancia histórica das máquinas térmicas como desenca-
deadores da Revolución Industrial, así como a súa importancia actual 
na industria e no transporte.

5.5.1. Explica ou interpreta, mediante ilustracións ou a partir de-
las, o fundamento do funcionamento do motor de explosión.

CMCCT

1

Presentación dun traballo 
utilizando as TIC.

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

CAA

CMCCT
Presentación dun traballo 
utilizando as TIC.
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CD

CCL

CSC

CCEC

5.6. Comprender a limitación que o fenómeno da degradación da ener-
xía supón para a optimización dos procesos de obtención de enerxía útil
nas máquinas térmicas, e o reto tecnolóxico que supón a mellora do ren-
demento destas para a investigación, a innovación e a empresa.

5.6.1. Utiliza o concepto da degradación da enerxía para relacionar
a enerxía absorbida e o traballo realizado por unha máquina térmi-
ca

CMCCT
1

5.6.2. Emprega simulacións virtuais interactivas para determinar a 
degradación da enerxía en diferentes máquinas, e expón os resulta-
dos empregando as TIC.

CMCCT

CD

CCL
1
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         FÍSICA E QUÍMICA 1º BACHARELATO
Se en 4º da ESO dicíamos que o tempo é moi axustado, neste 1º curso de bacharelato a situación é peor. A materia a impartir é moi ampla. A 

coordinación co departamento de matemáticas e moi complicado. A física tratase a partir de febreiro, pero en matemáticas aínda nos viron as 
derivadas.

En 4º da ESO Quedou sen tratar o bloque 5 enerxía. A forza gravitatoria tratouse no terceiro trimestre, e unha pequena presentación de fluídos.

Nas dúas semanas de setembro repasarase o tema de fluídos e faranse experiencias prácticas que non se fixeron no curso 2019-2020. Os temas
de gravitación e traballo e enerxía están na programación de 1º de bacharelato, con que non fará falla anticipalos no primeiro trimestre.
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Física e Química. 1º de bacharelato Bloque 1. A actividade científica

Contidos/ Criterios de avaliación Aval. Estándares de aprendizaxe

1.1. Estratexias necesarias na actividade científica.
 Recoñecer e utilizar as estratexias básicas da actividade científica: 
formular problemas e emitir hipóteses, propor modelos, elaborar 
estratexias de resolución de problemas e deseños experimentais, 
analizar os resultados e realizar experiencias

To
do

 o
 c

ur
so

1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a investigación científica: fai preguntas, identifica pro-
blemas, recolle datos, realiza experiencias, deseña e argumenta estratexias de resolución de pro-
blemas, utiliza modelos e leis, revisa o proceso e obtén conclusións.
1.1.2. Resolve exercicios numéricos e expresa o valor das magnitudes empregando a notación 
científica, estima os erros absoluto e relativo asociados e contextualiza os resultados.
1.1.3. Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as magnitudes nun pro ceso 
físico ou químico.
1.1.4. Distingue magnitudes escalares e vectoriais, e opera adecuadamente con elas.
1.1.5. Elabora e interpreta representacións gráficas de procesos físicos e químicos a partir dos 
datos obtidos en experiencias de laboratorio ou virtuais, e relaciona os resultados obtidos coas 
ecuacións que representan as leis e os principios subxacentes.
1.1.6. A partir dun texto científico, extrae e interpreta a información, e argumenta con rigor e 
precisión, utilizando a terminoloxía adecuada.

1.2. Tecnoloxías da información e da comunicación no traballo cien-
tífico.
Utilizar e aplicar as tecnoloxías da información e da comunicación 
no estudo dos fenómenos físicos e químicos.
1.3. Proxecto de investigación.

1.2.1. Emprega aplicacións virtuais interactivas para simular experimentos físicos de difícil rea-
lización no laboratorio.
1.2.2. Establece os elementos esenciais para o deseño, a elaboración e a defensa dun proxecto de
investigación, sobre un tema de actualidade científica, vinculado coa física ou a química, utili-
zando preferentemente as TIC.

1.3. Realizar en equipo tarefas propias da investigación científica. 1.3.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación 
científica: procura de información, prácticas de laboratorio ou peque nos proxectos de investiga-
ción.

1º de bac. Bloque 2. Aspectos cuantitativos da química
2.1. Revisión da teoría atómica de Dalton.
Explicar a teoría atómica de Dalton e as leis básicas asociadas ao 
seu establecemento.

1ª
 A

va
li

ac
ió

n 2.1.1. Xustifica a teoría atómica de Dalton e a descontinuidade da materia a partir das leis funda 
mentais da química, e exemplifícao con reaccións.

2.2. Leis dos gases. Ecuación de estado dos gases ideais.
Utilizar a ecuación de estado dos gases ideais para establecer rela-
cións entre a presión, o volume e a temperatura.

2.2.1. Determina as magnitudes que definen o estado dun gas aplicando a ecuación de estado dos 
gases ideais.
2.2.2. Explica razoadamente a utilidade e as limitacións da hipótese do gas ideal.

2.3. Determinación de formulas empíricas e moleculares.
Aplicar a ecuación dos ga ses ideais para calcular masas molecula-
res e determinar fórmulas moleculares.

2.3.1. Determina presións totais e parciais dos gases dunha mestura, relacionando a presión total 
dun sistema coa fracción mo lar e a ecuación de estado dos ga ses ideais.
2.3.2. Relaciona a fórmula empírica e molecular dun composto coa súa composición centesimal, 
aplicando a ecuación de estado dos gases ideais.

2.4. Disolucións: formas de expresar a concentración, preparación e 
propiedades coligativas.

2.4.1.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 con-
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Realizar os cálculos necesarios para a preparación de disolucións 
dunha concentración dada, expresala en calquera das formas esta-
blecidas, e levar a cabo a súa preparación.

centración determinada e realiza os cálculos necesarios, tanto para o caso de solutos en estado 
sólido como a partir doutra de concentración coñecida.

Explicar a variación das propiedades coligativas entre unha disolu-
ción e o disolvente puro, e comprobalo experimentalmente.

2.5.1. Experimenta e interpreta a variación das temperaturas de fusión e ebulición dun líquido ao 
que se lle engade un soluto, relacionándoo con algún proceso de interese no contorno.
2.5.2. Utiliza o concepto de presión osmótica para describir o paso de ións a través dunha mem-
brana semipermeable.

2.6. Métodos actuais para a análise de substancias: espectroscopía e 
espectrometría.
 Utilizar os datos obtidos mediante técnicas espectrométri-
cas para calcular masas atómicas.
 Recoñecer a importancia das técnicas espectroscópicas 
que permiten a análise de substancias e as súas aplicacións para a 
detección destas en cantidades moi pequenas de mostras.

2.6.1. Calcula a masa atómica dun elemento a partir dos datos espectrométricos obtidos para os 
diferentes isótopos deste.
2.7.1. Describe as aplicacións da espectroscopía na identificación de elementos e compostos.

1º de bac. Bloque 3. Reaccións químicas
3.1. Estequiometría das reaccións. Reactivo limitante e rendemento 
dunha reacción.
 Formular e nomear correctamente as substancias que in-
terveñen nunha reacción química dada, e levar a cabo no laborato-
rio reaccións químicas sinxelas.
 Interpretar as reaccións químicas e resolver problemas nos
que interveñan reactivos limitantes e reactivos impuros, e cuxo ren-
demento non sexa completo.

1ª
 A

va
la

ic
ió

n

3.1.1. Escribe e axusta e realiza ecuacións químicas sinxelas de distinto tipo (neutralización, oxida-
ción, síntese) e de interese bioquímico ou industrial.
3.2.1. Interpreta unha ecuación química en termos de cantidade de materia, masa, número de par-
tículas ou volume, para realizar cálculos estequiométricos nela.
3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos aplicando a lei de conservación da masa a distintas re-
accións.
3.2.3. Efectúa cálculos estequiométricos nos que interveñan compostos en estado sólido, líquido ou
gasoso, ou en disolución en presenza dun reactivo limitante ou un reactivo impuro.
3.2.4. Aplica o rendemento dunha reacción na realización de cálculos estequiométricos.

3.3. Química e industria.
 Identificar as reaccións químicas implicadas na obtención 
de compostos inorgánicos relacionados con procesos industriais.
  Identificar os procesos básicos da siderurxia e as aplica-
cións dos produtos resultantes.
 Valorar a importancia da investigación científica no desen-
volvemento de novos materiais con aplicacións que melloren a cali-
dade de vida.

3.3.1. Describe o proceso de obtención de produtos inorgánicos de alto valor engadido, analizando 
o seu interese industrial.
3.4.1. Explica os procesos que teñen lugar nun alto forno, e escribe e xustifica as reaccións quími-
cas que se producen nel.
3.4.2. Argumenta a necesidade de transformar o ferro de fundición en aceiro, distinguindo entre 
ambos os produtos segundo a porcentaxe de carbono que conteñan.
3.4.3. Relaciona a composición dos tipos de aceiro coas súas aplicacións.
3.5.1. Analiza a importancia e a necesidade da investigación científica aplicada ao desenvolvemen-
to de novos materiais, e a súa repercusión na calidade de vida, a partir de fontes de información 
científica.

1º de bac. Bloque 4. Transformacións enerxéticas e espontaneidade das reaccións químicas
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4.1. Sistemas termodinámicos.
Interpretar o primeiro principio da termodinámica como o principio
de conservación da enerxía en sistemas nos que se producen in-
tercambios de calor e traballo.

1ª
 A

va
la

ic
ió

n

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

4.2. Primeiro principio da termodinámica. Enerxía interna.
Recoñecer a unidade da calor no Sistema Internacional e o seu 
equivalente mecánico.

4.2.1. Explica razoadamente o procedemento para determinar o equivalente mecánico da calor to-
mando como referente aplicacións virtuais interactivas asociadas ao experimento de Joule.

4.3. Entalpía. Ecuacións termoquímicas.
Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións 
endotérmicas e exotérmicas.

4.3.1. Expresa as reaccións mediante ecuacións termoquímicas debuxando e interpretando os dia-
gramas entálpicos asociados.

4.4. Lei de Hess.
Describir as posibles formas de calcular a entalpía dunha reacción 
química.

4.4.1. Calcula a variación de entalpía dunha reacción aplicando a lei de Hess, coñecendo as ental-
pías de formación ou as enerxías de ligazón asociadas a unha transformación química dada, e inter-
preta o seu signo.

4.5. Segundo principio da termodinámica. Entropía.
Dar resposta a cuestións conceptuais sinxelas sobre o segundo prin-
cipio da termodinámica en relación aos procesos espontáneos.

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

4.6. Factores que interveñen na espontaneidade dunha reacción 
química. Enerxía de Gibbs.
 Predicir, de forma cualitativa e cuantitativa, a espontanei-
dade dun proceso químico en determinadas condicións a partir da 
enerxía de Gibbs.
 Distinguir os procesos reversibles e irreversibles, e a súa 
relación coa entropía e o segundo principio da termodinámica.

4.6.1. Identifica a enerxía de Gibbs coa magnitude que informa sobre a espontaneidade dunha re-
acción química.
4.6.2. Xustifica a espontaneidade dunha reacción química en función dos factores entálpicos, en-
trópicos e da temperatura.
4.7.1. Expón situacións reais ou figuradas en que se poña de manifesto o segundo principio da ter-
modinámica, asociando o concepto de entropía coa irreversibilidade dun proceso.
4.7.2. Relaciona o concepto de entropía coa espontaneidade dos procesos irreversibles.

4.7. Consecuencias sociais e ambientais das reaccións químicas de 
combustión.
Analizar a influencia das reaccións de combustión a nivel social, in-
dustrial e ambiental, e as súas aplicacións.

4.8.1. Analiza as consecuencias do uso de combustibles fósiles, relacionando as emisións de CO2 
co seu efecto na calidade de vida, o efecto invernadoiro, o quecemento global, a redución dos re-
cursos naturais e outros, a partir de distintas fontes de información, e propón actitudes sustentables
para reducir estes efectos.

1º de bac. Bloque 5. Química do carbono
5.1. Enlaces do átomo de carbono.
5.2. Compostos de carbono: hidrocarburos.
5.3. Formulación e nomenclatura IUPAC dos compostos do carbo-
no.
Recoñecer hidrocarburos saturados e insaturados e aromáticos, re-
lacionándoos con compostos de interese biolóxico e industrial.
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5.1.1. Formula e nomea segundo as normas da IUPAC hidrocarburos de cadea aberta e pechada, e 
derivados aromáticos.

5.4. Compostos de carbono nitroxenados e osixenados.
Identificar compostos orgánicos que conteñan funcións osixenadas 
e nitroxenadas.

5.2.1. Formula e nomea segundo as normas da IUPAC compostos orgánicos sinxelos cunha fun-
ción osixenada ou nitroxenada.

5.5. Isomería estrutural.
Representar os tipos de isomería.

5.3.1. Representa os isómeros dun composto orgánico.
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5.6. Petróleo e novos materiais.
Explicar os fundamentos químicos relacionados coa industria do 
petróleo e do gas natural.

5.4.1. Describe o proceso de obtención do gas natural e dos derivados do petróleo a nivel indus-
trial, e a súa repercusión ambiental.
5.4.2. Explica a utilidade das fraccións do petróleo.

5.7. Aplicacións e propiedades dos compostos do carbono.
 Diferenciar as estruturas que presenta o carbono no grafi-
to, no diamante, no grafeno, no fullereno e nos nanotubos, e rela-
cionalo coas súas aplicacións.
 Valorar o papel da química do carbono nas nosas vidas e 
recoñecer a necesidade de adoptar actitudes e medidas ambiental-
mente sustentables.

5.5.1. Identifica as formas alotrópicas do carbono relacionándoas coas propiedades fisicoquímicas 
e as súas posibles aplicacións.
5.6.1. A partir dunha fonte de información, elabora un informe no que se analice e xustifique a im-
portancia da química do carbono e a súa incidencia na calidade de vida
5.6.2. Relaciona as reaccións de condensación e combustión con procesos que ocorren a nivel bio-
lóxico.

1º de bac. Bloque 6. Cinemática
6..1. Sistemas de referencia inerciais. Principio de relatividade de 
Galileo.
 Distinguir entre sistemas de referencia inerciais e non 
inerciais.
 Representar graficamente as magnitudes vectoriais que 
describen o movementos nun sistema de referencia adecuado.
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6.1.1. Analiza o movemento dun corpo en situacións cotiás razoando se o sistema de referencia eli-
xido é inercial ou non inercial.
6.1.2. Xustifica a viabilidade dun experimento que distinga se un sistema de referencia se acha en 
repouso ou se move con velocidade constante.
6.2.1. Describe o movemento dun corpo a partir dos seus vectores de posición, velocidade e acele-
ración nun sistema de referencia dado.

6.2. Movementos rectilíneo e circular.
 Recoñecer as ecuacións dos movementos rectilíneo e cir-
cular, e aplicalas a situacións concretas.
 Interpretar representacións gráficas dos movementos recti-
líneo e circular.
 Determinar velocidades e aceleracións instantáneas a par-
tir da expresión do vector de posición en función do tempo.

6.3.1. Obtén as ecuacións que describen a velocidade e a aceleración dun corpo a partir da expre-
sión do vector de posición en función do tempo.
6.3.2. Resolve exercicios prácticos de cinemática en dúas dimensións (movemento dun corpo nun 
plano) aplicando as ecuacións dos movementos rectilíneo uniforme (MRU) e movemento rectilí-
neo uniformemente acelerado (MRUA).
6.3.3. Realiza e describe experiencias que permitan analizar os movementos rectilíneo ou circular, 
e determina as magnitudes involucradas.
6.4.1. Interpreta as gráficas que relacionan as variables implicadas nos movementos MRU, MRUA
e circular uniforme (MCU) aplicando as ecuacións adecuadas para obter os valores do espazo 
percorrido, a velocidade e a aceleración.
6.5.1. 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.

6.3. Movemento circular uniformemente acelerado.
 Describir o movemento circular uniformemente acelerado 
e expresar a aceleración en función das súas compoñentes intrínse-
cas.
 Relacionar nun movemento circular as magnitudes angu-
lares coas lineais.

6.6.1. Identifica as compoñentes intrínsecas da aceleración en casos prácticos e aplica as ecuacións
que permiten determinar o seu valor.
6.7.1. Relaciona as magnitudes lineais e angulares para un móbil que describe unha traxectoria cir-
cular, establecendo as ecuacións correspondentes.

6.4. Composición dos movementos rectilíneo uniforme e rectilíneo 
uniformemente acelerado.
Identificar o movemento non circular dun móbil nun plano como a 

6.8.1. Recoñece movementos compostos, establece as ecuacións que os describen, e calcula o valor
de magnitudes tales como alcance e altura máxima, así como valores instantáneos de posición, ve-
locidade e aceleración.
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composición de dous movementos unidimensionais rectilíneo uni-
forme (MRU) e/ou rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA).
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6.8.2. Resolve problemas relativos á composición de movementos descompoñéndoos en dous mo-
vementos rectilíneos.
6.8.3. Emprega simulacións virtuais interactivas para resolver supostos prácticos reais, determinan-
do condicións iniciais, traxectorias e puntos de encontro dos corpos implicados.

6.5. Descrición do movemento harmónico simple (MHS).
Interpretar o significado físico dos parámetros que describen o mo-
vemento harmónico simple (MHS) e asocialo ao movemento dun 
corpo que oscile.

6.9.1. Deseña, realiza e describe experiencias que poñan de manifesto o movemento harmónico 
simple (MHS) e determina as magnitudes involucradas.
6.9.2. Interpreta o significado físico dos parámetros que aparecen na ecuación do movemento har-
mónico simple.
6.9.3. Predí a posición dun oscilador harmónico simple coñecendo a amplitude, a frecuencia, o 
período e a fase inicial.
6.9.4. Obtén a posición, velocidade e aceleración nun movemento harmónico simple aplicando as 
ecuacións que o describen.
6.9.5. Analiza o comportamento da velocidade e da aceleración dun movemento harmónico simple 
en función da elongación.
6.9.6. Representa graficamente a posición, a velocidade e a aceleración do movemento harmónico 
simple (MHS) en función do tempo, comprobando a súa periodicidade.

1º de Bac. Bloque 7. Dinámica
7.1. A forza como interacción.
7.2. Leis de Newton.
Identificar todas as forzas que actúan sobre un corpo.
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7.1.1. Representa todas as forzas que actúan sobre un corpo, obtendo a resultante e extraendo con-
secuencias sobre o seu estado de movemento.
7.1.2. Debuxa o diagrama de forzas dun corpo situado no interior dun ascensor en diferentes situa-
cións de movemento, calculando a súa aceleración a partir das leis da dinámica.

7.2. Leis de Newton.
7.3. Forzas de contacto. Dinámica de corpos ligados.
Resolver situacións desde un punto de vista dinámico que involu-
cran planos inclinados e/ou poleas.

7.2.1. Calcula o módulo do momento dunha forza en casos prácticos sinxelos.
7.2.2. Resolve supostos nos que aparezan forzas de rozamento en planos horizontais ou inclinados,
aplicando as leis de Newton.
7.2.3. Relaciona o movemento de varios corpos unidos mediante cordas tensas e poleas coas forzas
que actúan sobre cada corpo.

7.4. Forzas elásticas. Dinámica do MHS.
Recoñecer as forzas elásticas en situacións cotiás e describir os 
seus efectos.

7.3.1. Determina experimentalmente a constante elástica dun resorte aplicando a lei de Hooke e 
calcula a frecuencia coa que oscila unha masa coñecida unida a un extremo do citado resorte.
7.3.2. Demostra que a aceleración dun movemento harmónico simple (MHS) é proporcional ao 
desprazamento empregando a ecuación fundamental da dinámica.
7.3.3. Estima o valor da gravidade facendo un estudo do movemento do péndulo simple.

7.5. Sistema de dúas partículas.
7.6. Conservación do momento lineal e impulso mecánico.
Aplicar o principio de conservación do momento lineal a sistemas 
de dous corpos e predicir o movemento destes a partir das condi-
cións iniciais.

7.4.1. Establece a relación entre impulso mecánico e momento lineal aplicando a segunda lei de 
Newton.
7.4.2. Explica o movemento de dous corpos en casos prácticos como colisións e sistemas de pro-
pulsión mediante o principio de conservación do momento lineal.

7.7. Dinámica do movemento circular uniforme.
Xustificar a necesidade de que existan forzas para que se produza 

7.5.1. Aplica o concepto de forza centrípeta para resolver e interpretar casos de móbiles en curvas 
e en traxectorias circulares.
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un movemento circular.
7.8. Leis de Kepler.
Contextualizar as leis de Kepler no estudo do movemento planeta-
rio.

7.6.1. Comproba as leis de Kepler a partir de táboas de datos astronómicos correspondentes ao mo-
vemento dalgúns planetas.
7.6.2. Describe o movemento orbital dos planetas do Sistema Solar aplicando as leis de Kepler e 
extrae conclusións acerca do período orbital destes.

7.9. Forzas centrais. Momento dunha forza e momento angular. 
Conservación do momento angular.
Asociar o movemento orbital coa actuación de forzas centrais e a 
conservación do momento angular.

7.7.1. Aplica a lei de conservación do momento angular ao movemento elíptico dos planetas, rela-
cionando valores do raio orbital e da velocidade en diferentes puntos da órbita.
7.7.2. Utiliza a lei fundamental da dinámica para explicar o movemento orbital de corpos como sa-
télites, planetas e galaxias, relacionando o raio e a velocidade orbital coa masa do corpo central.

7.10. Lei de gravitación universal.
 Determinar e aplicar a lei de gravitación universal á esti-
mación do peso dos corpos e á interacción entre corpos celestes, 
tendo en conta o seu carácter vectorial.
 Enunciar a lei de Coulomb e caracterizar a interacción 
entre dúas cargas eléctricas puntuais
 Valorar as diferenzas e as semellanzas entre a interacción 
eléctrica e a gravitatoria.

7.8.1. Expresa a forza da atracción gravitatoria entre dous corpos calquera, coñecidas as variables 
das que depende, establecendo como inciden os cambios nestas sobre aquela.
7.8.2. Compara o valor da atracción gravitatoria da Terra sobre un corpo na súa superficie coa ac-
ción de corpos afastados sobre o mesmo corpo.
7.9.1. Compara a lei de Newton da gravitación universal e a de Coulomb, e establece diferenzas e 
semellanzas entre elas.
7.9.2. Acha a forza neta que un conxunto de cargas exerce sobre unha carga problema utilizando a 
lei de Coulomb.
7.10.1. Determina as forzas electrostática e gravitatoria entre dúas partículas de carga e masa coñe-
cidas e compara os valores obtidos, extrapolando conclusións ao caso dos electróns e o núcleo dun 
átomo.

1º de Bac. Bloque 8. Enerxía
8.1. Enerxía mecánica e traballo.
8.2. Teorema das forzas vivas.
Establecer a lei de conservación da enerxía mecánica e aplicala á 
resolución de casos prácticos
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8.1.1. Aplica o principio de conservación da enerxía para resolver problemas mecánicos, determi-
nando valores de velocidade e posición, así como de enerxía cinética e potencial.
8.1.2. Relaciona o traballo que realiza unha forza sobre un corpo coa variación da súa enerxía 
cinética, e determina algunha das magnitudes implicadas.

8.3. Sistemas conservativos.
Recoñecer sistemas conservativos como aqueles para os que é posi-
ble asociar unha enerxía potencial e representar a relación entre 
traballo e enerxía.

8.2.1. 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.

8.4. Enerxía cinética e potencial.
Describir as transformacións do movemento harmónico simple. 
enerxéticas que teñen lugar nun oscilador harmónico.

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

8.5. Diferenza de potencial eléctrico.
Vincular a diferenza de potencial eléctrico co traballo necesario 
para transportar unha carga entre dous puntos dun campo eléctri-
co e coñecer a súa unidade no Sistema Internacional.

8.4.1. Asocia o traballo necesario para trasladar unha carga entre dous puntos dun campo eléctrico 
coa diferenza de potencial existente entre eles permitindo a determinación da enerxía implicada no 
proceso.
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Contidos mínimos:

Non hai redución de contidos.

Avaliación:
Os alumnos/as realizarán un control semanal, sobre a materia vista na semana. (poderá ser un breve control escrito, traballo de laboratorio ou 

traballo bibliográfico)
O remate dun tema realizarán un control do tema (optativo se o profesor o considera necesario)
O remate do trimestre un exame trimestral .
A nota do trimestre será unha media dos exames realizado puntuando dobre o dos temas e se os houbera triplo o trimestral, exemplo:
Nota trimestral = (S1 + S2 +S3 +2·T1 + S4 +S5 + 2·T2 + 3·Trim) /12
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         FÍSICA 2º BACHARELATO

En 1º de bacharelato o bloque 7 (dinámica) quedou interrompido, sen tempo para facer exercicios, a parte de gravitación e a electrostática 
vaise tratar neste curso cunha amplitude maior, polo que non supón problema non habela visto en 1º curso. Non se viu o bloque 8 de enerxía.

Os exercicios de dinámica cálculo do módulo do momento dunha forza. Corpos suspendidos en poleas, por cordas, forzas de rozamento e 
planos inclinados.

A determina experimental da constante elástica do resorte e a relación ca frecuencia coa que oscila unha masa coñecida unida a su extremo. 
Así como o estudio da cinemática e dinámica do movemento harmónico simple (MHS) é necesario para o estudio das ondas.

 O tema de traballo enerxía e fundamental neste curso.

Estes puntos trataranse no primeiro mes de curso.

Contidos/Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Temporización Comp. cla-

veAvaliación Semanas

Bloque 1. A actividade científica

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

1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a investigación científica, propondo preguntas, identificando e 
analizando problemas, emitindo hipóteses fundamentadas, recollendo datos, analizando tendencias a par-
tir de modelos, e deseñando e propondo estratexias de actuación.

To
do

 o
 c

ur
so CCL

CMCCT
CSC
CSIEE

1.1.2. Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as magnitudes nun proceso físico. CAA
CMCCT

1.1.3. Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a partir dos datos proporcionados e das 
ecuacións que rexen o fenómeno, e contextualiza os resultados.

CAA
CMCCT

1.1.4. Elabora e interpreta representacións gráficas de dúas e tres variables a partir de datos experimen-
tais, e relaciónaas coas ecuacións matemáticas que representan as leis e os principios físicos subxacen-
tes.

CAA
CMCCT

1.2. Tecnoloxías da información e da comunicación.
1.2. Coñecer, utilizar e aplicar as tecnoloxías da información e da comuni-

1.2.1. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular experimentos físicos de difícil implantación 
no laboratorio.

CD
CMCCT
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cación no estudo dos fenómenos físicos. 1.2.2. Analiza a validez dos resultados obtidos e elabora un informe final facendo uso das TIC, no que 
se comunique tanto o proceso como as conclusións obtidas.

CD
CCL
CMCCT
CSIEE

1.2.3. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de informa-
ción científica existente en internet e noutros medios dixitais.

CD
CMCCT

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

CAA
CCL
CD
CMCCT

1.1. Estratexias necesarias na actividade científica.
1.3. Realizar de xeito cooperativo tarefas propias da investigación científi-
ca.

1.3.1. Realiza de xeito cooperativo algunhas tarefas propias da investigación científica: procura de infor-
mación, prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigación.

CAA
CCL
CD
CMCCT
CSC
CSIEE

Bloque 2. Interacción gravitatoria

2.1. Campo gravitatorio.
2.2. Campos de forza conservativos.
2.3. Intensidade do campo gravitatorio.
2.4. Potencial gravitatorio.
2.1. Asociar o campo gravitatorio á existencia de masa, e caracterizalo pola
intensidade do campo e o potencial.

2.1.1. Diferencia os conceptos de forza e campo, establecendo unha relación entre a intensidade do cam-
po gravitatorio e a aceleración da gravidade.

ª A
va
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o CMCCT

2.1.2. Representa o campo gravitatorio mediante as liñas de campo e as superficies de enerxía equipo-
tencial.

CCEC
CMCCT

2.4. Potencial gravitatorio.
2.2. Recoñecer o carácter conservativo do campo gravitatorio pola súa rela-
ción cunha forza central e asociarlle, en consecuencia, un potencial gravita-
torio.

2.2.1. Xustifica o carácter conservativo do campo gravitatorio e determina o traballo realizado polo 
campo a partir das variacións de enerxía potencial.

CMCCT

2.5. Enerxía potencial gravitatoria.
2.6. Lei de conservación da enerxía.
2.3. Interpretar as variacións de enerxía potencial e o signo desta en fun-
ción da orixe de coordenadas enerxéticas elixida.

2.3.1. Calcula a velocidade de escape dun corpo aplicando o principio de conservación da enerxía mecá-
nica.

CMCCT

2.6. Lei de conservación da enerxía.
2.4. Xustificar as variacións enerxéticas dun corpo en movemento no seo de 
campos gravitatorios.

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

CMCCT

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

2.5.1. Deduce a velocidade orbital dun corpo, a partir da lei fundamental da dinámica, e relaciónaa co 
raio da órbita e a masa do corpo.

CMCCT

2.5.2. Identifica a hipótese da existencia de materia escura a partir dos datos de rotación de galaxias e a 
masa do burato negro central.

CMCCT
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2.8. Satélites: tipos.
2.6. Coñecer a importancia dos satélites artificiais de comunicacións, GPS 
e meteorolóxicos, e as características das súas órbitas.

 CD
CMCCT

2.9. Caos determinista.
2.7. Interpretar o caos determinista no contexto da interacción gravitatoria.

CMCCT

Bloque 3. Interacción electromagnética

3.1. Campo eléctrico.
3.2. Intensidade do campo.
3.1.Asociar o campo eléctrico á existencia de carga e caracterizalo pola in-
tensidade de campo e o potencial.

FS3.1.1. Relaciona os conceptos de forza e campo, establecendo a relación entre intensidade do campo 
eléctrico e carga eléctrica.
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CMCCT

3.1.2. Utiliza o principio de superposición para o cálculo de campos e potenciais eléctricos creados por 
unha distribución de cargas puntuais.

CMCCT

3.3. Potencial eléctrico.
3.2. Recoñecer o carácter conservativo do campo eléctrico pola súa rela-
ción cunha forza central, e asociarlle, en consecuencia, un potencial eléctri-
co.

3.2.1. Representa graficamente o campo creado por unha carga puntual, incluíndo as liñas de campo e as
superficies de enerxía equipotencial.

CCEC
CMCCT

3.2.2. Compara os campos eléctrico e gravitatorio, e establece analoxías e diferenzas entre eles.
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3.4. Diferenza de potencial.
3.3. Caracterizar o potencial eléctrico en diferentes puntos dun campo xera-
do por unha distribución de cargas puntuais, e describir o movemento 
dunha carga cando se deixa libre no campo.

3.3.1. Analiza cualitativamente a traxectoria dunha carga situada no seo dun campo xerado por unha dis-
tribución de cargas, a partir da forza neta que se exerce sobre ela.

CMCCT

3.5. Enerxía potencial eléctrica.
3.4. Interpretar as variacións de enerxía potencial dunha carga en move-
mento no seo de campos electrostáticos en función da orixe de coordenadas 
enerxéticas elixida.

3.4.1. Calcula o traballo necesario para transportar unha carga entre dous puntos dun campo eléctrico 
creado por unha ou máis cargas puntuais a partir da diferenza de potencial.

CMCCT

3.4.2. Predí o traballo que se realizará sobre unha carga que se move nunha superficie de enerxía equi-
potencial e discúteo no contexto de campos conservativos.

CMCCT

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

3.5.1. Calcula o fluxo do campo eléctrico a partir da carga que o crea e a superficie que atravesan as 
liñas do campo.

CMCCT

3.7. Aplicacións do teorema de Gauss.
3.6. Valorar o teorema de Gauss como método de cálculo de campos elec-
trostáticos.

3.6.1. Determina o campo eléctrico creado por unha esfera cargada aplicando o teorema de Gauss. CMCCT

3.8. Equilibrio electrostático.
3.9. Gaiola de Faraday.
3.7. Aplicar o principio de equilibrio electrostático para explicar a ausencia
de campo eléctrico no interior dos condutores e asóciao a casos concretos 
da vida cotiá.

3.7.1. Explica o efecto da gaiola de Faraday utilizando o principio de equilibrio electrostático e re-
coñéceo en situacións cotiás, como o mal funcionamento dos móbiles en certos edificios ou o efecto dos
raios eléctricos nos avións.

CMCCT
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3.10. Campo magnético.
3.11. Efecto dos campos magnéticos sobre cargas en movemento.
3.8. Predicir o movemento dunha partícula cargada no seo dun campo mag-
nético.

3.8.1. Describe o movemento que realiza unha carga cando penetra nunha rexión onde existe un campo 
magnético e analiza casos prácticos concretos, como os espectrómetros de masas e os aceleradores de 
partículas.

CMCCT

3.12. Campo creado por distintos elementos de corrente.
3.9. Comprender e comprobar que as correntes eléctricas xeran campos 
magnéticos.

3.9.1. Relaciona as cargas en movemento coa creación de campos magnéticos e describe as liñas do 
campo magnético que crea unha corrente eléctrica rectilínea.

CMCCT

3.10. Campo magnético.
3.11. Efecto dos campos magnéticos sobre cargas en movemento.
3.10. Recoñecer a forza de Lorentz como a forza que se exerce sobre unha 
partícula cargada que se move nunha rexión do espazo onde actúan un cam-
po eléctrico e un campo magnético.

3.10.1. Calcula o raio da órbita que describe unha partícula cargada cando penetra cunha velocidade de-
terminada nun campo magnético coñecido aplicando a forza de Lorentz.

CMCCT

3.10.2. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para comprender o funcionamento dun ciclotrón e calcu-
la a frecuencia propia da carga cando se move no seu interior.

CD
CMCCT

3.10.3. Establece a relación que debe existir entre o campo magnético e o campo eléctrico para que unha
partícula cargada se mova con movemento rectilíneo uniforme aplicando a lei fundamental da dinámica 
e a lei de Lorentz.

CMCCT

3.13. O campo magnético como campo non conservativo.
3.11. Interpretar o campo magnético como campo non conservativo e a im-
posibilidade de asociarlle unha enerxía potencial.

3.11.1. Analiza o campo eléctrico e o campo magnético desde o punto de vista enerxético, tendo en con-
ta os conceptos de forza central e campo conservativo.

CMCCT

3.14. Indución electromagnética.
3.12. Describir o campo magnético orixinado por unha corrente rectilínea, 
por unha espira de corrente ou por un solenoide nun punto determinado.

3.12.1. Establece, nun punto dado do espazo, o campo magnético resultante debido a dous ou máis con-
dutores rectilíneos polos que circulan correntes eléctricas.

CMCCT

3.12.2. Caracteriza o campo magnético creado por unha espira e por un conxunto de espiras. CMCCT

3.15. Forza magnética entre condutores paralelos.
3.13. Identificar e xustificar a forza de interacción entre dous condutores 
rectilíneos e paralelos.

3.13.1. Analiza e calcula a forza que se establece entre dous condutores paralelos, segundo o sentido da 
corrente que os percorra, realizando o diagrama correspondente.

CMCCT

3.16. Lei de Ampère.
3.14. Coñecer que o ampere é unha unidade fundamental do Sistema Inter-
nacional.

3.14.1. Xustifica a definición de ampere a partir da forza que se establece entre dous condutores rectilí-
neos e paralelos.

CMCCT

3.16. Lei de Ampère.
3.15. Valorar a lei de Ampère como método de cálculo de campos magnéti-
cos.

3.15.1. Determina o campo que crea unha corrente rectilínea de carga aplicando a lei de Ampère e ex-
présao en unidades do Sistema Internacional.

CMCCT

3.17. Fluxo magnético.
3.16. Relacionar as variacións do fluxo magnético coa creación de corren-
tes eléctricas e determinar o sentido destas.

3.16.1. Establece o fluxo magnético que atravesa unha espira que se atopa no seo dun campo magnético 
e exprésao en unidades do Sistema Internacional.

CMCCT

3.18. Leis de Faraday-Henry e Lenz.
3.19. Forza electromotriz.
3.17. Explicar as experiencias de Faraday e de Henry que levaron a estable-
cer as leis de Faraday e Lenz.

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

CMCCT

3.17.2. Emprega aplicacións virtuais interactivas para reproducir as experiencias de Faraday e Henry e 
deduce experimentalmente as leis de Faraday e Lenz.

CD
CMCCT
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3.20. Xerador de corrente alterna: elementos.
3.21. Corrente alterna: magnitudes que a caracterizan.
3.18. Identificar os elementos fundamentais de que consta un xerador de co-
rrente alterna e a súa función.

3.18.1. Demostra o carácter periódico da corrente alterna nun alternador a partir da representación gráfi-
ca da forza electromotriz inducida en función do tempo.

CMCCT

3.18.2. Infire a produción de corrente alterna nun alternador, tendo en conta as leis da indución. CMCCT

Bloque 4. Ondas

4.1. Ecuación das ondas harmónicas.
4.1. Asociar o movemento ondulatorio co movemento harmónico simple.

FS4.1.1. Determina a velocidade de propagación dunha onda e a de vibración das partículas que a for-
man, interpretando ambos os resultados.
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CSIEE

4.2. Clasificación das ondas.
4.2. Identificar en experiencias cotiás ou coñecidas os principais tipos de 
ondas e as súas características.

FS4.2.1. Explica as diferenzas entre ondas lonxitudinais e transversais a partir da orientación relativa da 
oscilación e da propagación.

CMCCT

FS4.2.2. Recoñece exemplos de ondas mecánicas na vida cotiá. CMCCT

4.3. Magnitudes que caracterizan as ondas.
4.3. Expresar a ecuación dunha onda nunha corda indicando o significado 
físico dos seus parámetros característicos.

FS4.3.1. Obtén as magnitudes características dunha onda a partir da súa expresión matemática. CMCCT

FS4.3.2. Escribe e interpreta a expresión matemática dunha onda harmónica transversal dadas as súas 
magnitudes características.

CMCCT

4.4. Ondas transversais nunha corda.
4.4. Interpretar a dobre periodicidade dunha onda a partir da súa frecuen-
cia e o seu número de onda.

FS4.4.1. Dada a expresión matemática dunha onda, xustifica a dobre periodicidade con respecto á posi-
ción e ao tempo.

CAA
CMCCT

4.5. Enerxía e intensidade.
4.5. Valorar as ondas como un medio de transporte de enerxía pero non de 
masa.

FS4.5.1. Relaciona a enerxía mecánica dunha onda coa súa amplitude. CMCCT

FS4.5.2. Calcula a intensidade dunha onda a certa distancia do foco emisor, empregando a ecuación que 
relaciona ambas as magnitudes.

CMCCT

4.6. Principio de Huygens.
4.6. Utilizar o principio de Huygens para comprender e interpretar a propa-
gación das ondas e os fenómenos ondulatorios

FS4.6.1. Explica a propagación das ondas utilizando o principio Huygens. CMCCT

4.7. Fenómenos ondulatorios: interferencia e difracción, reflexión e refrac-
ción.
4.7. Recoñecer a difracción e as interferencias como fenómenos propios do 
movemento ondulatorio.

FS4.7.1. Interpreta os fenómenos de interferencia e a difracción a partir do principio de Huygens. CMCCT

4.6. Principio de Huygens.
4.8. Leis de Snell.
4.9. Índice de refracción.
4.8. Empregar as leis de Snell para explicar os fenómenos de reflexión e re-
fracción.

FS4.8.1. Experimenta e xustifica o comportamento da luz ao cambiar de medio, aplicando a lei de Snell,
coñecidos os índices de refracción.

CAA
CMCCT

4.6. Principio de Huygens.
4.9. Índice de refracción.
4.9. Relacionar os índices de refracción de dous materiais co caso concreto 
de reflexión total.

FS4.9.1. Obtén o coeficiente de refracción dun medio a partir do ángulo formado pola onda reflectida e 
refractada.

CMCCT

FS4.9.2. Considera o fenómeno de reflexión total como o principio físico subxacente á propagación da 
luz nas fibras ópticas e a súa relevancia nas telecomunicacións.

CMCCT
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4.10. Ondas lonxitudinais. O son.
4.11. Efecto Doppler.
4.10. Explicar e recoñecer o efecto Doppler en sons.

FS4.10.1. Recoñece situacións cotiás nas que se produce o efecto Doppler, e xustifícaas de forma cuali-
tativa.

CMCCT

4.12. Enerxía e intensidade das ondas sonoras.
4.11. Coñecer a escala de medición da intensidade sonora e a súa unidade.

FS4.11.1. Identifica a relación logarítmica entre o nivel de intensidade sonora en decibeles e a inten-
sidade do son, aplicándoa a casos sinxelos.

CMCCT

4.12. Enerxía e intensidade das ondas sonoras.
4.13. Contaminación acústica.
4.12. Identificar os efectos da resonancia na vida cotiá: ruído, vibracións, 
etc.

FS4.12.1. Relaciona a velocidade de propagación do son coas características do medio en que se pro-
paga.

CMCCT

FS4.12.2. Analiza a intensidade das fontes de son da vida cotiá e clasifícaas como contaminantes e non 
contaminantes.

CMCCT

4.14. Aplicacións tecnolóxicas do son.
4.13. Recoñecer determinadas aplicacións tecnolóxicas do son como a eco-
grafía, o radar, o sonar, etc.

FS4.13.1. Coñece e explica algunhas aplicacións tecnolóxicas das ondas sonoras, como a ecografía, o 
radar, o sonar, etc.

CMCCT

4.15. Ondas electromagnéticas.
4.14. Establecer as propiedades da radiación electromagnética como conse-
cuencia da unificación da electricidade, o magnetismo e a óptica nunha úni-
ca teoría.

FS4.14.1. Representa esquematicamente a propagación dunha onda electromagnética incluíndo os vec-
tores do campo eléctrico e magnético.

CMCCT

FS4.14.2. Interpreta unha representación gráfica da propagación dunha onda electromagnética en termos
dos campos eléctrico e magnético e da súa polarización.

CMCCT

4.16. Natureza e propiedades das ondas electromagnéticas.
4.15. Comprender as características e as propiedades das ondas electro-
magnéticas, como a súa lonxitude de onda, polarización ou enerxía, en 
fenómenos da vida cotiá

FS4.15.1. Determina experimentalmente a polarización das ondas electromagnéticas a partir de expe-
riencias sinxelas, utilizando obxectos empregados na vida cotiá.

CMCCT

FS4.15.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes na vida cotiá en función da 
súa lonxitude de onda e a súa enerxía.

CMCCT

4.16. Natureza e propiedades das ondas electromagnéticas.
4.17. Dispersión. A cor.
4.16. Identificar a cor dos corpos como a interacción da luz con eles.

FS4.16.1. Xustifica a cor dun obxecto en función da luz absorbida e reflectida. CMCCT

4.16. Natureza e propiedades das ondas electromagnéticas.
4.17. Recoñecer os fenómenos ondulatorios estudados en fenómenos rela-
cionados coa luz.

FS4.17.1. Analiza os efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos sinxelos. CMCCT

4.16. Natureza e propiedades das ondas electromagnéticas.
4.18. Espectro electromagnético.
4.18. Determinar as principais características da radiación a partir da súa 
situación no espectro electromagnético.

FS4.18.1. Establece a natureza e as características dunha onda electromagnética dada a súa situación no 
espectro.

CMCCT

FS4.18.2. Relaciona a enerxía dunha onda electromagnética coa súa frecuencia, a lonxitude de onda e a 
velocidade da luz no baleiro.

CMCCT

4.19. Aplicacións das ondas electromagnéticas no espectro non visible.
4.19. Coñecer as aplicacións das ondas electromagnéticas do espectro non 
visible.

FS4.19.1. Recoñece aplicacións tecnolóxicas de diferentes tipos de radiacións, nomeadamente infra-
vermella, ultravioleta e microondas.

CD
CCEC
CMCCT

FS4.19.2. Analiza o efecto dos tipos de radiación sobre a biosfera en xeral, e sobre a vida humana en 
particular.

CMCCT
CSC
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FS4.19.3. Deseña un circuíto eléctrico sinxelo capaz de xerar ondas electromagnéticas, formado por un 
xerador, unha bobina e un condensador, e describe o seu funcionamento.

CMCCT
CSIEE

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

FS4.20.1. Explica esquematicamente o funcionamento de dispositivos de almacenamento e transmisión 
da información.

CD
CMCCT

Bloque 5. Óptica xeométrica

5.1. Leis da óptica xeométrica.
5.1. Formular e interpretar as leis da óptica xeométrica.

5.1.1. Explica procesos cotiáns a través das leis da óptica xeométrica.
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CMCCT

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

5.2.1. Demostra experimentalmente e graficamente a propagación rectilínea da luz mediante un xogo de 
prismas que conduzan un feixe de luz desde o emisor ata unha pantalla.

CMCCT

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

CMCCT

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

5.3.1. Xustifica os principais defectos ópticos do ollo humano (miopía, hipermetropía, presbicia e astig-
matismo), empregando para iso un diagrama de raios.

CMCCT

5.4. Aplicacións tecnolóxicas: instrumentos ópticos e a fibra óptica.
5.4. Aplicar as leis das lentes delgadas e espellos planos ao estudo dos ins-
trumentos ópticos.

5.4.1. Establece o tipo e disposición dos elementos empregados nos principais instrumentos ópticos, ta-
les como lupa, microscopio, telescopio e cámara fotográfica, realizando o correspondente trazado de ra-
ios.

CMCCT

5.4.2. Analiza as aplicacións da lupa, o microscopio, o telescopio e a cámara fotográfica, considerando 
as variacións que experimenta a imaxe respecto ao obxecto.

CMCCT
CSC

Bloque 6. Física do século XX

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

6.1.1. Explica o papel do éter no desenvolvemento da teoría especial da relatividade.
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6.1.2. Reproduce esquematicamente o experimento de Michelson-Morley, así como os cálculos asocia-
dos sobre a velocidade da luz, e analiza as consecuencias que se derivaron.

CAA
CMCCT

6.2. Orixes da física cuántica. Problemas precursores.
6.2. Aplicar as transformacións de Lorentz ao cálculo da dilatación tempo-
ral e á contracción espacial que sofre un sistema cando se despraza a velo-
cidades próximas ás da luz respecto a outro dado.

6.2.1. Calcula a dilatación do tempo que experimenta un observador cando se despraza a velocidades 
próximas ás da luz con respecto a un sistema de referencia dado, aplicando as transformacións de Lo-
rentz.

CMCCT

6.2.2. Determina a contracción que experimenta un obxecto cando se atopa nun sistema que se despraza 
a velocidades próximas ás da luz con respecto a un sistema de referencia dado, aplicando as transforma-
cións de Lorentz.

CMCCT

6.3. Física cuántica.
6.3. Coñecer e explicar os postulados e os aparentes paradoxos da física re-
lativista.

6.3.1. Discute os postulados e os aparentes paradoxos asociados á teoría especial da relatividade e a súa 
evidencia experimental.

CCL
CMCCT

6.4. Enerxía relativista. Enerxía total e enerxía en repouso.
6.4. Establecer a equivalencia entre masa e enerxía, e as súas consecuen-
cias na enerxía nuclear.

6.4.1. Expresa a relación entre a masa en repouso dun corpo e a súa velocidade coa enerxía deste a partir
da masa relativista.

CMCCT
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6.5. Insuficiencia da física clásica.
6.5. Analizar as fronteiras da física a finais do século XIX e principios do 
século XX, e pór de manifesto a incapacidade da física clásica para explicar
determinados procesos.

6.5.1.Explica as limitacións da física clásica ao enfrontarse a determinados feitos físicos, como a radia-
ción do corpo negro, o efecto fotoeléctrico ou os espectros atómicos.

CMCCT

6.6. Hipótese de Planck.
6.6. Coñecer a hipótese de Planck e relacionar a enerxía dun fotón coa súa 
frecuencia e a súa lonxitude de onda.

6.6.1. Relaciona a lonxitude de onda e a frecuencia da radiación absorbida ou emitida por un átomo coa 
enerxía dos niveis atómicos involucrados.

CMCCT

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

6.7.1. Compara a predición clásica do efecto fotoeléctrico coa explicación cuántica postulada por Eins-
tein, e realiza cálculos relacionados co traballo de extracción e a enerxía cinética dos fotoelectróns.

CMCCT

6.8. Espectros atómicos. Modelo cuántico do átomo de Bohr.
6.8. Aplicar a cuantización da enerxía ao estudo dos espectros atómicos e 
inferir a necesidade do modelo atómico de Bohr.

6.8.1. Interpreta espectros sinxelos, relacionándoos coa composición da materia. CMCCT

6.9. Interpretación probabilística da física cuántica.
6.9. Presentar a dualidade onda-corpúsculo como un dos grandes parado-
xos da física cuántica.

6.9.1. Determina as lonxitudes de onda asociadas a partículas en movemento a diferentes escalas, extra-
endo conclusións acerca dos efectos cuánticos a escalas macroscópicas.

CMCCT

6.9. Interpretación probabilística da física cuántica.
6.10. Principio de indeterminación de Heisenberg.
6.10. Recoñecer o carácter probabilístico da mecánica cuántica en con-
traposición co carácter determinista da mecánica clásica.

6.10.1. Formula de xeito sinxelo o principio de indeterminación de Heisenberg e aplícao a casos concre-
tos, como os orbitais atómicos.

CMCCT

6.11. Aplicacións da física cuántica. O láser.
6.11. Describir as características fundamentais da radiación láser, os prin-
cipais tipos de láseres, o seu funcionamento básico e as súas principais apli-
cacións.

6.11.1. Describe as principais características da radiación láser en comparación coa radiación térmica. CMCCT

6.11.2. Asocia o láser coa natureza cuántica da materia e da luz, xustifica o seu funcionamento de xeito 
sinxelo e recoñece o seu papel na sociedade actual.

CMCCT

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

6.12.1. Describe os principais tipos de radioactividade incidindo nos seus efectos sobre o ser humano, 
así como as súas aplicacións médicas.

CMCCT
CSC

6.13. Física nuclear.
6.13. Establecer a relación da composición nuclear e a masa nuclear cos 
procesos nucleares de desintegración.

6.13.1. Obtén a actividade dunha mostra radioactiva aplicando a lei de desintegración e valora a utilida-
de dos datos obtidos para a datación de restos arqueolóxicos.

CAA
CMCCT

6.13.2. Realiza cálculos sinxelos relacionados coas magnitudes que interveñen nas desintegracións ra-
dioactivas.

CMCCT

6.14. Núcleo atómico. Leis da desintegración radioactiva.
6.14. Valorar as aplicacións da enerxía nuclear na produción de enerxía 
eléctrica, radioterapia, datación en arqueoloxía e a fabricación de armas 
nucleares.

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

CCL
CMCCT

6.14.2. Describe as aplicacións máis frecuentes da enerxía nuclear: produción de enerxía eléctrica, data-
ción en arqueoloxía, radiacións ionizantes en medicina e fabricación de armas.

CMCCT

6.15. Fusión e fisión nucleares.
6.15. Xustificar as vantaxes, as desvantaxes e as limitacións da fisión e a fu-
sión nuclear.

6.15.1. Analiza as vantaxes e os inconvenientes da fisión e a fusión nuclear, e xustifica a conveniencia 
do seu uso.

CMCCT
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6.16. As catro interaccións fundamentais da natureza: gravitatoria, electro-
magnética, nuclear forte e nuclear débil.
6.16. Distinguir as catro interaccións fundamentais da natureza e os princi-
pais procesos en que interveñen.

6.16.1. Compara as principais teorías de unificación establecendo as súas limitacións e o estado en que 
se atopan.

CMCCT

6.16. As catro interaccións fundamentais da natureza: gravitatoria, electro-
magnética, nuclear forte e nuclear débil.
6.17. Recoñecer a necesidade de atopar un formalismo único que permita 
describir todos os procesos da natureza

6.17.1. Establece unha comparación cuantitativa entre as catro interaccións fundamentais da natureza en
función das enerxías involucradas.

CMCCT

6.17. Interaccións fundamentais da natureza e partículas fundamentais.
6.18. Coñecer as teorías máis relevantes sobre a unificación das interac-
cións fundamentais da natureza.

6.18.1. Compara as principais características das catro interaccións fundamentais da natureza a partir 
dos procesos nos que estas se manifestan.

CMCCT

6.18.2. Xustifica a necesidade da existencia de novas partículas elementais no marco da unificación das 
interaccións.

CMCCT

6.18. Partículas fundamentais constitutivas do átomo: electróns e quarks.
6.19. Utilizar o vocabulario básico da física de partículas e coñecer as par-
tículas elementais que constitúen a materia.

6.19.1. Describe a estrutura atómica e nuclear a partir da súa composición en quarks e electróns, empre-
gando o vocabulario específico da física de quarks.

CMCCT

6.19.2. Caracteriza algunhas partículas fundamentais de especial interese, como os neutrinos e o bosón 
de Higgs, a partir dos procesos en que se presentan.

CMCCT

6.19. Historia e composición do Universo.
6.20. Describir a composición do universo ao longo da súa historia en ter-
mos das partículas que o constitúen e establecer unha cronoloxía deste a 
partir do Big Bang

6.20.1. Relaciona as propiedades da materia e da antimateria coa teoría do Big Bang. CMCCT

6.20.2. Explica a teoría do Big Bang e discute as evidencias experimentais en que se apoia, como son a 
radiación de fondo e o efecto Doppler relativista.

CCL
CMCCT

6.20.3. Presenta unha cronoloxía do universo en función da temperatura e das partículas que o formaban
en cada período, discutindo a asimetría entre materia e antimateria.

CCL
CMCCT

6.20. Fronteiras da física.
6.21. Analizar os interrogantes aos que se enfrontan os/as físicos/as hoxe en
día.

6.21.1. Realiza e defende un estudo sobre as fronteiras da física do século XXI. CCEC
CMCCT
CSC
CSIEE

Contidos mínimos:

Non hai redución de contidos no bacharelato, neste curso estarase as indicación da CIUG.
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1. CONCRECIÓN METODOLÓXICA QUE REQUIRE A MATERIA.

Educación Secundaria Obrigatoria:

A metodoloxía será activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe tanto
individual como colectiva e que, como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das
competencias básicas, especialmente a relacionada co coñecemento e a interacción co
mundo físico.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

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

- Utilización do material de laboratorio logo de explicación do profesorado de que se vai
utilizar, como e por qué.

- traballo reflexivo  individual no desenvolvemento das actividades  e de proxectos  para
investigar.

- traballo en grupo cooperativo de tres ou catro alumnos ou alumnas no desenvolvemento
das actividades e proxectos propostos.

- Posta en común do traballo individual.

FÍSICA E QUÍMICA BACHARELATO

A metodoloxías terá en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado e as
súas características individuais e/ou estilos de aprendizaxe, co fin de conseguir que todo o
alumnado alcance o máximo desenvolvemento das súas capacidades. Así mesmo, estas me-
todoloxías deberán favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para
traballar en equipo e promover o traballo en equipo, e para aplicar métodos de investigación
apropiados.

A metodoloxía que se utilice no bacharelato favorecerá o traballo individual e en
grupo, o pensamento autónomo, crítico e rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación
en distintos campos do saber, a capacidade do alumnado de aprender por si mesmo, así como
a transferencia e a aplicación do aprendido.

As tecnoloxías da información e da comunicación serán unha ferramenta necesaria
para a aprendizaxe en todas as materias, tanto polo seu carácter imprescindible na educación
superior como pola súa utilidade e relevancia para a vida cotiá e a inserción laboral.

A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado
para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de
investigación, e tamén debe subliñar a relación dos aspectos teóricos das materias coas súas
aplicacións prácticas.

En Bacharelato, a relativa especialización das materias determina que a metodoloxía
didáctica estea fortemente condicionada polo compoñente epistemolóxico de cada materia e
polas esixencias do tipo de coñecemento propio de cada unha.
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Ademais, a finalidade propedéutica e orientadora da etapa esixe o traballo con meto-
doloxías específicas e que estas comporten un importante grao de rigor científico e de desen-
volvemento de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e interpretati-
vas).

CRITERIOS METODOLÓXICOS
En relación co exposto anteriormente, a proposta didáctica de Física e Química elaborouse de
acordo cos criterios metodolóxicos seguintes:
a. Adaptación ás características do alumnado de Bacharelato, ofrecendo actividades
diversificadas de acordo coas capacidades intelectuais propias da etapa.

b. Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo.

c. Actividade: fomentar a participación do alumnado na dinámica xeral da aula, combi-
nando estratexias que propicien a individualización con outras que fomenten a socialización.

d. Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle
propón.

e. Integración e interdisciplinariedade: presentar os contidos cunha estrutura clara, formu-
lando as interrelacións entre os propios da Física e a Química e os doutras disciplinas doutras
áreas.

f. Rigor científico e desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel
(analíticas, explicativas e interpretativas).

g. Funcionalidade: fomentar a proxección práctica dos contidos e a súa aplicación ao
contorno, co fin de asegurar a funcionalidade das aprendizaxes en dous sentidos: o desenvol-
vemento de capacidades para ulteriores adquisicións e a súa aplicación na vida cotiá.

h. Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi
diversas.

QUÍMICA E FÍSICA 2º BACHARELATO

En este curo estarase as orientacións dos grupos de traballo de Química e Física (no caso
de que se imparta neste curso) relativas a materia en especial das prácticas e no caso de física de
problemas e cuestións suxeridas polo grupo da CIUG.

1. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR.

MATERIAIS:
2º E.S.O.: Física e Química, Editorial Santillana. (libro de texto)

3º E.S.O.: Física e Química, Editorial Santillana. (libro de texto)

4º E.S.O.: Física e Química, Editorial Santillana (libro de texto)

1º de Bacharelato: Física e Química libros de varias editoriais (recomendado)

2º de Bacharelato: Química libros de varias editoriais (recomendado)

2º de Bacharelato, Física: Física Editorial Oxford (libro recomendado)
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RECURSOS DIDÁCTICOS:

 Libros de problemas e cuestións, formulación e táboas.

 Táboa periódica.

 Encerado, diapositivas, vídeos, experiencias de cátedra.

 Modelos moleculares e de orbitais.

 Programas de software informático, e aula virtual do instituto.

 Equipos de toma de datos de física e de química enviados pola Consellería de 
Educación.

 Recursos do M.E.C. e das editoriais en internet.

 Laboratorio de Física

 Laboratorio de Química.
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2.

Física e Química na E.S.O.

O procedemento de avaliación continua do Departamento é común na E.S.O. Cada
alumno realizará diferentes exames parciais e un exame da trimestral, que versará sobre os
temas da  avaliación. A nota media dos exames parciais e a dos  trimestrais farán media
ponderada dándolle un peso dobre ó exame de avaliación. A nota obtida será o 80% da
nota da avaliación. Este criterio permite valora-los contidos conceptuais.

• En cada avaliación se engadirán:

◦ Para valorar o seu traballo (exercicios propostos, prácticas de laboratorio ou
traballo bibliográficos, ... ) así como a súa participación en clase valoraranse
tamén ata un máximo de 1,0 punto. En 2º e 3º da ESO poderase pedir o caderno de
clase aos alumnos.

◦ Para valorar as  actitudes, os  valores  e normas,  incluíndo asistencia e
puntualidade, a atención e interese pola materia, o coidado do material de
traballo, orden e demais aspectos relevantes do seu comportamento valoraranse
ata un máximo de 1,0 punto.

• Na avaliación final, nos cursos da E.S.O. será a media das tres avaliacións,
redondeándose para obtela nota final a unha cifra significativa.

Física e Química 1º de Bacharelato:
 A avaliación da física e química de 1º de Bacharelato rexerase polos seguintes criterios:

• Un control semanal, sobre a materia vista nesa semana. (poderá ser un breve control
escrito, traballo de laboratorio ou traballo bibliográfico)
• O remate dun tema realizarán un control (tema refírese as partes nas que o docente
divida os bloques)
• O remate do trimestre un exame.

A nota do trimestre será unha media dos exames realizado puntuando dobre o dos temas e
triplo o trimestral, exemplo:
Nota trimestral = (S1 + S2 +S3 +2•T1 + S4 +S5 + 2•T2 + 3•Trim) /12

A nota do curso será a media das tres avaliacións redondeada a unha cifra significativa.

O procedemento de avaliación continua no 2º curso de Bacharelato, e lixeiramente diferente.

Materias de 2º de bacharelato:

Cada alumno realizará unha proba puntuable o remate de cada tema e un exame de
trimestral, que versará sobre a totalidade da materia impartida ata o momento e contará o
dobre.

• Os exames deste curso manterán o formato de selectividade no formato
de: cuestións, problemas e prácticas, pero retirándose a optatividade. A nota
procedente dos exames contará un 80% na cualificación final.
• O 20% restantes repartirase
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• Na valoración do caderno de laboratorio das prácticas, tanto as oficiais
como aquelas outras que se realicen como complemento a materia.

• A  realización dun traballo proposto polo profesor,  se  os  houbera  no
trimestre.

En consecuencia a nota final será, unha media ponderada dos tres trimestres:

N o t a F i n a l   =  
N o t a   1 ª   t r i m .  +2 · N o t a   2ª   t r i m .  +3 · N o t a   3ª   t r i m . 

6

1. INDICADORES         DE         LOGRO         P      A      R      A             A      V      AL      I      A      R             O         PROCESO         DO         ENSINO         E         A   
PRÁCTICA   DOCENTE.  

Os alumnos participan nesta tarefa mediante as enquisas de satisfacción, os resultados
académicos, as suxestións formuladas ao longo do curso e as desconformidades obtidas nos
formularios de avaliación.

2. ORGANIZACIÓN         D      A      S             ACTIVIDADES         DE         SEGUIMENTO,         RECUPERACIÓN         E 
A  V      AL  I      A  CIÓN             D      A      S             M      A  TERI      A  S             PENDENTES.  

Os alumnos con materia pendente de  cursos anteriores deben realizar unhas
actividades propostas polo departamento e entregalos nas datas fixadas, antes de que se fagan
as probas escritas.

As probas versarán sobre contidos mínimos (grao mínimo de consecución),
realizaranse nas datas propostas pola xefatura de estudios e aprobadas polo claustro de
profesorado

3. ORGANIZACIÓN         DOS         PROCEDEMENTOS         QUE         LLE         PERMITAN         A      O             AL  UMN      A  DO       
ACREDITAR         OS         COÑECEMENTOS         NECESARIOS         EN         DETERMINADAS   
M      A  TERI      A  S,             NO         C      A  SO             DO             BA  CH      A  RE      LA  TO

No caso de que algún alumno/a precise acreditar os coñecementos necesarios para cursar
as materias de 2º de Bacharelato sen ter cursado a materia de física e química de 1º de Bachare-
lato, o departamento traballo unha proba escrita na que poida acreditar os coñecementos míni-
mos esixibles e necesarios da materia de 1º para poder cursar con garantías a correspondente
materia de 2º.

4. DESEÑO         D      A         A  V      AL  I      A  CIÓN             INICIAL         E         MEDIDAS         INDIVIDUAIS         OU   
COLECTIVAS         QUE         SE         POIDAN         ADOPTAR         COMO         CONSECUENCIA         DOS         SEUS   
RESULTADOS  .  

O comezo do curso o  profesor  de  cada  grupo avaliará  aos alumnos de tódolos
cursos sobre  os  seus coñecementos previos da materia. Poderá facer unha proba ou testar,
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mediante cuestións e actividades dos cursos anteriores, os coñecementos dos alumnos.

No caso de 2º de bacharelato, incluirá tanto os coñecementos previos da materia como
aquelas ferramentas matemáticas que se empregarán no curso, como é o uso de vectores,
logaritmos e os métodos de cálculos diferenciais.

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

De haber alumnos con altas capacidades ou con dificultades ou problemas de
aprendizaxe por motivos motrices, sensoriais, de desenvolvemento ou socioculturais, serán
atendidos polo profesorado do departamento.

Dependendo en cada caso, lévase a cabo unha atención individualizada en concreto
neste  curso  2  019-2  020 espérase  ter,  a  espera  da  información  que  facilite  a  equipa  de
orientación e de que se concrete a matrícula, en:

• 2º da E.S.O. unha alumna con dificultades visuais severas e outras persoas con
atraso escolar outra hiperactiva e unha mais con problemas psicoloxicos.

• 3º da E:SO. alumno inmigrante con baixo nivel de lingua, e alumnado con THD.
• 4º da E.S.O. persoa(s) con promoción obrigatoria por ter repetido 3º de E.S.O, e

outra con dislexia:
• 1º de Bacharelato.

Os problemas que podan xurdir no momento trataranse con  reforzos educativos ou
elabóranse programas específicos de intervención,  en  coordinación  co  departamento  de
Orientación do centro.

No  curso  de  2º  da  ESO  hai  a  posibilidade  de  que  unha  profesor(a)  poda  facer
intervención  cos  alumnos  do  grupo  unha  hora  a  semana.  Isto  aproveitarase  con  aqueles
alumnos do grupo que o precisen.

1. CONCRECIÓN     DOS         ELEMENTOS   TRANSVERSAIS   QUE   SE   TR      ABALLA  N             NO     
CURSO     QUE     CORRESPONDAN  

• Conservación da natureza e do medio ambiente.

• Educación para a paz.

• Educación viaria.

• Educación do consumidor

En cada avaliación se propoñerá un traballo, avaliable, de acordo co temario da materia
na mesma. Este traballo se pedirá a man, e  deberá vir acompañado dunha bibliografía que
non pode ser exclusivamente páxinas web.

No caso de bacharelato pódese acompañar dunha exposición pública no horario
lectivo.

1. ACTIVIDADES         COMPLEMENTARIAS         E         EXTRAESCOLARES         PROGR      A  M      A  D      A  S       
POR         C      A      D      A             DEPARTAMENTO         DIDÁCTICO
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Solicitarase permiso para:

Visitar fábricas e industrias do entorno.

 En colaboración co departamento de Tecnoloxía unha visita a Taramundi (Asturias) a
visitar os sistemas de aproveitamento da auga e os mazos para o ferro.

 En colaboración co departamento de Linguas Clásicas unha visita a fabrica de cemento
do concello de Ourol (Lugo).

Promoverase a participación dos alumnos en concursos como o de fotografía ou vídeos
científicos.

Participación, en colaboración co departamento de Ciencias Naturais, na actividade de
astronomía organizada pola Sociedade Galega de Historia Natural e o Concello.

Asistencia a exposicións, charlas ou conferencias organizadas pola universidade (UDC, USC ou
UVi), ou por fundacións (Barrie, A Banca, ...) relacionadas coas materias do departamento.

1. MECANISMOS         DE         REVISIÓN,         A  V      AL  I      A  CIÓN             E         MODIFICACIÓN         D      A      S       
PROGRAMACIÓNS         DID      Á  CTIC      A  S             EN         RELACIÓN         COS         RESULTADOS   
A  C      A  DÉMICOS             E         PROCESOS         DE         MELLORA  

O remate de cada avaliación comprobarase se se cumpriron os obxectivos do período 
e indicarase no libro de actas do departamento.
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