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1. INTRODUCIÓN 

 

A física está presente en todas as nosas actividades diarias; é parte de todos os 

sucesos naturais e daqueles inventos que axudaron as persoas a conseguiren progreso 

tecnolóxico e a melloraren as súas condicións de vida.  

 Por ser esta unha etapa intermedia entre a E.S.O. e os estudios superiores débese 

lograr unha educación ben cimentada. O bacharelato ten como finalidade proporcionar 

aos alumnos formación, madurez intelectual e humana, coñecementos, habilidades e 

destrezas que lles permitan progresar no seu desenvolvemento persoal e social e 

incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. 

  A finalidade das ensinanzas mínimas no Bacharelato é asegurar unha formación 

común a todos os alumnos e alumnas dentro do sistema educativo español e garantir a 

validez dos títulos correspondentes. A devandita formación facilita a continuidade, 

progresión e coherencia da aprendizaxe en caso de mobilidade xeográfica do alumnado.  

    As  Física e Química de 1º de bacharelato, a Física de 2º de bacharelato e a Química 

de 2º de bacharelato consta de catro  sesións semanais. 

 



2. COMPARACIÓN DA FÍSICA E QUÍMICA DE 1º BACHARELATO DE 

CURRÍCULO LOMCE CO CURRÍCULO LOE. 

 
 

LOE LOMCE 

4 Sesións semanales 4 Sesións semanales 

Materia de modalidade na modalidade de 
bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía 

Materia troncal na modalidad de bacharelato de 
Ciencias 

9 obxectivos (se usa número 1 a 9) 
asociados á materia 

14 obxectivos (se usan letra desde a ata n) 
asociados a la etapa de bachillerato 

9 bloques de contidos fixados en decreto 
comunidad 

8 bloques de contidos complementables por la 
comunidade.  

12 criterios de avaliación fixados en 
decreto comunidade 

Criterios de avaliación fixados a nivel estatal a nivel 
de cada un dos  8 bloques 

Non  había estándares de aprendizaxe Estándares de aprendizaxe fixados a nivel estatal a 
nivel de cada un dos 8 bloques 

1. Contidos comunes. Bloque 1. A actividade científica 

2. Estudo do movimiento. Bloque 6. Cinemática 
-Engádese explícitamente MCUA 
-Engádese MAS (que desaparece en Física de 2º 
de Bacharelato) 

3. Dinámica. 
Se cita Lei de gravitación universal 

Bloque 7. Dinámica 
-Engádese MAS (que desaparece en Física de 2º 
de Bacharelato) 
-Se añade explícitamente Kepler (que 
desaparece en Física de 2º de Bacharelato) 
-Se añade explícitamente "Forzas centrais. 
Momento dunha forza e momento angular. 
Conservación do momento angular" (que 
desaparece en Física de 2º de Bacharelato) 
-Engádese explícitamente "3.3. Estima o valor da 
gravidade facendo un estudo do movemento do 
péndulo simple ") 
-Séguese citando Lei de gravitación universal 
(deixa de citarse en Física de 2º de Bachillerato): 
elimínase certa duplicidad existente 

4. La energía y su transferencia. Trabajo y 
calor. 
Se cita "Energía debida a la posición en el 
campo gravitatorio" 

Bloque 4. Transformacións enerxéticas e 
espontaneidade das reaccións químicas 
-Engádese explícitamente entalpía, Ley de Hess 
-Engádese Entropía, Energía de Gibbs. 
  
Bloque 8. Energía 
-Cítanse explícitamente "Sistemas conservativos", 
que antes non aparecían ata Física de 2º de 
Bacharelato 
-Engádese MAS (que desaparece en Física de 2º 
de Bacharelato) 

5. Electricidade. 
Se cita electrización 
Se cita "La corriente eléctrica. Ley de 
Ohm; aparatos de medida y asociación de 
resistencias. Aplicación al estudio de 
circuito. Efectos energéticos de la 
corriente eléctrica. Generadores de 
corriente." 

Bloque 7. Dinámica: Interacción electrostática: lei de 
Coulomb. 
Bloque 8. Enerxía: Diferencia de potencial eléctrico 
-Desaparece mención a electrización 
-Cítase explícitamente Lei de Coulomb 
-Desaparece mención explícita a corriente eléctrica 
e lei de Ohm: limitase a interacción electrostática 
dentro de dinámica e de energía 
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6. Teoría atómico-molecular da materia. Bloque 2. Aspectos cuantitativos da química 
-Engádense explícitamente "propiedades 
coligativas" 
-Engádese Espectroscopía y Espectrometría 

7. O átomo e seus enlaces 
Citábase  "Formulación y nomenclatura de 
los compuestos inorgánicos, siguiendo las 
normas de la IUPAC." 

Desaparece (pasa a estar en Química de 2º de 
Bachillerato): se elimina cierta duplicidad existente 
Desaparece mención a formulación inorgánica  

8. Estudio das transformacións químicas. Bloque 3. Reaccións químicas 
-Desaparece mención a velocidade de reacción e 
factores dos que depende, tipos de reaccións 

9. Introdución á química do carbono. Bloque 5. Química do carbono 
-Engádese explícitamente aromáticos, funcións 
osixenadas e nitroxenadas,  
-Engádese diferenciar as diferentes estruturas que 
presenta o carbono no grafito, diamante, grafeno, 
fullereno y nanotubos relacionándoo coa súas 
aplicacións. 

 

 

 

 

3. OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA 

 

     Constitúen uns enunciados que definen, en términos de capacidades, o tipo de 

desenvolvemento que esperamos que alcancen os alumnos ao término da etapa. Estas 

capacidades orientarán e vertebrarán a actuación educativa en todas as materias e 

atenden a unha evolución integral da personalidade, pois se refiren á súa dimensión 

intelectual, comunicativa, estética, socioafectiva e motórica. 

    O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle 

permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 

resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres,analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, 

en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 
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discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, 

con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  

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

castelá. 

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

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

comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 

tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 

respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 

referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 

fontes de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

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

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

4. OBXECTIVOS XERAIS DA FÍSICA E QUÍMICA 

 

A Física e Química ten que aportarlle ó alumno/a unha formación científica básica que 

contribúa a xerar interese para desenvolver estudos posteriores máis específicos, 

poñecendo de manifesto a importancia do coñecemento científico para a formación 



integral das persoas, así como para participar, como integrantes da cidadanía e, se é o 

caso, futuras científicas e futuros científicos, na necesaria toma de decisións 

fundamentadas sobre problemas tanto locais como globais. 

Ha de familiarizalos coa metodoloxía das Ciencias, coa investigación, a forma de 

avanzar en Ciencia, co papel desempeñado polas diferentes teorías científicas, a 

importancia dos modelos teóricos como representacións interpretativas da realidade e o 

carácter colectivo e cooperativo da ciencia, fomentando actitudes de creatividade, 

flexibilidade, iniciativa persoal, autoestima e sentido crítico a través do traballo en 

equipo. Ten que valorar a perspectiva histórica do coñecemento e as achegas das 

mulleres ao desenvolvemento científico e tecnolóxico, desde unha perspectiva de 

xénero ao longo do tempo. 

 Ha de proporcionarlle ademáis técnicas e estratexias básicas para outras materias 

de estudio e para a actividade profesional utilizando a terminoloxía, científica ou non, 

axeitada. Hai que preparar ao alumnado no manexo das tecnoloxías da información e da 

comunicación (TIC), fomentando a formación dunha opinión propia e dunha actitude 

crítica fronte ao obxecto de estudo. 

 Tamén lles permitirá profundizar nos coñecementos científicos necesarios para 

comprender o mundo que nos rodea, comprender a utilización de modelos e teorías, e a 

repercusión dos diferentes achados científicos na sociedade valorando a importancia da 

ciencia sobre a nosa calidade de vida; recoñecer a necesidade dun desenvolvemento 

sustentable e valorar as consecuencias ambientais da evolución tecnolóxica.  

As secuencias de aprendizaxe se organizan, de acordo aos libros de texto empregados 

baseándose en que: 

 Todo contido de aprendizaxe está ligado aos coñecementos previos do alumno/a. 

(Adecuación). 

 Os contidos vanse asumindo ao longo dun curso, do ciclo ou da etapa. 

(Continuidade). 

 estudo en forma helicoidal dun contido facilita a progresión. Os contidos, 

así que se asimilan, se son retomados constantemente ao longo do 

proceso educativo non os esquecen. 

 Os contidos aprendidos nunha materia serven para avanzar noutros e para 

aprender os contidos doutros eixes, á vez vertebradores, dentro da mesma 

materia. É dicir, permiten darlle unidade e cohesión á aprendizaxe entre diversas 

materias. (Interdisciplinariedade). 



 Pártese sempre dun contido que actúa como eixe organizador e, ao redor del, 

vanse integrando outros contidos. (Priorización). 

 Os contidos seleccionados deben cubrir todas as capacidades que se enuncian 

nos obxectivos e nos criterios de avaliación. Así mesmo, búscanse a harmonía e 

o equilibrio no tratamento de conceptos, de procedementos e valores. E, moi 

especialmente, deben traballarse os valores transversais. (Integración e 

equilibrio). 

 Presentar os contidos en contextos reais contribúe a enriquecer o propio contido 

e facilita a construción de aprendizaxes significativas e permite profundar neles 

dunha maneira máis natural e fluída. (Contextualización). 

 En consonancia coa realidade cotiá de uso da rede, propóñense ligazóns con 

páxinas web, para reforzar ou ampliar os contidos tratados, para exercitarse na 

práctica de actividades interactivas ou ben para acceder a recursos on line que 

facilitan o cálculo e/ou a resolución de exercicios diversos. Proponse tamén a 

utilización de diversas ferramentas informáticas, como follas de cálculo, 

programas de representación gráfica… (Aplicación das TIC).  

Consideracións particulares: 

 

 Elaboramos esta programación supoñendo que o alumnado chega ao primeiro 

Curso cos coñecementos previos suficientes para que traballando adecuadamente poida 

superar esta materia, se ben somos coñecedores de que veñen algúns sen haber cursado 

esta asignatura na E.S.O, polo que haberá que facer un seguimento especial destes 

alumnos/as para que poidan superar a deficiencia neses coñecementos. 

 Tal e como acordamos en Reunión de Departamento, despois de explicar a 

unidade 1, seguiremos pola Química para darlle tempo aos alumnos/as a que adquiran 

ou melloren os coñecementos matemáticos que necesitan para ter unha boa comprensión 

dos problemas de Física. 

Consideramos que a cantidade de contidos é enorme e que será moi difícil poder 

completala, pola falta de base que trae o alumnado  e sobre todo, pola falta de hábito de 

esforzo, traballo e rigor. Pero, intentaremos facelo posible. 

 

5. PERFIL COMPETENCIAL DA MATERIA EN 1º BACHARELATO: 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE 



AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS A CADA 

COMPETENCIA E TEMPORALIZACIÓN. 

Bloque 1: A actividade científica   

Obxectivos didácticos: 

 Recoñecer a importancia do método científico como único mecanismo fiable para 

coñecer a natureza e as súas consecuencias no desenvolvemento económico-social.. 

 Definir o concepto de magnitude física,  distinguir as distintas clases de magnitudes e 

resaltar a importancia que posúe na ciencia como primeiro paso na cuantificación da 

natureza. 

 Asimilar o concepto de medida e coñecer as formas de realizar as directas e 

indirectas. 

 Explicar os erros nas medidas, a que son debidos e de que tipo son os que se poden 

presentar. 

 Apreciar a experimentación como requisito imprescindible da investigación na 

ciencia moderna. 

 Saber relacionar a dependencia entre magnitudes coa súa correspondente ecuación. 

 Comprender a utilidade das Tecnoloxías da Información e da Comunicación ao 

estudo dos fenómenos físicos e químicos. 

Contidos: 

1.  Estratexias necesarias na actividade científica: O método científico: 

-  A orixe da ciencia. 

-  Como traballan os científicos? 

-  Visións inadecuadas da ciencia. 

2. Magnitudes físicas. Sistema Internacional de Unidades: 

-  Magnitudes físicas. 

-  Unidades. 

-  Sistema Internacional de Unidades. 

-  Outros sistemas de unidades. 

-  Notación científica 

3. Análise dimensional: 

-  Magnitudes derivadas e dimensións. 

-  Análise dimensional. Homoxeneidade. 

4. Medidas de magnitudes: 

-  A medida. 

-  Instrumentos de medida. 

-  Medidas directas e indirectas. 

5. Erros na medida: 

-  Erros de medida. Precisión e exactitude. 

-  Erro absoluto e erro relativo. 

-  Estimación de erros en medidas directas. 

-  Expresión numérica da medida. 

6. Significado das ecuacións en Física e Química: 

-  Relacións de proporcionalidade. 

-  Representacións gráficas. 

7. Tecnoloxías da información e da comunicación no traballo científico: as follas de 

cálculo para a resolución de problemas. 



8. Proxectos de investigación. 

Criterios de avaliación: 

 

9. Apreciar a importancia do método científico e entender que é o único mecanismo 

fiable para coñecer a natureza. Recoñecer e utilizar as estratexias básicas da 

actividade científica 

10. Saber explicar o concepto de magnitude física e valorar a importancia que posúe na 

ciencia como primeiro paso na cuantificación da natureza. 

11. Comprender o concepto de medida e coñecer as formas de levalo a cabo. 

12. Manexar correctamente instrumentos de precisión como cronómetros, pés de rei... 

13. Interpretar os erros nas medidas, a que son debidos e de que tipo son os que se 

poden presentar. 

14. Entender o significado das ecuacións físicas e químicas, e as relacións entre as súas 

magnitudes. 

15. Coñecer, utilizar e aplicar as Tecnoloxías da Información e da Comunicación no 

estudo dos fenómenos físicos e químicos, e ser consciente da importancia do seu uso 

na sociedade actual. 

16. Realizar en equipo tarefas propias da investigación científica. 

17. Amosar unha actitude aberta ante outras opinións ó participar nun coloquio acerca 

de como influíu na sociedade, ó longo da historia, a divulgación da ciencia e sobre 

as vantaxes e os inconvenientes da rápida comunicación dos avances científicos. 

18. Amosar interese por participar nas tarefas do propio grupo de traballo e manifestar 

unha actitude responsable ante o traballo individual. 

Estándares de aprendizaxe avaliables: 

 

1. Coñece o método científico e as etapas que o compoñen e aplica as habilidades 

necesarias para a investigación científica. 

2. Define o concepto de magnitude física, distinguindo as fundamentais das derivadas 

Distingue magnitudes escalares e vectoriais, e opera adecuadamente con elas. 

3. Coñece o Sistema Internacional de Unidades, sabre realizar cambios de unidades. 

4. Estima o valor dunha medida directa e calcula o valor dunha indirecta a partir do 

valor doutras directas. 

5. Resolve exercicios numéricos e expresa o valor das magnitudes empregando a 

notación científica. Diferenza entre erros sistemáticos e accidentais. 

6. Calcula o erro absoluto e o relativo que resultan a partir dos datos obtidos ao medir 

directamente unha magnitude. 

7. Obtén a ecuación de dimensións das magnitudes derivadas en función das 

fundamentais. 

8. 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. 

9. A partir dun texto científico, extrae e interpreta a información, e argumenta con 

rigor e precisión, utilizando a terminoloxía adecuada. 

10. Emprega programas informáticos para a resolución de problemas. 



11. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da 

investigación científica: procura de información, prácticas de laboratorio ou 

pequenos proxectos de investigación. 

Temporalización Bloque1: 4 sesións 

Bloque 2: Aspectos cuantitativos da química   

Obxectivos didácticos: 

 

1. Recoñecer os distintos estados de agregación nos que se presenta a materia, así 

como algunhas das súas características máis importantes. 

2. Interpretar correctamente as leis ponderais e a lei dos volumes de combinación e 

saber aplicalas. 

3. Comprender a teoría atómica de Dalton, así como as leis básicas asociadas ao seu 

establecemento. 

4. Entender e dominar as diferentes maneiras de medir cantidades en Química. 

5. Distinguir os tipos de fórmulas químicas que existen e entender o seu significado. 

6. Mencionar o significado de substancia pura e mestura, así como os métodos físicos 

de separación. 

7. Definir, aplicar e explicar axeitadamente as leis dos gases. 

8. Establecer relacións entre a presión, o volume e a temperatura, utilizando a 

ecuación de estado dos gases ideais. 

9. Calcular masas moleculares e determinar fórmulas moleculares aplicando a 

ecuación dos gases ideais. 

10. Identificar as propiedades dos gases reais e os ideais, e saber diferenciar os seus 

comportamentos. 

11. Asimilar a teoría cinético-molecular dos gases e saber aplicala a sólidos, líquidos e 

gases. 

12. Analizar, dunha forma exhaustiva, as disolucións e o seu comportamento. 

13. Executar as operacións necesarias para a preparación de disolucións dunha 

concentración dada e expresala en calquera das formas establecidas. 

14. Expoñer a variación das propiedades coligativas entre unha disolución e o 

disolvente puro. 

15. Calcular as masas atómicas mediante os datos obtidos en técnicas espectrométricas. 

16. Considerar a importancia das técnicas espectroscópicas para a análise de 

substancias e para a súa detección en cantidades moi pequenas de mostras. 
   

Contidos: 

 

1. Clasificación da materia: 

-  Substancias puras e mesturas. 

-  Métodos físicos de separación. 

-  As bases da Química. 

2. Estudo das reaccións químicas; leis ponderais: 

-  Lei de conservación da masa. 



-  Lei das proporcións definidas. 

-  Lei das proporcións múltiples. 

3. Revisión da Teoría atómica de Dalton: 

-  Postulados da teoría atómica de Dalton. 

-  Limitacións da teoría. 

-  A obra de Dalton. 

4. Leis dos gases. Ecuación de estado dos gases ideais. Lei dos volumes de 

combinación: 

-  Lei de Avogadro. 

-  Interpretación das reaccións entre gases. 

-  Densidade dun gas a partir da ecuación dos gases ideais. 

-  Lei de Dalton das presións parciais. 

-  Cálculo de fórmulas moleculares coa ecuación dos gases ideais. 

5. Os gases reais: 

-  Gases ideais e gases reais. 

-  Desviación do comportamento ideal. 

-  Efecto da presión e da temperatura no comportamento dun gas. 

-  Ecuación de Van der Waals. 

-  Factores de corrección na ecuación de Van der Waals. 

6. A teoría cinético-molecular (TCM): 

-  A teoría cinético-molecular dos gases. 

-  Propiedades dos gases na teoría cinético-molecular. 

-  As leis dos gases e a teoría cinético-molecular. 

-  A teoría cinético-molecular e os cambios de estado. 

7. Medida de cantidades en Química: 

-  Masa atómica e masa molecular. 

-  A cantidade de substancia. O mol. 

-  Masa molar e masa fórmula. 

-  Relación masa-cantidade de substancia. 

-  Volume molar. 

8. Determinación de fórmulas empíricas e moleculares. 

-  Composición centesimal en masa. 

-  Determinación de fórmulas. 

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

coligativas. 

-  Estudo das disolucións. 

-  Visión molecular do proceso de disolución. 

-  A TCM no proceso de disolución. 

-  Solubilidade e saturación. 

10. Concentración dunha disolución: 



-  Composición dunha disolución. 

-  Porcentaxe en masa. 

-  Molaridade. 

-  Molalidade. 

11. Preparación de disolucións: 

-  Como se prepara unha disolución? 

-  Dilución de disolucións. 

12. Propiedades coligativas das disolucións: 

-  Propiedades das disolucións. 

-  Presión de vapor do disolvente. 

-  Presión de vapor da auga a temperatura de ebulición. 

-  Diminución na presión de vapor. 

-  Lei de Raoult. 

- Temperaturas de solidificación e ebulición. 

- Presión osmótica. 

 

13. Métodos actuais para a análise de substancias: espectroscopía e espectrometría. 

-  Interaccións entre luz e materia. 

-  Natureza electromagnética da luz. 

-  Espectroscopia atómica. 

-  Outros tipos de espectroscopia. 

-  Espectroscopia de IR. 

-  Espectroscopia de masas. 

 

Criterios de avaliación: 

1. Identificar os distintos estados de agregación e as formas nos que pode presentarse 

a materia, así como algunhas das súas características máis importantes. 

2. Explicar a teoría atómica de Dalton e as leis básicas asociadas ao seu 

establecemento. 

3. Coñecer, comprender e utilizar adecuadamente as leis dos gases para establecer 

relacións entre a presión, o volumen e a temperatura 

4. Aplicar a ecuación dos gases ideais para calcular masas moleculares e determinar 

fórmulas moleculares. 

5. Realizar os cálculos necesarios para a preparación de disolucións dunha 

concentración dada, expresala en calquera das formas establecidas, e levar a cabo a 

súa preparación. 

6. Diferenciar o comportamento dun gas real fronte a un gas ideal e recoñecer as súas 

propiedades. 

7. Comprender a TCM dos gases e saber aplicala a sólidos, líquidos e gases. 

8. Realizar os cálculos necesarios para a preparación de disolucións dunha 

concentración dada e expresala en calquera das formas establecidas. 

9. Explicar a variación das propiedades coligativas entre unha disolución e o 

disolvente puro, e comprobalo experimentalmente. 

10. Utilizar os datos obtidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas 

atómicas. 



11. 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. 


Estándares de aprendizaxe: 



 

1. Clasifica a materia nos seus estados de agregación e sabe interpretar un diagrama 

de fases. 

2. Repasa os métodos físicos de separación de mesturas. 

3. Xustifica a teoría atómica de Dalton e a descontinuidade da materia a partir das leis 

fundamentais da Química exemplificándoo con reaccións. 

4. Comprende as leis ponderais e realiza exercicios e problemas. 

5. Entende a lei dos volumes de combinación e resolve exercicios e problemas 

sinxelos. 

6. Identifica as distintas formas de medir cantidades en Química. 

7. Resolve exercicios e problemas sobre as distintas formas de medir cantidades en 

Química. 

8. Diferencia os distintos tipos de fórmula química e entende o seu significado. 

9. Relaciona a fórmula empírica e molecular dun composto coa súa composición 

centesimal, aplicando a ecuación de estado dos gases ideais. 

10. Realiza exercicios e problemas sobre determinación de fórmulas químicas. 

11. Determina as magnitudes que definen o estado dun gas aplicando a ecuación de 

estado dos gases ideais. 

12. Xustifica nos gases as propiedades, as leis e os cambios de estado a partir da TCM. 

13. Explica razoadamente a utilidade e as limitacións da hipótese do gas ideal. 

14. Determina presións totais e parciais dos gases dunha mestura, relacionando a 

presión total dun  sistema coa fracción molar e a ecuación de estado dos gases 

ideais. 

15. Explica o proceso de disolución, desde distintos puntos de vista, e resalta a 

importancia da temperatura nas súas propiedades. 

16. Describe o procedemento de preparación no laboratorio de disolucións dunha 

concentración determinada, e realiza os cálculos necesarios, tanto para o caso de 

solutos no seu estado sólido coma a partir doutra de concentración coñecida. 

17. Expresa a concentración dunha disolución en g/L, mol/L, porcentaxe en peso e en 

volume; leva a cabo e describe o procedemento de preparación no laboratorio de 

disolucións dunha concentración determinada e realiza os cálculos necesarios, tanto 

para o caso de solutos en estado sólido como a partir doutra de concentración 

coñecida. 

18. 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. 

19. Utiliza o concepto de presión osmótica para describir o paso de ións a través dunha 

membrana semipermeable. 

20. Calcula a masa atómica dun elemento a partir dos datos espectrométricos obtidos 

para os diferentes isótopos deste. 

21. Describe as aplicacións da espectroscopía na identificación de elementos e 

compostos. 

 

Temporalización Bloque 2: 5 semanas e media, 22 sesións. 



Bloque 3. Reaccións químicas 

 

Obxectivos didácticos: 

 

 Interpretar as reaccións químicas como procesos de transformación dunhas 

substancias noutras e determinar correctamente as substancias que interveñen.  

 Escribir, axustar e interpretar as reaccións químicas en termos atómico-

moleculares e molares. 

 Determinar mediante cálculos estequiométricos as cantidades que interveñen 

nunha reacción. 

 Resolver problemas nos que interveñan reactivos limitantes, reactivos impuros, e 

cuxo rendemento non sexa completo. 

 Identificar os tipos de reacción química que existen segundo os reactivos que 

interveñen e o mecanismo que seguen. 

 Recoñecer as reaccións químicas implicadas na obtención de diferentes 

compostos inorgánicos e nos procesos da siderurxia, así como as súas aplicacións 

en procesos industriais. Destacar a importancia do desenvolvemento de novos 

materiais que melloren a calidade de vida. 

 Analizar criticamente os procesos industriais da química actual en termos de 

biodegrabilidade dos produtos e aproveitamento e reciclaxe dos residuos. 

 

Contidos: 

 

1. Reacción química. Ecuacións químicas: 

-  Normas para escribir unha ecuación química. 

-  Información que pode incluír unha ecuación química. 

-  Significado cuali e cuantitativo dunha ecuación química.  

2. Axuste das ecuacións químicas. Estequiometría das reaccións químicas: 

-  Os coeficientes estequiométricos. 

3. Cálculos baseados nas ecuacións químicas: Cálculos estequiométricos: 

-  Cálculos con factores de conversión. 

-  Cálculos con volumes de gases. 

-  Cálculos con reactivo limitante. 

-  Reactivos con impurezas inertes. 

4. Rendemento dunha reacción: 

-  Causas de que o rendemento dunha reacción non sexa do 100%. 

-  Importancia do rendemento dunha reacción química na industria. 

-  Factores que melloran o rendemento dunha reacción. 

5. Tipos de reaccións químicas: de síntese, de descomposición, de desprazamento e de 

dobre desprazamento.  

Reaccións consecutivas: 

-  Reactivo común nunha mestura. 

-  Reaccións en disolución acuosa. 



-  Ecuacións moleculares, iónicas e iónicas netas. 

-  Cálculos con reactivos en disolución. 

6. Química e industria. Procesos industriais e substancias de interese: 

-  O ácido sulfúrico. 

-  O amoníaco. 

-  O ácido nítrico.  

- Carbonato de sodio e amoníaco.  

7. Procesos metalúrxicos: 

-  Metalurxia. 

-  Siderurxia. 

-  Elaboración do aceiro. 

8. Reaccións químicas e novos materiais: 

-  O titanio. 

-  O aluminio. 

9. Problemas ambientais derivados deste tipo de producción. A choiva aceda. Efecto 

invernadoiro. 

 Criterios de avaliación: 

1. Formular e nomear correctamente as substancias que interveñen nunha reacción 

química dada, e levar a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas. 

2. Escribir a ecuación química correspondente, igualar esa ecuación e interpretala desde 

o punto de vista atómico–molecular e desde o punto de vista molar. 

3. Diferenciar os tipos de reacción química que existen segundo os reactivos que 

interveñan e o mecanismo que sigan. 

4. Interpretar as reaccións químicas e resolver problemas nos que interveñan reactivos 

limitantes e reactivos impuros, e cuxo rendemento non sexa completo. 

5. Buscar exemplos de reaccións químicas na vida cotiá (acender un misto, aplicar auga 

osixenada a unha ferida) e indicar qué tipo de reacción é cada unha. 

6. Resolver problemas que inclúan cálculos con masas, volumes en condicións normais 

e non normais, reactivos limitantes, reactivos en disolución e rendementos.  

7. Identificar as reaccións químicas implicadas na obtención de compostos inorgánicos 

relacionados con procesos industriais. 

8. Identificar os procesos básicos da siderurxia e as aplicacións dos produtos 

resultantes. 

9. Formar grupos de traballo, elixir unha síntese química industrial, buscar bibliografía 

e elaborar un traballo que inclúa: 

  Reaccións do proceso. 

  Condicións de cada reacción e rendemento. 

  Tecnoloxía empregada.  

  Procedencia e abundancia actual dos reactivos. 

  Usos dos productos. Supuxeron algunha mellora na calidade de vida das 

persoas? 

  Contaminación producida pola empresa: do aire, da auga, do chan, acústica 

9. Idear e realizar reaccións sinxelas de laboratorio, escribir as súas ecuacións químicas 

correspondentes e axustalas. Prestar especial atención ó manexo axeitado do material 

e os productos utilizados. 



10. Valorar a importancia da investigación científica no desenvolvemento de novos 

materiais con aplicacións que melloren a calidade de vida.Valorar críticamente os 

efectos dalgunhas actividades industriais que deterioran o ambiente.  

11. Valorar a capacidade da ciencia para solucionar problemas da humanidade. 

Estándares de aprendizaxe: 

1. Escribe e axusta ecuacións químicas sinxelas de distinto tipo e de interese 

bioquímico ou industrial.  

2. Interpreta unha ecuación química en termos de cantidade de materia, masa, número 

de partículas ou volume, para realizar cálculos estequiométricos nesta, aplicando a 

lei da conservación da masa.  

3. Efectúa cálculos estequiométricos nos que interveñan compostos en estado sólido, 

líquido ou gasoso, ou en disolución en presenza dun reactivo limitante ou un 

impuro.  

4. Considera o rendemento dunha reacción química na realización de cálculos 

estequiométricos.  

5. Explica os distintos tipos de reacción química de forma cualitativa e realiza 

problemas sinxelos. 

6. Determina presións totais e parciais dos gases dunha mestura, relacionando a 

presión total dun sistema coa fracción molar e a ecuación de estado dos gases 

ideais. 

7. Describe o proceso de obtención de produtos inorgánicos de alto valor engadido, 

analizando o seu interese industrial. 

8. Explica os procesos que teñen lugar nun alto forno, e escribe e xustifica as 

reaccións químicas que se producen nel. 

9. Argumenta a necesidade de transformar o ferro de fundición en aceiro, distinguindo 

entre ambos os produtos segundo a porcentaxe de carbono que conteñan. 

10. Relaciona a composición dos tipos de aceiro coas súas aplicacións. 

11. Analiza a importancia e a necesidade da investigación científica aplicada ao 

desenvolvemento de novos materiais, e a súa repercusión na calidade de vida, a 

partir de fontes de información científica. 

Temporalización Bloque 3:  oito sesións. 

Bloque 4. Transformacións enerxéticas e espontaneidade das reaccións químicas 

Obxectivos didácticos: 

 

 Saber distinguir os conceptos de calor e temperatura, e repasar as escalas de medida 

da temperatura, a súa determinación e como se converten valores de temperatura 

dunhas a outras  

 Relacionar a unidade da calor no Sistema Internacional co seu equivalente mecánico; 

coñecer os distintos tipos de sistemas termodinámicos e o seu estado. 

 Comprender as modificacións que se producen en todo tipo de substancias como 

consecuencia da perda ou a ganancia de calor. 

 Recoñecer a existencia dun intercambio de enerxía cando se produce unha reacción 

química. 

 Asimilar o primeiro principio da termodinámica como o principio de conservación da 

enerxía en sistemas nos que se producen intercambios de calor e traballo. 



 Utilizar a teoría das colisións e a teoría do estado de transición para explicar como 

ocorren as reaccións. 

 Enunciar o principio de Le Chatelier e aplicalo para determinar como se reaxusta un 

equilibrio cando se introducen cambios nel. 

 Entender o significado dos principios da termodinámica e a súa aplicación ao 

rendemento das máquinas térmicas. 

 Responder cuestións conceptuais sinxelas sobre o segundo principio da 

termodinámica en relación aos procesos espontáneos. 

 Saber distinguir entre os procesos reversibles e os irreversibles e a súa relación coa 

entropía e o segundo principio da termodinámica. 

 Valorar criticamente as vantaxes e os inconvenientes do desenvolvemento 

tecnolóxico nos medios de transporte. 

 Valorar criticamente a utilización que fai a industria dos métodos de aproveitamento 

do calor absorbido ou desprendido nos procesos químicos. 

 Recoñecer a necesidade de adoptar medidas concretas para limitar o uso de 

combustibles fósiles, reducir a emisión de gases contaminantes e calcular outras 

fontes de enerxía limpas e renovables. 

 

Contidos: 

 

1. Enerxía térmica, calor e temperatura: 

-  Escalas de temperatura.   Cero absoluto de temperatura. 

2. Termodinámica: 

-  Equivalente mecánico da calor. 

-  Sistemas termodinámicos. 

-  Estado dun sistema. 

3. A enerxía nas reaccións químicas: 

-  Intercambio de enerxía nas reaccións químicas. 

-  Formas de enerxía asociadas a unha reacción química. 

-  Termoquímica. 

4. Primeiro principio da termodinámica. Enerxía interna. 

-  Traballo termodinámico. 

-  Enerxía interna e os cambios que experimenta. 

-  Relación entre incremento de entalpía e incremento de enerxía interna  

5. Calor e entalpía de reacción: 

-  Calor a volume constante e a presión constante. 

-  Ecuacións termoquímicas. 

-  Estados estándar e entalpías estándar. 

-  Diagramas entálpicos. 

6. Medida da entalpía da reacción. Lei de Hess: 

-  Lei de Hess. 

7. Entalpías de formación e entalpía de reacción: 

-  Entalpía de formación dos elementos puros. 

-  Entalpía de formación dunha substancia. 

-  Entalpía de formación e cálculo de entalpía de reacción. 



8. Enerxía de enlace e entalpía de reacción: 

-  Enerxía de enlace. 

-  Enerxía de enlace e entalpía de reacción. 

9. Segundo principio da termodinámica: 

-  Entropía. 

-  Degradación da enerxía. 

-  Variación da entropía nalgúns procesos fisicoquímicos. 

-  Entropías absolutas. 

-  Entropía e espontaneidade. 

-  Entropía e asimetría do tempo 

10. Espontaneidade das reaccións químicas: 

-  Estudo dos factores que inflúen na espontaneidade. 

-  Enerxía de Gibbs e espontaneidade. 

-  Temperatura de equilibrio. 

11. Reaccións de combustión: 

-  Reaccións de combustión. 

-  Entalpía de combustión e elección dun combustible. 

-  Valor enerxético dos alimentos. 

12. Combustibles fósiles e ambiente: 

-  Contaminación atmosférica. 

-  O carbón como fonte de enerxía alternativa ao petróleo. 

-  A chuvia ácida. 

13. O papel do CO2 na atmosfera: 

-  O dióxido de carbono. 

-  O efecto invernadoiro anómalo. 

-  Como diminuír a presenza de CO2. 

14. Cinética química. 

15. Velocidade de reacción. 

16. Factores que inflúen na velocidade de reacción. 

17. Catalizadores e tipos de catalizadores. 

18. Equilibrio químico. Estado de equilibrio. 

19. Características do equilibrio. 

20. A constante de equilibrio. 

21. Principio de Le Chatelier. 

 

Criterios de avaliación: 

 

1. Debuxar un esquema no que se observen os tres estados de agregación da materia e 

os nomes que reciben todos os cambios dun estado a outro. 

2. Diferenciar entre os termos de enerxía interna, calor e temperatura. Interpretalos 

desde un punto de vista microscópico. 

3. Expresar unha mesma temperatura nas escalas termométricas Celsius, Kelvin e 

Fahrenheit. 



4. Recoñecer a unidade da calor no Sistema Internacional e o seu equivalente mecánico; 

determinar os distintos tipos de sistemas termodinámicos e o seu estado. 

5. Calcular o calor transferido entre dous corpos e a temperatura de equilibrio cando 

ambos os dous se poñen en contacto. 

6. Explicar cómo se produce unha reacción química segundo a teoría das colisións e 

segundo a teoría do estado de transición. A continuación, comentar nun coloquio qué 

factores ten en conta cada unha das teorías e por qué a segunda se considera mellor 

que a primeira.  

7. Poñer exemplos de reaccións que absorban enerxía e de reaccións que desprendan 

enerxía, identificando o tipo de enerxía e sinalando as endotérmicas e as exotérmicas. 

8. Interpretar o primeiro principio da termodinámica como o principio de conservación 

da enerxía en sistemas nos que se producen intercambios de calor e traballo. 

9. Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións endotérmicas e 

exotérmicas. 

10.Explicar as diferencias entre entalpía de reacción, entalpía estándar de reacción e 

entalpía estándar de formación. 

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

12.Calcular a entalpía dunha reacción aplicando a lei de Hess,  

13.Escribir a ecuación termoquímica dunha reacción reversible, calcular o valor da 

constante de equilibrio para unha temperatura e presión determinadas e xustificar o 

efecto dalgunhas accións sobre o equilibrio.  

14.Distinguir os procesos reversibles e irreversibles e a súa relación coa entropía e o 

segundo principio da termodinámica. 

15.Enunciar o primeiro e o segundo principios da termodinámica e explicar, de acordo 

con estes principios, de qué maneira se transforma o traballo en calor, e viceversa. 

16.Dar resposta a cuestións conceptuais sinxelas sobre o segundo principio da 

termodinámica en relación aos procesos espontáneos. 

17.Predicir, de forma cualitativa e cuantitativa, a espontaneidade dun proceso químico 

en determinadas condicións a partir da enerxía de Gibbs. 

18.Explicar un proceso de combustión cotián, distinguir o combustible do comburente e 

resolver algún problema relacionado cunha combustión. 

19.Consecuencias sociais e ambientais das reaccións químicas de combustión. 

20.Analizar a influencia das reaccións de combustión a nivel social, industrial e 

ambiental, e as súas aplicacións. 

21.Pescudar o uso industrial dos catalizadores e dar dous exemplos de catalizadores que 

aumenten a velocidade de reacción, indicando a reacción que catalizan. Ademais, 

poñer dous exemplos de catalizadores negativos, indicando tamén a reacción que 

inhiben. Deste xeito, o profesor/a pode avaliar a curiosidade dos alumnos/as/as polo 

contorno e polos temas de actualidade relacionados coa ciencia, así como o espírito 

crítico desenvolvido fronte ás informacións pseudocientíficas do contorno. 

22.Efectuar un experimento sinxelo cun arame metálico ou cunha agulla que demostre 

que os corpos se dilatan cando absorben calor e se contraen ó arrefriar. 

23.Formar grupos de traballo e debater os seguintes temas: 

a) Aspectos positivos e negativos do desenvolvemento tecnolóxico nos medios de 

transporte. 

b) Medidas que se deberían tomar para reducir o consumo de combustibles fósiles e 

a emisión de gases contaminantes á atmosfera. 

 



Estándares de aprendizaxe: 

 

1. Define os termos calor e temperatura, e compara as súas escalas de medida.  

2. Relaciona a variación da enerxía interna nun proceso termodinámico coa calor 

absorbida ou desprendida e o traballo realizado no proceso.  

3. Expresa a calor absorbida ou desprendida nun sistema en función da presión e o 

volume, e do tipo de proceso que ten lugar.  

4. Explica, razoadamente, o procedemento para determinar o equivalente mecánico da 

calor, tomando como referente aplicacións virtuais interactivas asociadas ao 

experimento de Joule. 

5. Expresa as reaccións mediante ecuacións termoquímicas debuxando e interpretando 

os diagramas entálpicos asociados. 

6. Calcula a variación de entalpía dunha reacción aplicando a lei de Hess, coñecendo 

as entalpías de formación ou as enerxías de ligazón asociadas a unha 

transformación química dada, e interpreta o seu signo. 

7. Predí a variación de entropía nunha reacción química dependendo da 

molecularidade e o estado dos compostos que interveñen. 

8. Considera situacións reais ou figuradas en que se pon de manifesto o segundo 

principio da termodinámica, asociando o concepto de entropía coa irreversibilidade 

dun proceso. 

9. Relaciona o concepto de entropía coa espontaneidade dos procesos irreversibles. 

10. Identifica a enerxía de Gibbs coa magnitude que informa sobre a espontaneidade 

dunha reacción química. 

11. Xustifica a espontaneidade dunha reacción química en función dos factores 

entálpicos,antrópicos e da temperatura. 

12. 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 recursos naturais e outros, a partir de distintas fontes de 

información, e propón actitudes sustentables para reducir estes efectos. 

 

Temporalización Bloque 4:dúas semanas e media, dez sesións 

    Bloque 5. Química do carbono 

 

Obxectivos didácticos: 

 

 Coñecer a estrutura electrónica do átomo de carbono e comprender as características 

propias dos seus compostos. 

 Describir que tipos de enlaces pode formar. 

 Distinguir os diversos grupos de compostos do carbono e formular e nomear 

correctamente os máis importantes. 

 Diferenciar entre hidrocarburos saturados, insaturados e aromáticos, relacionándoos 

con compostos de interese biolóxico e industrial, e diferenciar os distintos tipos de 

isomería. 

 Recoñecer compostos orgánicos que conteñan funcións osixenadas, nitroxenadas ou 

haloxenadas, e coñecer as súas propiedades. 



 Coñecer as estruturas que presenta o carbono nas súas formas alotrópicas, 

relacionándoas coas súas aplicacións. 

 Comprender a necesidade de limitar as emisións de CO2 ocasionadas polos 

combustibles fósiles e analizar as súas consecuencias. 

 Coñecer a natureza do petróleo e algúns dos produtos obtidos a partir del. Expoñer os 

fundamentos químicos relacionados coa industria do petróleo e do gas natural. 

 Comprender o papel da química do carbono nas nosas vidas e ser consciente da 

necesidade de adoptar actitudes e medidas ambientais sostibles. 

 

Contidos: 

 

1. O carbono e a súa presenza na natureza. Clasificación das substancias con carbono: 

-  Variedades alotrópicas do carbono. 

-  Compostos inorgánicos. 

-  Compostos orgánicos. 

-  Polímeros sintéticos. 

2. O átomo de carbono: 

-  Configuración electrónica do carbono. Enlaces do átomo de carbono. sinxelos, 

dobres e triples. 

-  Cadeas carbonadas. 

-  Representación de moléculas orgánicas. 

-  Modelos moleculares. 

3. Formulación e nomenclatura IUPAC dos compostos do carbono.Grupos funcionais e 

series homólogas: 

-  Grupo funcional. 

-  Serie homóloga. 

-  Radicais alquilo.  

- Composto orgánico. 

4. Regras xerais de formulación e nomenclatura. Hidrocarburos: 

-  Alcanos. 

-  Propiedades e obtención. 

-  Alquenos e alquinos. 

-  Hidrocarburos alicíclicos. 

-  Hidrocarburos aromáticos. 

-  Propiedades de alquenos e alquinos. 

5. Outros compostos do carbono: 

-  Compostos osixenados. 

-  Propiedades dos compostos osixenados. 

-  Compostos nitroxenados. 

-  Propiedades de aminas e amidas. 

-  Derivados haloxenados. 

6. Isomería  estrutural: 

-  Isomería estrutural ou plana. 

7. O petróleo e e novos materiais : 

-  Fraccións do petróleo. 

-  O petróleo como materia prima. Gasolinas.  



8. O gas natural: 

-  Que é o gas natural? 

-  Orixe e obtención do gas natural. 

-  O gas natural como combustible. 

-  O metano. 

9. Aplicacións e propiedades dos compostos do carbono. Formas alotrópicas do 

carbono: 

-  O grafito e o diamante. 

-  O grafeno. 

-  Os fulerenos. 

-  Nanotubos de carbono. 

10. Reaccións de interese nos seres vivos: 

-  Os seres vivos: un inmenso laboratorio químico. 

-  Reaccións de combustión nos seres vivos. 

- Reaccións de condensación nos seres vivos. 

Criterios de avaliación: 

 

1. Coñecer a estrutura do átomo de carbono e saber que tipos de enlaces pode formar. 

2. Enumerar as características máis importantes dos compostos do carbono: 

solubilidade, temperaturas de fusión e de ebulición, conducción eléctrica, velocidade 

de reacción e tipo de enlace. 

3. Elaborar a estructura de Lewis do metano, o etano, o propano, o eteno, o propeno, o 

etino e o propino. 

4. Recoñecer hidrocarburos saturados, insaturados e aromáticos, relacionándoos con 

compostos de interese biolóxico e industrial, e representar os distintos tipos de 

isomería. 

5. Identificar compostos orgánicos que conteñan funcións osixenadas, nitroxenadas ou 

haloxenadas, e determinar as súas propiedades. 

6. Buscar exemplos de compostos do carbono na vida cotiá, identificar o seu grupo 

funcional e clasificalos. Determinar se son naturais ou artificiais. 

7. Formular e nomear diferentes moléculas orgánicas.  

8. Encontrar todos os isómeros posibles a partir dunha fórmula molecular dada. 

Xustificar se ten sentido utilizar fórmulas empíricas ou moleculares neste caso. 

9. Achar a fórmula molecular dun composto orgánico a partir da composición 

centesimal e da masa molecular. Debuxar unha fórmula desenvolvida que se poida 

corresponder coa fórmula molecular achada. 

10.Realizar cálculos estequiométricos a partir dunha reacción química orgánica. 

11.Explicar os fundamentos químicos relacionados coa industria do petróleo e do gas 

natural. 

12.Diferenciar as estruturas que presenta o carbono nas súas formas alotrópicas no 

grafito, no diamante, no grafeno, no fullereno e nos nanotubos, relacionándoas coas 

súas aplicacións. 

13.Valorar o papel da química do carbono nas nosas vidas e recoñecer a necesidade de 

adoptar actitudes e medidas ambientais sostibles. 

14.Formar grupos de traballo que realicen un estudio bibliográfico sobre a orixe e as 

aplicacións dun derivado do petróleo ou un hidrocarburo: gas natural, butano, 

gasolina, queroseno, lubricantes 



Estándares de Avaliación: 

1. Recoñece a configuración electrónica do átomo de carbono e sabe que pode formar 

enlaces simples, dobres e triplos, e cadeas pechadas e/ou abertas carbonadas.  

2. Formula e nomea, segundo as normas da IUPAC, hidrocarburos de cadea aberta e 

pechada e derivados aromáticos, e determina as súas propiedades e métodos de 

obtención.  

3. Representa os diferentes isómeros dun composto orgánico.  

4. Describe o proceso de obtención do gas natural e dos distintos derivados do petróleo 

no nivel industrial e a súa repercusión ambiental. 

5. Explica a utilidade das fraccións do petróleo. 

6. Formula e nomea, segundo as normas da IUPAC, compostos orgánicos sinxelos 

cunha función osixenada, nitroxenada ou haloxenada, e comenta as súas propiedades 

máis importantes. 

7. Identifica as formas alotrópicas do carbono e relaciónaas coas súas propiedades 

fisicoquímicas e as súas posibles aplicacións. 

8. A partir dunha fonte de información, elabora un informe no que se analice e 

xustifique a importancia da química do carbono e a súa incidencia na calidade de 

vida 

9. Relaciona as reaccións de condensación e combustión con procesos que acontecen no 

nivel biolóxico. 

TEMPORALIZACIÓN Bloque5: dúas semanas e media. 

 

Bloque 6. Cinemática 

Obxectivos didácticos: 

 

 Comprender que os movementos sempre son relativos a un sistema de referencia. 

 Utilizar a linguaxe científica con propiedade para describir o movemento dos corpos. 

 Coñecer e distinguir as diferentes clases de movementos. 

 Utilizar adecuadamente as diferentes unidades que se usan no estudo dos 

movementos. 

 Diferenciar entre sistemas de referencia inerciais e non inercaiais, e representar 

graficamente con corrección as magnitudes vectoriais que describen o movemento. 

 Identificar, empregar e interpretar graficamente as ecuacións do movemento 

rectilíneo uniforme e uniformemente acelerado. 

 Calcular velocidades, aceleracións e celeridades, medias, e instantáneas, a partir da 

expresión do vector posición en función do tempo. 

 Recoñecer o movemento non circular dun móbil nun plano como a composición de 

dous movementos unidimensionais: un rectilíneo uniforme e outro uniformemente 

acelerado (m.r.u.a.). 

 Reproducir as ecuacións dos movementos circulares e utilizalas en situacións 

concretas. 

 Comprender as representacións gráficas dos movementos circulares. 

 Definir o movemento circular uniformemente acelerado e explicar a aceleración en 

función das súas compoñentes intrínsecas. 

 Relacionar nun movemento circular as magnitudes angulares coas lineais. 



 Saber cal é o significado físico dos parámetros que describen o movemento 

harmónico simple (m.h.s.) e relacionalo co movemento dun corpo que oscile 

harmonicamente. 

 Interpretar e presentar a información referente a movementos mediante táboas e 

gráficas. 

 Utilizar as TIC para o estudo dos movementos. 

 Analizar as consecuencias do exceso de velocidade e valorar a importancia da 

educación viaria e o respecto polas normas de circulación  

Contidos: 

 

1. Concepto de movemento.  

2. Relatividade do movemento: 

-  Repouso ou movemento? 

-  Sistema de referencia. 

 -  Sistemas de referencia inerciais. Principio de relatividade de Galileo. 

3. Posición e desprazamento; Traxectoria e espazo percorrido: 

-  Vector posición. 

-  Vector desprazamento. 

-  Traxectoria. 

-  Espazo percorrido. 

4. Cambios de posición: velocidade: 

-  Velocidade media. 

-  Velocidade instantánea. 

-  Celeridades media e instantánea. 

5. Cambios de velocidade: aceleración: 

-  Aceleración media. 

-  Aceleración instantánea. 

-  Compoñentes intrínsecas da aceleración. 

-  Tipos de movemento. 

-  Cálculo de magnitudes cinemáticas. 

6. Contribucións de Galileo ao estudo do movemento: 

-  Principio de relatividade. 

-  Lei de caída de graves. 

7. Clasificación dos movementos 

8. Movementos rectilíneos: 

-  Movemento rectilíneo uniforme (MRU) 

-  Movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 

9. Composición de movementos.  

- Composición de movementos rectilíneos: 

- Movemento parabólico.  

10. Magnitudes cinemáticas angulares: 

-  Posición angular (ϕ). 

-  Velocidade angular (ω). 

-  Aceleración angular (α). 



-  Relación coas magnitudes lineais. 

11. Movemento circular uniforme (MCU).  

-  Ecuacións e gráficas. 

-  Período e frecuencia. 

12. Movemento circular uniformemente acelerado(MCUA): 

-  Ecuacións e gráficas. 

13. Movemento harmónico simple(MHS): 

-  Movemento oscilatorio. 

-  Movemento harmónico simple (m.h.s.). 

-  Cinemática do m.h.s. 

- O movemento harmónico simple como proxección do movemento circular 

uniforme. 

Criterios de avaliación: 

 

1. Determinar a posición dun móbil respecto a un determinado sistema de referencia en 

diferentes instantes de tempo e debuxar aproximadamente a súa traxectoria. 

2. Distinguir entre sistemas de referencia inerciais e non inerciais, e saber representar 

graficamente as magnitudes vectoriais que describen un movemento dentro de 

calquera destes sistemas. 

3. Razoar se o movemento depende do sistema de referencia escollido. 

4. Definir traxectoria dun móbil. 

5. Distinguir entre vector desprazamento e distancia percorrida. 

6. Explicar a diferencia entre velocidade media e velocidade instantánea. 

7. Calcular a velocidade media, a rapidez media e a aceleración media entre dous 

instantes dun movemento. 

8. Calcular a velocidade instantánea, a rapidez e a aceleración instantánea dun móbil a 

partir do seu vector de posición en función do tempo. 

9. Explicar o significado das compoñentes intrínsecas da aceleración. 

10. Poñer un exemplo de movemento en que a aceleración tanxencial sexa nula e 

outro en que a aceleración normal sexa nula. 

11. Usar correctamente as unidades do SI e utilizar factores de conversión para 

cambiar as unidades dunha medida. 

12. Achar o vector de posición en función do tempo para un móbil en diferentes 

circunstancias. Representar a gráfica posición–tempo do movemento e velocidade-

tempo. 

13. Determinar velocidades, aceleracións e celeridades, medias, e instantáneas, a 

partir da expresión do vector posición en función do tempo. 

14. Comparar os movementos rectilíneo uniforme e rectilíneo uniformemente 

acelerado e analizar as semellanzas e diferencias entre eles. 

15. Recoñecer, aplicar e interpretar graficamente as ecuacións do movemento 

rectilíneo uniforme e uniformemente acelerado. 

16. Identificar o movemento non circular dun móbil nun plano como a composición 

de dous movementos unidimensionais: rectilíneo uniforme (m.r.u.) e uniformemente 

acelerado (m.r.u.a.). 

17. Con axuda dunha folla de cálculo, construír a gráfica dunha función que 

represente o movemento dun corpo en función do tempo. 



18. Efectuar os exercicios para comprobar se o alumno/a é quen de determinar 

diferentes parámetros en composición de movementos rectilíneos e en movementos 

parabólicos. 

19. Recoñecer as ecuacións dos movementos circulares e aplicalas en situacións 

concretas. 

20. Achar a velocidade lineal dun punto da periferia e o número de voltas efectuadas 

en obxectos con movemento circular. 

21. Interpretar representacións gráficas dos movementos circulares. 

22. Describir o movemento circular uniformemente acelerado e expresar a 

aceleración en función das súas compoñentes intrínsecas. 

23. Calcular a aceleración angular dun disco que varía a súa velocidade angular  

24. Coñecer o significado físico dos parámetros que describen o movemento 

harmónico simple (m.h.s.) e asocialo co movemento dun corpo que oscile 

harmonicamente. 

25. Coñecer as causas máis frecuentes dos accidentes de tráfico e propoñer 

alternativas para evitalos. 

Estándares de aprendizaxe: 

 

1. Analiza o movemento dun corpo en situacións cotiás, razoando se o sistema de 

referencia elixido é inercial ou non inercial, e se se atopa en repouso ou en 

movemento a velocidade constante.  

2. Obtén as ecuacións que describen a velocidade e a aceleración dun corpo a partir da 

expresión do vector posición en función do tempo, resolve exercicios prácticos e 

interpreta os gráficos destes movementos. 

3. Identifica o tipo ou tipos de movementos que se formulan nun suposto, e aplica as 

ecuacións da cinemática para realizar predicións acerca da posición e a velocidade do 

móbil. 

4. Recoñece movementos compostos, establece as ecuacións que os describen e calcula 

o valor de magnitudes como o alcance e a altura máxima. 

5. Resolve problemas relativos a este tipo de movemento, e acha valores instantáneos 

de posición, velocidade e aceleración. 

6. Emprega simulacións virtuais interactivas para resolver supostos prácticos reais, 

determinando condicións iniciais, traxectorias e puntos de encontro dos corpos 

implicados. 

7. Obtén as ecuacións que describen a velocidade e a aceleración dun corpo a partir da 

expresión do vector posición en función do tempo.  

8. Resolve exercicios prácticos de cinemática en dúas dimensións (movemento dun 

corpo nun plano) aplicando as ecuacións do m.c.u. e do m.c.u.a.  

9. Interpreta as gráficas que relacionan as variables implicadas no movemento circular 

uniforme, m.c.u., aplicando as ecuacións adecuadas para obter os valores do espazo 

percorrido, a velocidade e a aceleración.  

10. Identifica as compoñentes intrínsecas da aceleración en distintos casos prácticos 

e aplica as ecuacións que permiten determinar o seu valor. 

11. Relaciona as magnitudes lineais e angulares para un móbil que describe unha 

traxectoria circular, establecendo as ecuacións correspondentes. 

12. Deseña e describe experiencias que poñan de manifesto o movemento 

harmónico simple (m.h.s.) e determina as magnitudes involucradas. 

13. Interpreta o significado físico dos parámetros que aparecen na ecuación do 

movemento harmónico simple. 



14. Predí a posición dun oscilador harmónico simple coñecendo a amplitude, a 

frecuencia, o período e a fase inicial. 

15. Obtén a posición, a velocidade e a aceleración nun movemento harmónico 

simple, aplicando as ecuacións que o describen. 

16. Analiza o comportamento da velocidade e a aceleración dun movemento 

harmónico simple en función da elongación. 

17. Representa graficamente a posición, a velocidade e a aceleración do movemento 

harmónico simple (m.h.s.) en función do tempo, comprobando a súa periodicidade. 

18. 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. 

 

TEMPORALIZACIÓN Bloque 6, 5 semanas, 20 sesións. 

Bloque 7. Dinámica 

Obxectivos didácticos: 

 

 Comprender o concepto de forza e os seus efectos sobre corpos ríxidos e 

deformables. 

 Coñecer as unidades de forza e transformar unhas noutras mediante factores de 

conversión. 

 Recoñecer os distintos tipos de forzas que se presentan na natureza e coñecer as súas 

características. 

 Determinar as condicións de equilibrio dun corpo.  

 Recoñecer todas as forzas que actúan sobre un corpo. 

  Comprender como se relacionan as forzas aplicadas sobre un corpo co movemento 

deste. 

 Coñecer e aplicar as leis de Newton á resolución de problemas de movemento 

rectilíneo, circular e a sistemas de corpos enlazados. 

 Identificar as forzas elásticas en situacións cotiás e describir os seus efectos. 

  Resolver situacións desde un punto de vista dinámico nas que aparezan planos 

inclinados e/ou poleas. 

 Demostrar a necesidade de que existan forzas para que se produza un movemento 

circular. 

 Valorar a importancia do coñecemento das forzas no desenvolvemento da 

arquitectura e na vida cotiá.  

  Aplicar o principio de conservación do momento lineal a sistemas de dous corpos e 

calcular o seu movemento a partir das condicións iniciais. 

 Valorar a importancia dos avances tecnolóxicos no referente á seguridade no 

movemento dos vehículos autopropulsados (coches, avións, trens...). 

 Apreciar a importancia das teorías e os modelos científicos ao longo da historia e 

valorar a súa achega á comprensión do funcionamento do universo en xeral. 

 Contextualizar os diferentes modelos astronómicos polos que pasou a Física. 

 Relacionar as leis de Kepler co estudo do movemento. 

 Vincular o movemento orbital coa actuación de forzas centrais e a conservación do 

momento angular. 



 Aplicar a lei de gravitación universal para estimar o peso dos corpos e a interacción 

entre corpos celestes, tendo en conta o seu carácter vectorial. 

 Expoñer o desenvolvemento histórico dos fenómenos eléctricos e enumerar as 

características básicas da electricidade. 

 Identificar a lei de Coulomb e describir a interacción entre dúas cargas eléctricas 

puntuais. 

 Relacionar a diferenza de potencial eléctrico co traballo necesario para transportar 

unha carga entre dous puntos dun campo eléctrico e establecer a súa unidade no 

Sistema Internacional. 

 Demostrar a natureza eléctrica da materia e vinculala coa estrutura eléctrica do 

átomo. 

 Sinalar as diferenzas e semellanzas entre as interaccións eléctrica e gravitacional. 

 

Contidos: 

1. As forzas como medida das interaccións: 

-  Que é a forza? Concepto de forza como interacción.  

-  Forzas por contacto e a distancia. 

-  Efectos das forzas sobre distintos tipos de sólidos.  

-  Interaccións fundamentais.  

-  Elementos dunha forza.  

-  Movementos de translación e de rotación.  

-  Lei de Hooke.  

-  Equilibrio estático.  

2. Principios da dinámica: Leis de Newton. 

-  Primeira lei. Principio de inercia. 

-  Segunda lei. Principio fundamental da dinámica. 

-  Terceira lei. Principio de acción e reacción. 

-  Principio de relatividade de Galileo.  

-  Forzas normais.  

-  Forzas de rozamento.  

-  Tensión dunha corda.  

-  Forza centrípeta.  

- Dinámica de corpos ligados. 

3. Cantidade de movemento ou momento lineal: 

-  Momento lineal dunha partícula. 

-  Variación do momento lineal. 

-  Teorema do impulso mecánico. 

-  Conservación da cantidade de movemento. 

4. Dinámica dalgúns movementos. Estudo dinámico de situacións cotiás: 

-  Movemento nun plano horizontal. 

-  Movemento nun plano inclinado. 

-  Movemento de corpos enlazados. 

-  Movemento circular uniforme. 

-  Movemento harmónico simple 

5. De Platón a Newton: 

-  Os sistemas planetarios primitivos. 



-  A astronomía xeocéntrica. 

-  A revolución copernicana. 

-  O modelo de Tycho Brahe. 

6. As leis de Kepler do movemento planetario: 

-  As leis de Kepler. 

-  Aplicación da lei das áreas. 

-  Validez das leis de Kepler. 

7. Lei da gravitación universal: 

-  Enunciado da lei da gravitación. 

-  Gravidade e as leis de Kepler. 

-  Unificación da mecánica. 

8. Carácter central da forza gravitacional: Momento dunha forza e momento angular. 

Conservación do momento angular. 

-  Forzas centrais e gravitación. 

-  Momento da forza gravitacional. 

-  Momento angular dun planeta. 

-  Conservación do momento angular. 

9. Aplicación da lei da gravitación universal: 

-  Centro de gravidade. 

-  Concepto de peso. 

-  Variación da gravidade. 

-  Masa inerte e masa gravitacional. 

-  Carácter vectorial da forza gravitacional. 

-  Velocidade e enerxía en órbita. 

10. Fenómenos eléctricos: 

-  Desenvolvemento da electricidade. 

-  Os fluídos eléctricos. 

Forza eléctrica entre corpos cargados: 

-  Lei de Coulomb. 

-  Unidade de carga eléctrica. 

-  Principio de superposición. 

11.Natureza eléctrica da materia: 

-  Descubrimento do electrón. 

   -  Modelos eléctricos do átomo. 

   -  Condutores e illantes. 

12.Forza eléctrica e forza gravitacional: 

 -  Semellanzas entre a lei de Newton e a lei de Coulomb. 

 -  Diferenzas entre forzas gravitacional e eléctrica. 

13.Carácter vectorial da forza eléctrica: 

-  Carácter vectorial da lei de Coulomb. 

Criterios de avaliación: 

 



1. Explicar qué efectos produce unha forza sobre un sólido ríxido e sobre un sólido 

deformable. 

2. Identificar todas as forzas que actúan sobre un corpo. 

3. Converter en newtons forzas expresadas  en  kp, e converter en quilopondios forzas 

en  N. 

4. Determinar o módulo e a dirección da resultante de dúas forzas concorrentes a partir 

dun esquema gráfico das forzas. 

5. Resolver exercicios para comprobar se o alumno/a é quen de determinar o módulo da 

resultante de dúas forzas paralelas e o seu punto de aplicación. Expresar 

graficamente o punto de aplicación nestes exercicios e comprobar que coincide co 

obtido de forma analítica. 

6. Citar os dous tipos de movemento que pode efectuar un sólido ríxido e explicar en 

qué consisten. 

7. Resolver situacións desde un punto de vista dinámico nas que aparecen planos 

inclinados e/ou poleas. 

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

9. Aplicar o principio de conservación do momento lineal a sistemas de dous corpos e 

predicir o seu movemento a partir das condicións iniciais. 

10. Xustificar a necesidade de que existan forzas para que se produza un movemento 

circular. 

11. Expresar vectorialmente varias forzas representadas sobre un sistema de 

coordenadas. 

12. Enunciar as tres leis de Newton e poñer un exemplo no que se cumpra cada unha 

destas leis. 

13. Determinar a velocidade dunha bóla de billar despois de chocar cunha segunda 

bóla, a partir da velocidade final desta segunda bóla e das velocidades iniciais das 

dúas bólas. 

14. Determinar o impulso dunha forza a partir do incremento de velocidade que 

produce no corpo ó que se aplica, así como o tempo durante o que actúa esta forza. 

15. Explicar os conceptos de forza normal e forza de rozamento, e determinar baixo 

qué condicións actúan estas forzas sobre un corpo. 

16. Achar o tempo que un corpo tarda en chegar ó final dun plano inclinado con 

rozamento se se deixa caer desde o punto máis alto do plano sen velocidade inicial. 

17. Resolver problemas de dinámica de corpos enlazados. 

18. Resolver exercicios para comprobar se o alumno/a/a coñece a lei de Hooke e se 

é capaz de relacionar o alongamento dun corpo elástico coa forza aplicada sobre el. 

19. Nun determinado caso representar graficamente a lei de Hooke e nunha folla de 

cálculo programar o cálculo da constante de elasticidade. 

20. Resolver exercicios para comprobar que o alumno/a é capaz de calcular o 

momento dunha forza e o momento resultante dun sistema de forzas respecto a un 

punto. 

21. Definir par de forzas, explicar o efecto dun par de forzas sobre un sólido ríxido e 

poñer exemplos dun par de forzas. 

22. Debuxar un esquema das forzas que actúan sobre un corpo en equilibrio estático 

e aplicar a primeira condición do equilibrio estático sobre o corpo. 

23. Buscar bibliografía referente a distintos tipos de construccións arquitectónicas e 

redactar un informe que explique cómo evolucionou a arquitectura no que se refire á 

distribución de forzas sobre unha estructura. 

24. Resolver problemas de dinámica do movemento circular. 



25. Organizar un coloquio sobre a importancia das teorías e os modelos científicos 

na comprensión do universo ó longo da historia, para fomentar no alumno/a a 

apertura ante novas ideas. 

26. Calcular a forza de atracción gravitacional entre dous corpos de masas 

coñecidas, separados por unha certa distancia. 

27. Determinar o campo gravitacional creado por un sistema de dúas masas en certo 

punto do espacio e a forza de atracción gravitacional que actuaría sobre unha terceira 

masa ó colocala nese punto. 

28. Debuxar as liñas de forza do campo gravitacional para unha masa puntual e para 

un sistema de dúas masas puntuais iguais. 

29. Explicar qué relación existe entre o campo gravitacional da Terra e o peso dos 

corpos. 

30. Enunciar a lei de Coulomb e caracterizar a interacción entre dúas cargas 

eléctricas puntuais. 

31. Valorar as diferenzas e as semellanzas entre a interacción eléctrica e a 

gravitatoria. 

32. Calcular a forza electrostática que se exercen mutuamente dúas cargas eléctricas 

separadas por unha certa distancia. 

33. Determinar o campo eléctrico creado por un sistema de dúas cargas eléctricas en 

certo punto do espacio e a forza eléctrica que actuaría sobre unha terceira carga ó 

colocala nese punto. 

34. Debuxar as liñas de forza do campo eléctrico para unha carga puntual positiva, 

para unha carga puntual negativa, para dúas cargas puntuais do mesmo signo e para 

dúas cargas puntuais de diferente signo. 

35. Explicar qué lle ocorre á agulla imantada dun compás ó situalo nas proximidades 

dun fío polo que circula unha corrente eléctrica e comentar por qué sucede isto. 

36. Calcular a forza magnética exercida sobre unha carga eléctrica que se move a 

certa velocidade no interior dun campo magnético uniforme cando a súa dirección 

forma certo ángulo co vector inducción magnética. 

37. Debuxar as liñas de inducción magnética dun imán recto. 

38. Citar un exemplo de forza pertencente a cada un dos catro grandes grupos de 

forzas fundamentais da natureza. 

39. Explicar o concepto de campo de forzas e citar varios exemplos de campos. 

40. Identificar cáles dos seguintes campos de forzas son campos centrais: 

gravitacional, eléctrico, magnético. 

41. Debater as contribucións da investigación espacial á sociedade actual e valorar 

de forma crítica a súa influencia sobre o medio natural. 

42. Relacionar os diferentes modelos astronómicos aparecidos ao longo da historia. 

43. Contextualizar as leis de Kepler no estudo do movemento planetario. 

44. Asociar o movemento orbital coa actuación de forzas centrais e a conservación 

do momento angular. 

45. Determinar  e aplicar a lei de gravitación universal á estimación do peso dos 

corpos e á interacción entre corpos celestes tendo en conta o seu carácter vectorial. 

46. Coñecer o desenvolvemento histórico dos fenómenos eléctricos e entender as 

características básicas da electricidade. 

47. Coñecer a lei de Coulomb e caracterizar a interacción entre dúas cargas 

eléctricas puntuais. 

48. Vincular a diferenza de potencial eléctrico co traballo necesario para transportar 

unha carga entre dous puntos dun campo eléctrico e coñecer a súa unidade no 

Sistema Internacional. 



49. Explicar a natureza eléctrica da materia e relacionala coa estrutura eléctrica do 

átomo. 

50. Valorar as diferenzas e semellanzas entre a interacción eléctrica e a 

gravitacional. 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables 

 

1. Representa todas as forzas que actúan sobre un corpo, obtendo a resultante e 

extraendo consecuencias sobre o seu estado de movemento.  

2. Debuxa o diagrama de forzas dun corpo situado no interior dun ascensor en 

diferentes situacións de movemento, calculando a súa aceleración a partir das leis da 

dinámica.  

3. Calcula o módulo dunha forza en casos prácticos sinxelos. 

4. Resolve supostos nos que aparecen forzas de rozamento en planos horizontais ou 

inclinados, aplicando as leis de Newton. 

5. Relaciona o movemento de varios corpos unidos mediante cordas tensas e poleas, 

coas forzas actuantes sobre cada un dos corpos.  

6. 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. Demostra que a aceleración dun movemento harmónico simple (m.h.s.) é 

proporcional ao desprazamento, utlizando a ecuación fundamental da dinámica. 

8. Estima o valor da gravidade facendo un estudo do movemento do péndulo simple. 

9. Establece a relación entre impulso mecánico e momento lineal aplicando a segunda 

lei de Newton. 

10. Explica o movemento de dous corpos en casos prácticos como colisións e 

sistemas de propulsión mediante o principio de conservación do momento lineal. 

11. Aplica o concepto de forza centrípeta para resolver e interpretar problemas de 

móbiles en curvas e en traxectorias circulares. 

12. Relaciona a historia da astronomía coa evolución das teorías físicas sobre a 

posición da Terra no universo. 

13. Comproba as leis de Kepler a partir de táboas de datos astronómicos 

correspondentes ao movemento dalgúns planetas.  

14. Describe o movemento orbital dos planetas do sistema solar aplicando as leis de 

Kepler e extrae conclusións acerca do seu período orbital. 

15. Aplica a lei de conservación do momento angular ao movemento elíptico dos 

planetas, relacionando valores do raio orbital e da velocidade en diferentes puntos da 

órbita. 

16. Utiliza a lei fundamental da dinámica para explicar o movemento orbital de 

distintos corpos como satélites, planetas e galaxias, relacionando o raio e a 

velocidade orbital coa masa do corpo central. 

17. Expresa a forza da atracción gravitacional entre dous corpos calquera, coñecidas 

as variables das que depende, establecendo como inciden os cambios nestas sobre 

aquela. 

18. Compara o valor da atracción gravitacional da Terra sobre un corpo na súa 

superficie coa acción de corpos afastados sobre o mesmo corpo. 

19. Repasa, de forma cronolóxica, o desenvolvemento da electricidade e a distintas 

versións da expresión «fluído eléctrico» para a comprensión da electricidade.  



20. Determina a lei de Coulomb e utilízaa para calcular a forza neta que un conxunto 

de cargas exerce sobre unha carga problema.  

21. Acha a forza neta que un conxunto de cargas exerce sobre unha carga problema 

utilizando a lei de Coulomb. 

22. 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. 

23. Describe o descubrimento do electrón e a importancia da natureza eléctrica dos 

electróns e protóns á hora de caracterizar un átomo. 

24. Compara a lei de Newton da gravitación universal e a de Coulomb, establecendo 

diferenzas e semellanzas entre elas. 

25. Determina as forzas electrostática e gravitacional entre dúas partículas de carga e 

masa coñecidas, e compara os valores obtidos extrapolando conclusións ao caso dos 

electróns e o núcleo dun átomo. 
 

Temporalización Bloque 7: 9 semanas, 36 sesións 

 

Bloque 8. Enerxía 

 

Obxectivos didácticos: 

 

 Identificar os conceptos de traballo e enerxía. 

 Calcular o traballo dunha forza e a potencia desenvolvida. 

 Distinguir os tipos de enerxía que existen e resaltar a importancia da enerxía 

potencial e a enerxía cinética. 

 Deducir a lei de conservación da enerxía mecánica e utilizala á resolución de casos 

prácticos. 

 Definir sistemas conservativos e non conservativos e determinar o seu uso en casos 

prácticos. 

 Resolver problemas do teorema das forzas vivas e o principio de conservación da 

enerxía. 

 Comprender os procesos de transformación, almacenamento e recuperación de 

enerxía. 

 Recoñecer os problemas que xorden como consecuencia do uso de enerxías non-

renovables e a xeración de residuos. 

 Adquirir hábitos que permitan o aforro de enerxía e a redución da contaminación. 

Contidos: 

1. Enerxía mecánica e traballo. 

-  Forza ou enerxía? 

-  Traballo. 

-  Traballo dunha forza constante. 

-  Traballo como produto escalar. 

-  Traballo total recibido por un corpo. 

-  Traballo dunha forza variable. 

-  Traballo da forza elástica. 

-  Sistemas conservativos Forzas conservativas e non conservativas. 



2. Potencia mecánica.  

3. Enerxía cinética: 

-  Teorema da enerxía cinética. 

-  Propiedades da enerxía cinética. 

-  Enerxía cinética e lei da inercia. 

-  Teorema das forzas vivas. 

4. Enerxía potencial: 

-  Enerxía potencial gravitacional. 

-  Enerxía potencial elástica. 

-  Forzas conservativas e enerxía potencial. 

5. Conservación da enerxía: 

-  Conservación da enerxía mecánica. 

-  Presenza de forzas non conservativas. 

-  O oscilador harmónico. 

-  Choque elástico. 

6. Principio xeral de conservación da enerxía. 

7. Traballo e enerxía eléctricos: 

-  Traballo da forza eléctrica. 

-  Enerxía potencial eléctrica. 

-  Campo de forza. 

-  Potencial eléctrico. 

-  Diferenza de potencial. 

Criterios de avaliación: 

 

1. Entender os conceptos de traballo e a súa relación coa enerxía. 

2. Diferenciar os tipos de enerxía que existen e destacar a importancia da enerxía 

potencial e a enerxía cinética. 

3. Describir sistemas conservativos e non conservativos e explicar o seu uso en casos 

prácticos. 

4. Recoñecer sistemas conservativos como aqueles para os que é posible asociar unha 

enerxía potencial e representar a relación entre traballo e enerxía. 

5. Calcular a enerxía cinética dun corpo en movemento e a enerxía potencial 

gravitacional dun corpo situado a certa altura. Aplicar o teorema das forzas vivas 

para calcular o incremento de velocidade dun corpo sobre o que actúa unha forza. 

6. Resolver problemas de dinámica aplicando o principio de conservación da enerxía. 

7. Establecer a lei de conservación da enerxía mecánica e aplicala á resolución de casos 

prácticos. 

8. Relacionar mediante fórmulas matemáticas as seguintes magnitudes: enerxía 

potencial electrostática, potencial eléctrico, diferencia de potencial e traballo. 

9. Confeccionar unha lista de aparellos e utensilios de uso habitual (lavadora, secador 

de pelo, equipo musical) e consultar as especificacións técnicas destes para indicar 

a potencia desenvolvida por cada un deles. 

10. Formar grupos de traballo e debater os seguintes temas: 

a) A necesidade da enerxía para o funcionamento da sociedade actual e a utilización 

das fontes de enerxía. 



b) Os elementos que se deberían incorporar á túa localidade para fomentar o aforro 

enerxético e reducir a contaminación. 

11. Describir as transformacións enerxéticas que teñen lugar nun oscilador harmónico. 

12. Vincular a diferenza de potencial eléctrico co traballo necesario para transportar 

unha carga entre dous puntos dun campo eléctrico e coñecer a súa unidade no 

Sistema Internacional. 
 

Estándares de aprendizaxe avaliables 

 

1. Define os termos de enerxía e de traballo, e determina os tipos que hai de cada un 

deles.  

2. Calcula os valores de traballo e de enerxía en distintos tipos de sistemas.  

3. Identifica a enerxía cinética, explica as súas propiedades e resolve exercicios da lei 

da inercia.  

4. Explica os tipos de enerxía potencial máis representativos e relaciona este concepto 

co de traballo para explicar as forzas conservativas.  

5. Aplica o principio de conservación da enerxía para resolver problemas mecánicos, 

determinando valores de velocidade e posición, así como de enerxía potencial e 

cinética. 

6. Relaciona o traballo que realiza unha forza sobre un corpo coa variación da súa 

enerxía cinética, e determina algunha das magnitudes implicadas. 

7. Determina a presenza de forzas conservativas ou non conservativas nun sistema  e 

describe as características de varios sistemas dependendo da natureza das súas 

forzas. 

8. 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. 

9. Estima a enerxía almacenada nun resorte en función da elongación, coñecida a súa 

constante elástica. 

10. Calcula as enerxías cinética, potencial e mecánica dun oscilador harmónico 

aplicando o principio de conservación da enerxía e realiza a representación gráfica 

correspondente. 

11. 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. 

Temporalización  Bloque 8: tres semanas, doce sesións  

 

Anexo: Formulación e nomenclatura inorgánicas 

Obxectivos didácticos: 

 Comprender o significado e a importancia da formulación e a nomenclatura química. 

 Nomear e formular os compostos inorgánicos máis comúns de acordo coas normas 

da IUPAC. 

 Comprender e determinar a composición centesimal e a fórmula empírica e a 

molecular dun composto. 



 Valorar a importancia dunha etiquetaxe completa, real e cunha terminoloxía 

universal de todos os produtos de consumo e o seu coñecemento por parte do 

consumidor. 

Contidos: 

1. Fórmulas dunha substancia química: fórmula empírica, fórmula molecular e fórmula 

desenvolvida.  

2. Compostos inorgánicos.  

3. Número de oxidación dos elementos.  

4. Carga iónica.  

5. Elementos.  

6. Ións monoatómicos.  

7. Combinacións binarias.  

8. Nomenclatura sistemática, nomenclatura de Stock e nome clásico dos compostos 

químicos.  

9. Combinacións binarias con hidróxeno: hidrácidos, hidróxeno con outros non metais e 

hidruros metálicos.  

10.Hidróxidos.  

11.Oxiácidos.  

12.Oxianións.  

13.Sales, sales ternarios e sales ácidos.  

 

Criterios de avaliación: 

 

1. Observar unha serie de fórmulas e clasificalas en empíricas, moleculares e 

desenvolvidas. 

2. Relacionar algúns números de oxidación dos elementos co grupo da Táboa Periódica 

a que pertencen. 

3. Determinar o número de oxidación dun elemento nunha fórmula química dada.  

4. Formular e nomear unha serie de especies químicas: elementos, ións monoatómicos, 

compostos binarios, hidrácidos, hidróxidos, oxiácidos, oxianións, sales ternarios e 

sales ácidos.  

5. Nomear ácidos, diferenciando os hidrácidos e os oxiácidos. 

6. Formular  compostos binarios e, entre eles, combinacións binarias con hidróxeno. 

7. Identificar unha serie de especies químicas e nomealas. 

8. Buscar  especies químicas de uso cotián e dar o seu nome común, a súa fórmula 

química, o seu nome segundo a nomenclatura sistemática ou a de Stock e algunhas 

das súas características físicas e químicas. 

9. Calcular a composición centesimal dun composto a partir da súa fórmula empírica, e 

á inversa. E achar a fórmula molecular dun composto a partir da súa composición 

centesimal e da súa masa molecular. 

10.Levar a cabo unha investigación bibliográfica sobre as aplicacións dos elementos 

dun grupo da Táboa Periódica e dos compostos químicos ou aliaxes dos que forman 

parte. Realizar unha posta en común dos datos recollidos. Deste xeito, o profesor/a 

poderá avaliar cómo valoran os alumnos/as a importancia dos productos químicos e o 

seu interese por descubrir a importancia das reaccións químicas na sociedade actual. 



Estandares de aprendizaxe avaliables: 

1. Elixe a fórmula axeitada para representar un composto químico.  

2. Determina o número de oxidación dun elemento nun composto.  

3. Nomea e formula elementos e ións monoatómicos.  

4. Formulacompostos binarios.  

5. Nomea compostos binarios: sistemática, de Stock e nome clásico.  

6. Formula e nomea hidrácidos, combinacións binarias de hidróxeno con outros non 

metais e de hidruros metálicos.  

7. Formula e nomea hidróxidos.  

8. Formula e nomea oxiácidos e oxianións.  

9. Nomenclatura sistemática funcional de oxiácidos e oxianións.  

10. Formula e nomea  sales ternarios e sales ácidos.  

11. Nomea sistemáticamente  sales.  

12. Valora a existencia dunha única linguaxe dentro da Química. 

 

 

 

 

6. GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

(MÍNIMOS EXIXIBLES) 

 

1. Resolve exercicios numéricos e expresa o valor das magnitudes empregando a 

notación científica, estima os erros absoluto e relativo asociados e contextualiza os 

resultados. 

2. Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as magnitudes nun 

proceso físico ou químico.  

3. Distingue magnitudes escalares e vectoriais, e opera adecuadamente con elas. 

4. Elabora e interpreta representacións gráficas de procesos físicos e químicos a partir 

de datos obtidos en experiencias de laboratorio ou virtuais, e relaciona os resultados 

obtidos coas ecuacións que representan as leis e os principios subxacentes. 

5. Determina as magnitudes que definen o estado dun gas aplicando a ecuación de 

estado dos gases ideais. 

6. Determina presións totais e parciais dos gases dunha mestura, relacionando a 

presión total dun sistema coa fracción molar e a ecuación de estado dos gases 

ideais.  

7. Relaciona a fórmula empírica e molecular dun composto coa súa composición 

centesimal, aplicando a ecuación de estado dos gases ideais.  

8. Expresa a concentración dunha disolución en g/l, mol/l, porcentaxe en peso e en 

volume; leva a cabo e describe o procedemento de preparación no laboratorio de 



disolucións dunha concentración determinada e realiza os cálculos necesarios, tanto 

para ocaso de solutos en estado sólido como a partir doutra de concentración 

coñecida. 

9. Describe as aplicación da espectroscopia na identificación de elementos e 

compostos.  

10. 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. 

11. Utiliza o concepto de presión osmótica para describir o paso de ións a través dunha 

membrana semipermeable. 

12. Escribe e axusta e realiza ecuacións químicas sinxelas de distinto tipo 

(neutralización, oxidación, síntese…) e de interese bioquímico ou industrial. 

13. Interpreta unha ecuación química en termos de cantidade de materia, masa, número 

de partículas ou volume, para realizar cálculos estequiométricos nela. 

14. Realiza os cálculos estequiométricos aplicando a lei de conservación da masa. 

15.  Efectúa cálculos estequimétricos nos que interveñan compostos en estado sólido, 

líquido ou gasosos, ou en disolución en presenza dun reactivo limitante ou un 

reactivo impuro. 

16. Aplica o rendemento dunha reacción na realización de cálculos estequimétricos.  

17. Explica os procesos que teñen lugar nun alto forno, e escribe e xustifica as 

reaccións químicas que se producen nel.  

18. Relaciona a variación da enerxía interna nun proceso termodinámico coa calor 

absorbida ou desprendida e o traballo realizado no proceso.  

19. Expresa as reaccións mediante ecuacións termoquímicas debuxando e interpretando 

os diagramas entálpicos asociados.  

20. Calcula a variación de entalpía dunha reacción aplicando a lei de Hess, coñecendo 

as entalpías de formación ou as enerxías de ligazón asociadas a unha 

transformación química dada, e interpreta o seu signo. 

21. Predí a variación de entropía nunha reacción química dependendo da 

molecularidade e do estado dos compostos que interveñen. 

22. Relaciona o concepto de entropía coa espontaneidade dos procesos irreversibles 

23. Identifica a enerxía de Gibbs coa magnitude que informa sobre a espontaneidade 

dunha reacción química.  



24. Xustifica a espontaneidade dunha reacción química en función dos factores 

entálpicos, entrópicos e da temperatura. 

25. Formula e nomea segundo as normas da IUPAC hidrocarburos de cadea aberta e 

pechada, e derivados aromáticos.  

26. Formula e nomea segundo as normas da IUPAC compostos orgánicos sinxelos 

cunha función osixenada ou nitroxenada 

27. Representa os isómeros dun composto orgánico 

28. Relaciona as reaccións de condensación e combustión con procesos que ocorren a 

nivel biolóxico 

29. Identifica as formas alotrópicas do carbono relacionándoas coas propiedades 

fisicoquímicas e as súas posibles aplicacións. 

30. Analiza o movemento dun corpo en situación cotiás razoando se o sistema de 

referencia elixido é inercial ou non inercial 

31. Describe o movemento dun corpo a partir dos seus vectores de posición, velocidade 

e aceleración nun sistema de referencia dado 

32. Obtén as ecuacións que describen a velocidade e a aceleración dun corpo a partir da 

expresión do vector de posición en función do tempo 

33. Resolve exercicios prácticos de cinemática en dúas dimensións (momento dun 

corpo nun plano) aplicando as ecuacións dos movementos rectilíneo uniforme 

(MRU) e movemento rectilíneo uniformemente acelerado  

34. 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.  

35. Formulado un suposto, identifica o tipo ou os tipos de movementos implicados, e 

aplica as ecuacións da cinemática para realizar prediccións acerca da posición e a 

velocidade do móbil 

36. Identifica as compoñentes intrínsecas da aceleración en casos prácticos e aplica as 

ecuacións que permiten determinar o seu valor 

37. Relaciona as magnitudes lineais e angulares para un móbil que describe unha 

traxectoria circular, establecendo as ecuacións correspondentes. 

38. Resolve problemas relativos á composición de movementos descompoñéndoos en 

dous movementos rectilíneos 



39. 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, velocidade e aceleración. 

40. Representa todas as forzas que actúan sobre un corpo, obtendo a resultante e 

extraendo consecuencias sobre o seu estado de movemento. 

41. Debuxa o diagrama de forzas dun corpo situado no interior dun ascensor en 

diferentes situacións de movemento, calculando a súa aceleración a partir das leis 

da dinámica 

42. Calcula o módulo do momento dunha forza en casos prácticos sinxelos.  

43. Resolve supostos nos que aparezan forzas de rozamento en planos horizontais ou 

inclinados, aplicando as leis de Newton.  

44. Relaciona o movemento de varios corpos unidos mediante cordas tensas e poleas 

coas forzas que actúan sobre cada corpo 

45. Establece a relación entre impulso mecánico e momento lineal aplicando a segunda 

lei de Newton.  

46. Explica o movemento de dous corpos en casos prácticos como colisións e sistemas 

de propulsión mediante o principio de conservación do momento lineal. 

47. Aplica o concepto de forza centrípeta para resolver e interpretar casos de móviles 

en curvas e en traxectorias circulares.  

48. Describe o movemento orbital dos planetas do sistema solar aplicando as leis de 

kepler e extrae conclusións acerca do período orbital destes. 

49. Determina as forzas electrostática e gravitatoria entre dúas partículas de carga e 

masa coñecida e compara os valores obtidos, extrapolando conclusións ao caso dos 

electróns e o núcleo dun átomo. 

50. Compara a lei de Newton da gravitación universal e a lei de Coulomb, e establece 

diferenzas e semellanzas entre elas. 

51. Expresa a forza da atracción gravitatoria entre dous corpos calquera, coñecidas as 

variables das que depende, establecendo como inciden os cambios nestas sobre 

aquela 

52. Aplica o principio de conservación da enerxía para resolver problemas mecánicos, 

determinando valores de velocidade e posición, así como de enerxía cinética e 

potencial. 

53. Relaciona o traballo que realiza unha forza sobre un corpo coa variación da súa 

enerxía cinética, e determina algunha da magnitudes implicadas 



54. Clasifica en conservativas e non conservativas as fozas que interveñen nun suposto 

teórico xustificando as transformacións enerxéticas que se producen e a súa 

relación co traballo. 

55. Interpreta o significado físico dos parámetros que aparecen na ecuación do 

movemento harmónico simple. 

56. Predí a posición dun oscilador harmónico simple coñecendo a amplitude, a 

frecuencia, o período e a fase inicial. 

57. Interpreta o significado físico dos parámetros que aparecen na ecuación do 

movemento harmónico simple.  

58. Predí a posición dun oscilador harmónico simple coñecendo a amplitude, a 

frecuencia, o período e a fase inicial.  

59. Obtén a posición velocidade e aceleración nun MHS aplicándoas ecuacións que o 

describen.  

60. Analiza o comportamento da velocidade e da aceleración dun MHS en función da 

elongación.  

61. Representa graficamente a posición, a velocidade e a aceleración do MHS en 

función do tempo comprobando a súa periodicidade.  

62. Demostra que a aceleración dun movemento harmónico simple é proporcional ao 

desprazamento empregando a ecuación fundamental da dinámica. 

63. Estima o valor da gravidade facendo un estudo do movemento do péndulo simple. 

64. Estima a enerxía almacenada nun resorte en función da elongación, coñecida a súa 

constante elástica.  

65. Calcula as enerxías cinética, potencial e mecánica dun oscilador harmónico 

aplicando o principio de conservación da enerxía e realiza a representación gráfica 

correspondente. 

 

7.  Metodoloxía. 

 

Á hora de impartir as clases da materia de Física e Química correspondente ao 

Bacharelato tratarase de ter en conta os seguintes aspectos  

o Presentar a materia de forma progresiva partindo de conceptos fundamentais. A 

explicación teórica  complementarase con abundante exercicios e problemas que 



os alumnos resolverán en clase ou na casa e que serán posteriormente corrixidos 

na aula. Intentarase motivar unha actitude positiva e un razoamento crítico.  

o Utilizar unha linguaxe adecuada, non exenta de rigor científico, que permita aos 

alumnos a comprensión do exposto.  

o Relacionar en cada caso as implicacións científicas e sociais.  

o Fomentar un esquema de traballo baseado no método científico.  

o Presentar sempre as leis, fórmulas, etc. como interpretacións que dá a ciencia ante 

a realidade da vida e que contribúen a un maior progreso social  

 

 Para todo iso recomendarase aos alumnos o libro de texto Física e Química 1º de 

Editorial Edebé como apoio teórico e práctico e que se complementará con máis 

exercicios e problemas propostos pola profesora. 

Tamén se intentará realizar experiencias de laboratorio que desenvolvan os estándares  

e consoliden os conceptos básicos.  

Actividades 

Tratarase de realizar a maior cantidade de actividades propostas no libro de texto e 

outras aportadas pola profesora. Estas actividades consistirán entre outras en  

 Unha introdución a cada unidade ou bloque na que se fará tamén un repaso dos 

coñecementos previos do alumnado e de posibles instrumentos ou técnicas (p. e. 

ferramentas matemáticas) que sexan necesarias. 

 Desenvolvemento paulatino da unidade didáctica con exemplos resoltos e 

actividades variadas 

 Realización de máis actividades que permitan repasar o esencial con cuestións 

teóricas  e problemas numéricos 

 Traballos de investigación que impliquen o uso das TIC para a busca de 

información e que relacionen ciencia e sociedade 

 Traballos para mellorar as competencias como análise de gráficas ou de textos e 

resolución de problemas e cuestións que permitan desenvolver as competencias 

clave como a matemática, lectora ou de iniciativa persoal 

 Experiencias de laboratorio que melloren o traballo cooperativo. 

Para todo iso seguiremos o libro de texto Física e Química 1º de Editorial EDEVÉ 

como apoio teórico e práctico e que se complementará con máis exercicios e problemas 

propostos pola profesora. 



Tamén se intentará realizar experiencias de laboratorio que desenvolvan os estándares  

e consoliden os conceptos básicos.  

8.  Materiais e recursos didácticos incluídos 

 

Dado o carácter construtivo e dinámico da ciencia e a súa interrelación coa técnica e a 

sociedade, precísase abordar un abanico de materiais e recursos.  

Neste nivel  usaremos o libro de texto de Física e Química 1º Bacharelato de Ed. 

EDEBÉ.  

Os restantes materiais e recursos didácticos empregados na aula serán 

o Materiais e follas de traballo elaborados pola profesora a partir de 

diversas fontes  

o Recursos audiovisuais como vídeos, películas... 

o Recursos dixitais como páxinas web, blogs, aula virtual….  

o Material de laboratorio para la realización de prácticas e 

experiencias sinxelas: reactivos, instrumentos de medida, outro 

material necesario. 

o Prensa, documentos escritos, textos de libros ou revistas 

científicas. 

o Recursos da biblioteca do centro como os libros de lectura 

recomendados. 

 

  

9. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E 

CUALIFICACIÓN 

 

Na avaliación do alumnado haberá que contemplar unha serie de aspectos como son: 

ideas previas dos alumnos antes de comezar o proceso de aprendizaxe, actividades 

realizadas polos alumnos, tanto individualmente como en grupo, distintos tipos de 

contidos, conceptos científicos e vocabulario específico, destrezas xerais no uso da 

información, expresión oral e escrita, hábitos de traballo e organización do mesmo, e a 

participación no traballo en equipo, destrezas científicas como a observación, 

experimentación, resolución de problemas, etc, actitudes ante o traballo,  tolerancia, 

cooperación, participación... 



A avaliación será un proceso continuo e individual ao longo do curso que tratará de 

determinar o grado de consecución dos estándares propostos. 

O proceso de valoración pode realizarse a través destes procedementos e 

instrumentos de avaliación:  

– Exames por tema ou cada dous temas dependendo da súa relación. 

– Traballo diario na casa, atención e participación na aula. 

– Preguntas na clase para valorar a expresión oral. 

Na cualificación de problemas e cuestións teoricas, se terán conta: 

 A resolución numérica dos mesmos  (resultado e a sús correspondiente unidade). 

 A explicación do razonamiento seguido. 

 A crítica dos resultados obtidos.  

 

Na proba se valorará, ademáis dos contidos, os aspectos de espresión, ortografía e 

sintase, disminuindo a cualificación ata   un punto. 

Cada apartado valorase  segundo a súa importancia dentro da pregunta. Descontarase o 

20% da nota por apartado se hai erros de cálculo e se non se indican adecuadamente as 

unidades. Nas cuestións teóricas non se valorara un ítem por resposta. Considerarase 

que unha cuestión ou problema está correctamente contestada cando, ademais de obter 

un resultado adecuado, se chegue a este a través de razoamentos apropiados, se expoñan 

de forma clara e se expresen os resultados coas unidades correctas.  Os resultados 

aparentemente correctos, con razoamentos ilóxicos, ou non razoados ou con erros 

graves no desenvolvemento matemático ou fallos graves nas unidades non serán válidos 

e polo tanto non se cualificarán. 

Non se valorará negativamente os errores conceptuais e as respostas ilóxicas. 

Os exames non poderán realizarse fora da hora prevista, agás que o alumnos presente 

unha xustificación ou citación oficial: médica, DXT, xudicial, etc. 

Cando  o profesor  demostre  que o  alumno copia  ou altera de  calquera xeito un 

exame, o alumno  

retirarase o exame e perderá o dereito a ser avaliado por avaliación, e terá que 

presentarse directamente o exame final. 

Os exames son documentos oficiais polo que:  

 Só correxiranse se están debidamente identificados (nome e apelidos). 

 Non se permitirán exames escritos a lápis. 

Nas probas de Química considerarase básico que saiban formular correctamente, polo 

que nas preguntas que  inclúan formulación cualificaranse as fórmulas ou nomes 

correctos con nota positiva e os erros con negativa. 



Para aprobar a formulación orgánica e inorgánica os alumnos teñen que ter avaliado 

positivamnete 

o 70 % das fórmulas y da nomenclatura propostos. 

Ao longo do curso realizaranse tres sesións de avaliación correspondentes aos tres 

trimestres do ano académico. A última destas avaliacións coincidirá coa avaliación final 

ordinaria do mes de maio para os alumnos de segundo de bacharelato e en xuño para os 

alumnos de primeiro de bacharelato. 

Para aprobar cada avaliación deberán ter aprobados todos os exames realizados na 

mesma, sendo a nota a media aritmética dos exames da correspondente avaliación. Se 

unha das notas é inferior a 3.5 non poderá ser compensada coas de outros exames, aínda 

que a media fose 5. Terá  que recuperar toda a avaliación.  

Si un alumno desexa subir a nota da avaliación ou a final, poderá presentarse ao 

examen  de recuperación da devandita avaliación. Neste caso a nota válida será a que 

obteña neste segundo exame. Se considera que podería obter unha cualificación menor 

que a que tiña, terá a posibilidade de non entregar ese segundo examen. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 Se a nota de cada avaliación é  menor que 5 (1ª e 2ª avaliación) aos 15 días, 

aproximadamente, 

de dar as notas terá lugar un exame de recuperación para todos aqueles alumnos que 

suspendesen. Os alumnos que non superen as avaliacións terán a oportunidade de facelo 

ao final do curso mediante un exame final. 

 A avaliación inicial será o punto de referencia para adoptar aquelas medidas de 

apoio e reforzo que se consideren oportunas. 

Realizaranse, como mínimo,  dúas probas escritas por  avaliación  correspondente a 

materia do libro de texto. 

A proba escrita levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen 

o currículo, centrándonos nos estándares de aprendizaxe, que concretan o que o 

alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada materia. 

Ademais da proba escrita poderanse utilizar outros instrumentos, como os traballos 

feitos individualmente ou en grupo, anotacións procedementais derivadas da 

observación directa, valoración da curiosidade e interese pola materia etc. 

    Os alumnos de 2º de bacharelato que teñan pendente a Física e Química de 

primeiro, e que teñan a posibilidade de aprobar segundo e polo tanto asistir as probas de 

acceso a universidade, podrán facer unha proba de recuperación en maio. 



    Coa lexislación vixente está previsto un exame extraordinario de setembro para o 

alumnado que non acade cualificación positiva na convocatoria de xuño. Na data de 

setembro que acorde o centro  realizarase un exame escrito, sendo necesario obter unha 

nota mínima de 5 para superalo. O exame de setembro presentará unha estructura 

idéntica a das probas realizadas ao longo do curso. A setembro presentaranse  coa 

materia vista o longo do curso.  

 

 

 

 

 

 

 

10. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

 

Faremos un exame por cada tema, o cada dous dependendo da relación que  teñan entre 

eles, vistos  na aula. 

Os exames de avaliación constarán de  varias preguntas con distintos apartados. Algúns  

deses apartados de cada pregunta corresponderá os mínimos exixibles propostos para 

cada materia. 

Para aprobar a asignatura o alumno deberá ter aprobado a parte de Física e a de 

Química, ben por curso ou ben no exame final. En cada avaliación terá que ter 

aprobados todos os exames nos que se dividiu a asignatura, neste caso a nota final será a 

media aritmética deles. Excepcionalmente poderá darse por aprobado algún exame 

sempre que a nota sexa maior que catro e que ao facer a media cos outros exames, esta 

sexa como mínimo un cinco. A nota final poderá variarse dependendo  das faltas de 

asistencia sen xustificar, do traballo realizado en clase e nas prácticas se as houbese, e 

no caso de que aprobase todos os exames a primeira oportunidade.  

No caso de non aprobar a asignatura na convocatoria de xuño, deberán examinarse de 

toda a asignatura na convocatoria de setembro. Para aprobar este exame deberá ter una 

nota superior a catro en cada parte da asignatura (Física e química) e una media de cinco 

como mínimo entre ambas partes.  

Teranse en conta na cualificación das probas: 



 

- As cuestións e exercicios deben contestarse razonadamente valorando na súa 

resolución unha adecuada estructuración e o rigor no seu desenvolvemento. 

 

- Valorarase positivamente a inclusión de pasos detallados, así como a realización de 

diagramas, debuxos e esquemas. 

 

- Na corrección dos problemas terase en conta o proceso seguido na resolución dos 

mesmos, valorándose positivamente a identificación dos principios e leis físicas 

involucradas. 

 

- Valorarase a destreza na obtención de resultados numéricos e o uso correcto das 

unidades no sistema internacional. 

 

- Claridade de comprensión e exposición de conceptos. 

 

- Uso correcto de formulación, nomenclatura e linguaxe química. Para aprobar a parte 

correspondente á formulación de Química haberá que ter un 70% das fórmulas 

correctas. 

 

- Capacidade de análise e relación. 

 

- Desenvolvemento da resolución de forma coherente e uso correcto de unidades. 

 

-Aplicación e exposición correcta de conceptos na formulación dos problemas. 

 

Complementará a nota: 

 

 O traballo no aula, as respostas a cuestións platexadas, a resolución de 

problemas, as actividades de procura de información bibliográfica, o traballo en 

equipo e o caderno de clase. 

 Se evaluará o interese e a participación activa en clase así como a actitude do 

alumno cara á asignatura e cara á convivencia no aula. Teranse en conta 

especialmente as seguintes actitudes e valores: 

 

1. Respecto aos compañeiros, profesores e a contorna. 

2. A motivación e o interese demostrado. 

3. Grado e a forma de participación no grupo. 

4. Utilización eficaz do tempo e do espazo de traballo dispoñibles. 

5. Recolleita do material e limpeza do área de traballo. 

6. Comportamento individual e colectivo no laboratorio. 

 

 PORCENTAXE CUALIFICACIÓN 

EXAME 1 
90 % 

50%  

EXAME 2 50%  

Expresión oral e escrta 5 %  

Interese, traballo, 

proxectos de 

investigación,.. 

5 % 

 

Cualificación avaliación   



 

Na nota final terase en conta a aptitude do alumnado na aula  e  poderase, de manera 

extraordinaria, disminuir ata 1 punto  a nota final do mesmo se o seu comportamento 

fose repititivo. 

 

11.  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E 

A PRÁCTICA DOCENTE. 

 

Ao longo do curso será preciso realizar unha avaliación continua do proceso do ensino e 

a práctica docente. Os indicadores que permitirían coñecer a evolución deste proceso 

serían entre outros os seguintes: 

o Adaptación das actividades e o traballo do grupo ás 

características e necesidades do alumnado 

o Pluralidade e variedade das actividades propostas  

o Adecuación das actividades: permiten utilizar recursos diversos, 

relaciónanse con situacións cotiás, obrigan a reflexionar 

o Organización do tempo  da clase e distribución do alumnado na 

realización de tarefas. 

o Utilización de distintos tipos de probas e de instrumentos 

variados para realizar a avaliación. 

o Realización de cuestionarios ou enquisas para coñecer a opinión 

do alumnado. 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.  

 

As distintas necesidades dos alumnos/as dun grupo fará necesario un repertorio de 

actividades con diferentes grados de dificultade. Deberá existir un bloque de propostas 

de traballo que se presentará a todos os alumnos individualmente ou en grupo. 

Propoñeranse actividades máis sinxelas aos alumnos que teñan dificultades para 

progresar no grupo e outras máis complexas para os alumnos máis avanzados. 

Un bo sistema de reforzo e ampliación pode ser os traballos en pequenos grupos sobre 

temas xa estudados buscando novos ddatos, aplicacións ou relacións con informacións 

de actualidade.  

En cada unidade didáctica procurarase facer referencia a aspectos xa tratados en 

unidades anteriores. Se fose necesario, utilizarase algún recreo para axudar aos alumnos 

que teñan algunha necesidade ou dúbida específica. 

13.  ELEMENTOS TRNAVERSAIS 

 

Programación da educación en valores. Seguindo o Decreto 86/2015 do 25 de xuño 

este departamento traballará a través dos contidos de cada materia a comprensión 

lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 

información e da comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional 

como xa quedou reflectido ao falar das competencias clave, do uso das TICs, do 

proxecto lector, etc... noutros puntos desta programación 



Ao mesmo tempo, este departamento tomando como referencia os principios básicos da 

Constitución propón incidir sobre os seguintes valores: 

 Valores de participación democráticos: o respecto ás opinións dos demais, o 

dereito a ser oído, a soster opinións críticas incorporaranse ao currículo a través 

da reflexión e o debate que xurdirán de xeito natural sobre os  distintos temas  

 Valores relativos aos dereitos fundamentais dos seres humanos:  

 Valores relativos á igualdades dos sexos e á violencia de xénero: tentarase 

sensibilizar ao alumnado con respecto a calquera tipo de violencia, en especial, a 

de xénero. Insistirase no principio básico de igualdade entre home e muller, cos 

mesmos dereitos e obrigas e igualdade de oportunidades. A este respecto, 

salientarase que o coñecemento científico e o desenvolvemento tecnolóxico non 

debe distinguir entre persoas de distinto sexo. 

 Valores relativos á convivencia pacífica: estableceranse debates sobre o uso dos 

distintos inventos e descubrimentos ao longo da historia e da necesidade de 

valores éticos na investigación científica. 

Accións de contribución ao plan TIC. Tratarase de que o alumnado acade unha certa 

competencia dixital que consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar 

e comunicar información para transformala en coñecemento e inclúe tanto o acceso á 

información  ata a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada.  

Traballarase con información procedente de fontes diferentes como os buscadores por 

Internet, documentos dixitais, foros, chats, revistas divulgativas na web, presentacións 

electrónicas e simulacións interactivas. Para conseguilo deberase dispoñer das aulas de 

informática e da biblioteca escolar como centros de recursos multimedia. Estes traballos 

quedan por tanto supeditados ás necesidades do centro e a dispoñibilidades destes 

medios. 

O que se pretende ao fomentar o uso das tecnoloxías de información e comunicación e: 

o Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e o seu afán 

de coñecemento 

o Fornecer ao alumnado de estratexias para obter e xestionar a información 

conseguida mediante o uso das  TIC 

o Localizar e utilizar programas e páxinas web que faciliten a consecución dos 

obxectivos da materia 

o Utilizar o ordenador como medio de creación, integración, cooperación e expresión 

das propias ideas 

o Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula: proxectos, 

explicacións, actividades 

o Favorecer a superación das limitacións de acceso ás TIC derivadas das 

desigualdades sociais 

Accións de contribución ao plan de convivencia. Partindo do decreto 8/2015 do 8 de 

xaneiro polo que se desenvolve o plan de convivencia, este departamento tentará 

garantir: 

 Un ambiente educativo de respecto mutuo: aproveitaranse os traballos en grupo 

para fomentar o desenvolvemento das habilidades de cooperación entre iguais 



 O respecto dos dereitos e liberdades fundamentais:  utilizando os contidos 

propios da materia traballaranse as ideas de paz, igualdade e non discriminación 

entre as persoas independentemente de sexo, raza,...  

 A resolución pacífica de conflictos e de situacións de acoso escolar empregando 

técnicas que promovan a empatía entre o alumnado implicado. 

 

 

Accións de contribución ao proxecto lector. 

Obxectivos 

1.Desenvolver a competencia lectora e lingüística do alumnado. 

2.Incrementar o vocabulario científico e mellorar a expresión e a linguaxe 

3.Educar no uso crítico da información 

4.Apoiar a adquisición das competencias clave 

5.Promover o interese, o gusto e o hábito da lectura de todo tipo de textos e en todo tipo 

de soportes 

6.Desenvolver a capacidade de ler cunha velocidade e comprensión adecuada 

7.Incentivar a capacidade de expresarse por escrito mediante a elaboración e 

transmisión de ideas e resultados científicos 

8.Estimular o entusiasmo polo saber e a capacidade de investigar e aprender con 

autonomía 

Metodoloxía 

 Realizar lecturas na clase usando os pequenos textos de carácter científico que 

aparecen en cada un dos temas do libro 

 Resumir de forma oral ou por escrito o lido como estratexia para comprobar a 

comprensión do alumnado 

 Definir ou buscar sinónimos daquelas palabras que lles resulten  descoñecidas ou 

ben tentar a súa comprensión polo contexto 

 Relacionar os temas dos artigos coas experiencias cotiás fomentando as preguntas e 

espertando a curiosidade dos alumnos 

 Promover actividades de busca de informacións complementarias sobre o mesmo 

tema usando outros soportes como xornais, revistas, documentais, Internet... 

 Integrar o uso das TIC 

Lecturas propostas 

 Textos sobre fenómenos naturais, curiosidades e descubrimentos científicos, 

noticias de actualidade, etc... que recolla o libro de texto e que estean relacionados 

cos contidos das distintas unidades 

 Artigos de xornais ou revistas científicas 

 Páxinas de internet relacionadas coa ciencia, a tecnoloxía e a sociedade 

 Libros propostos polo profesor e que se atoparán na biblioteca como os seguintes 
 

Libros recomendados para Bacharelato, entre outros: 

 

 Núñez Centella,R. Esta es mi gente  



 Gallo, E. El misterio tras los inventos  

 Fdez Vidal, S.  Desayuno con partículas 

 Aydon,  C.  Historias curiosas de la ciencia 

 Schwarcz, J.  Radares, hula hoops y cerdos juguetones 

 Asimov, I.  Cien preguntas básicas sobre la ciencia 

 Vinagre,F.  Cuestiones curiosas de química 

 Hawking, S.  Brevísima historia del tiempo 

 Balbi, A. y  Piccioni, R.  Cosmicomic 

 Edelstein, J.   Antimateria, magia y poesía 

 
14.  PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN. 

 

Durante o ano revisarase a marcha e cumprimento do programado nas reunións de 

departamento nas que, polo menos unha vez ao mes, se incluirá este apartado. 

Realizaranse todas as modificacións que se consideren necesarias . 

Ao finalizar o curso farase unha última avaliación que se recollerá na memoria final que 

se entrega á xefatura de estudos e na que sempre se sinal o grao de cumprimento que se 

acadou dos distintos obxectivos formulados inicialmente 

Os indicadores utilizados para a avaliación será a comprobación de que: 

 A selección e secuenciación de contidos é operativa 

 A forma de presentar os obxectivos é clara e eficaz 

 As actividades están en función das características do alumnado 

Os recursos son variados e asequibles 

 

15. ANEXOS 

 

Anexos que según as instruccións do 30 de xullo de 2020 se deben incorporar á 

programación do curso. 

I) APRENDIZAXES IMPRECIMDIBLES NON ADQUIRIDOS NO CURSO ANTERIOR 

 Forzas de especial interese 

 Hidrostática e física da atmosfera 

 Enerxía mecánica e traballo 

 Enerxía térmica e calor 

II) PLANS DE REFORZO E RECUPERACIÓN 

As forzas veranse cando demos a materia correspondiente en 1º Bach co mesmo 

título. Hidróstatica e física da atmosfera introducirase tamén aquí, pola importancia que 

teñen as forzas na definición dos seus conceptos básicos, e a importancia das forzas nos 

mesmos.  



Enerxía mecánica, traballo e calor son conceptos que se ven en 1º bach polo cual 

o veremos cun poco máis de detenimiento, hacendo máis énfase nos conceptos 

fundamentais 

 

III) ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN EN FUNCIÓN DA SITUACIÓN 

SANITARIA 

 

ENSINANZA NON PRESENCIAL 

Metodoloxía e actividades 

Actividades 

Desenvolvemento  inicialmente da programación  do 

curso 2020-2021 e   realización de traballos e probas con 

relación a mesma 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade) 

Empregaranse a aula virtual con todo o alumnado. E de 

xeito especial nos supostos de educación a distancia, cando 

menos, co alumnado que parcialmente estea en situación de 

corentena cando non exista suspensión da actividade presencial 

no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de formación 

a distancia que poida por en funcionamento a consellería.  

No caso de actividade lectiva non presencial.  

Metodoloxía variada intentando facilitar  a participación 

de todo o alumnado.  Emprego da aula virtual de Física e 

Química onde o alumnado está matriculado por cursos e dispón 

de presentacións de temas, exercicios resoltos, enlaces a páxinas 

web e onde terán tarefas, actividades  e probas escritas de ser 

necesario. Nesta fase non presencial con explicacións a través 

da aplicación Cisco Webex, tamén a través de vídeos, con 

pautas a través da aula virtual onde teñen materiais e recursos. 

Tamén se empregará o correo electrónico para que podan 

comentar co/a profesor/a de xeito individual ou problemas cos 

que se atopan. 

         Orientacións didácticas por escrito da materia vista. 



 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Se se  dese o caso de confinamento os criterios de cualificación serían: 

 60 % Valoración das probas escritas realizadas a través da aula virtual. 

 10 % Participación na clase virtual 

 20 % realización de exercicios mandados e entregados na aula virtual no período 

indicado. 

 10 % Prácticas. Proxectos e traballos de investigación mandados a través del 

auyla virtual 

ENSINANZA  SEMIPRESENCIAL  

 

 O noso instituto, en principio, non  contempla ese escenario, polo tanto, non a 

incluímos nin na programación da ESO nin a do bacharelato. 

 

 

Seguimento do libro de texto e realización de tarefas do 

mesmo. 

Vídeos de apoio as explicacións teóricas. 

          Traballos feitos no caderno da materia  e enviados por 

procedementos telemáticos. 

          Consulta de dubidas a través do correo electrónico e a 

aula virtual. 

Materiais e recursos 

Libro de texto 

Páxina  web ou aula virtual do centro donde se recolle toda a 

información para o alumnado. 

Video- turoriais para explicar a teoría dos temas e como facer 

os exercicios 

Caderno do alumno onde reflicten o traballo feito. 

Aula virtual para resolver dúbidas e información para o 

alumnado. 


