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       1.1-Composición      

•Departamento  de Física  e Química do I.E.S. “San Rosendo” de Mondoñedo correspondente  ó curso 
2013-2014 está formado polos seguintes profesores:

María Pérez  Castiñeira

              María Josefa Fernández Nieto

  1.2- Materias que imparte:

Este Departamento imparte as materias de:

• Física e Química de 3º ESO.
• Física e Química de 4º ESO.
• Física e Química de 1º de Bacharelato.
• Física de 2º de BAC.
• Química de 2º de BAC.
• Ámbito Científico do Programa de Diversificación Curricular (4º PDC)
• Agrupamento específico 1º ESO (Matemáticas).
•

1.3- Reunión semanal:  

     Non fixada.

 1.4-Accesibilidade da programación

       A programación encóntranse  na secretaría do centro, donde se pode consultar.

2- Lexislación curricular:

    2.1-Básica:

    -Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio , de Educación( BOE núm. 106 de 04-05-06)

    2.2-Educación secundaria obligatoria

    -Real  Decreto  1631/2006,  de  29  de  decembro  ,  polo  que  se  establecen  as  ensinanzas  mínimas 
correspondentes á Educación Secundaria Obligatoria. (BOE de 5 de Janeiro de 2007).

     -Decreto  133/2007,  do 5 de xullo  polo que se regulan as ensinanzas da Educación   Secundaria  
Obligatoria na Comunidade  Autónoma de Galicia (DOG 13-07-2007)

     -Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regulan os programas de diversificación na ESO (DOG 21-
08-2007).

     -Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación  da ESO na  Comunidade 
Autónoma de Galicia (DOG 12-09-07).

     -Orde de 21 de decembro  de 2007 pola que se regula a avaliación na ESO na Comunidade Autónoma 
de Galicia (DOG  07-01-08).
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    2.3-Bacharelato

       -Real Decreto 1467/2007 de 2 de novembro polo que se establece  a estrutura do bacharelato e se 
fixan as súas ensinanzas mínimas  (BOE  06-09-07).

      -Decreto 126/2008, do 19 de xuño , polo que se establece a ordenación e o curriculo do bacharelato 
na comunidade Autónoma de Galicia.(DOG 23-06-08).

      -Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o curriculo das ensinanzas de 
bacharelato en Galicia (DOG 29-05-08).

3-Introdución da asignatura

Os avances  tecnolóxicos  na  actualidade  están  presentes  nas  nosas  vidas  cotiás  a  través  de  diversas 
aplicacións  e  dos  medios  de  comunicación.  As  persoas  usan  aparellos  con  tecnoloxía  láser,  placas 
solares,lámpadas de baixo consumo, teléfonos móbiles,etc.  O coñecemento científico  é necesario  para 
comprender  situacións  que  afectan  de  xeito  global  o  planeta,  como  o  cambio  climático, 
contaminación,etc.  Ensino  desta  asignatura  ten  ,pois,  que  facilitar  a  comprensión  de  todos  eses 
problemas e da responsabilidade humana neles, tamén dos avances científicos de cara a lograr a mellora 
da saúde individual e social,e para o desenvolvemento sustentable.

   As ciencias  da natureza resumen o coñecemento sobre o mundo natural  e exprésano a través dun 
conxunto  de  principios  ,  teorías  e  leis  integrados  dentro  de  modelos  explicativos  e  preditivos; 
caracterizanse polos procedementos empregados para xeralos ,organizalos e valoralos.  O coñecemento 
científico  é  tamén  produtodunha  actividade  social,desenvolvida  por  persoas  que  forman  parte  da 
sociedade de cada momento,  que se ve influenciado polos  coñecementos  previos que posúen ,  polas 
necesidades e condicionamentos de cada época histórica.

No primeiro ciclo de Educación Secundaria Obrigatoria, a área de Ciencias da Natureza preséntase coma 
un todo que predomina sobre  as  distintas  disciplinas  que a configuran  (Bioloxía,  Xeoloxía,  Física  e 
Química). Pola contra, no segundo ciclo, as disciplinas prevalecen sobre a área; preténdese un saber máis 
especializado e, sen perder nunca a referencia ás capacidades e necesidades dos alumnos, é a disciplina a 
que impón tanto os temas coma a secuencia de conceptos e procedementos que lle son propios.

O Primeiro  Ciclo  está  incluido  no Proxecto  Didáctico  do Departamento  de Bioloxía  e Xeoloxía  e é 
impartido pola Profesora adscrita a dito Departamento

O primeiro ciclo ten carácter  preferentemente descritivo, o segundo é máis analítico e explicativo.  As 
cuestións que se formulan en 3.º e 4.º oriéntanse para descubrir  relacións,  prever resultados,  elaborar 
hipóteses, deducir principios, aplicar leis, etc.

A Educación  Secundaria  Obrigatoria  pretende,  en  primeiro  lugar,  desenvolve-las  capacidades  xerais 
necesarias  para  que,  ó  rematala,  tódolos  alumnos  e  alumnas  sexan  capaces  de  integrarse 
satisfactoriamente na vida activa e profesional.
Tódolos elementos do Proxecto Curricular do segundo ciclo deben ter coma primeiro obxectivo garanti-
las  capacidades  terminais  de etapa.  Pero tampouco podemos esquecer  a continuidade dos alumnos e 
alumnas que pretendan acceder a estudios posteriores, ben de Ciclos Formativos de Grao Medio, algunha 
das modalidades de Bacharelato, ou outros.
En relación coa principal finalidade da ESO, o segundo ciclo debe mante-la énfase na perspectiva útil da 
ciencia e conter suficientes elementos para unha formación profesional de base. En relación co carácter 
propedéutico que a ESO ten tamén para moitos alumnos, debe subministrar unha información rigorosa e 
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tódalas destrezas operativas que serán prerrequisito para as etapas ulteriores. O proxecto Didáctico de 
Física e Química pretende cubrir todas esas condicións:  proporciona un soporte conceptual suficiente, 
rigoroso e organizado para que o alumnado sexa quen de explicar cientificamente os fenómenos cotiáns, 
entender  e  participar  nos  grandes  debates  sociais  e  dar  conta  das  aplicacións  tecnolóxicas;  traballa 
sistematicamente nos procedementos (observacións, técnicas de laboratorio, etc. ) e exercita a resolución 
de problemas.

O carácter optativo que as Ciencias teñen en 4.º curso obriga a deseñar separadamente cada un dos dous 
cursos. A Física e Química de 3.º debe se-lo peche xeral da etapa. A de 4.º proponse como afondamento 
e ampliación para alumnos/as  que, en función das súas intencións  académicas e/ou interese,  a elixen 
como optativa.
Proposta do Proxecto:

• O 3.º curso reúne os temas que presentan as bases fundamentais da Química (o comportamento da 
materia, átomos e moléculas, as reaccións químicas básicas e as súas leis, etc.), o estudio de forzas e 
do movemento, a enerxía e as súas formas (calor,  traballo),  as ondas e os feitos e conceptos máis 
importantes relacionados coa electricidade e o electromagnetismo.

• O 4.º curso céntrase nos contidos de cinemática (movemento rectilíneo uniforme e uniformemente 
acelerado), dinámica, forzas gravitatorias, forzas en fluídos, enerxía, calor, traballo e potencia, etc., 
para rematar co estudio das reaccións químicas e dos compostos orgánicos.

   AS COMPETENCIAS BÁSICAS 

   Na  definición  que  a  Lei  orgánica  de  educación  (LOE)  fai  do  currículo,  atopámonos  tanto  cos 
compoñentes tradicionais  (obxectivos,  contidos,  métodos pedagóxicos  e criterios  de avaliación)  coma 
cunha significativa  novidade,  como é  a introdución das  competencias  básicas. Este  elemento  pasa  a 
converterse  nun dos  aspectos  orientadores  do conxunto  do currículo  (non é  casual  que no currículo 
antecedan na súa formulación, mesmo, aos obxectivos e aos contidos) e, en consecuencia, en orientador 
dos procesos de ensino-aprendizaxe,  máxime cando nun dos cursos desta etapa educativa (segundo da 
ESO)  o/a  alumno/a  participou  na  denominada  avaliación  de  diagnóstico,  na  que  debeu  demostrar  a 
adquisición  de  determinadas  competencias.  Independentemente  de  que  esta  avaliación  non  teña 
consecuencias académicas para os/as alumnos/as, o feito de que os seus resultados sirvan de orientación 
para que os centros adopten decisións relativas ás aprendizaxes dos/as alumnos/as dános unha idea de 
como os procesos educativos se van ver condicionados por este novo elemento na liña de ser moito máis 
funcionais.  Non esquezamos tampouco  que a decisión  de se  o/a  alumno/a  obtén  ou non o título  de 
graduado na ESO no curso seguinte vaise basear en se adquiriu ou non as competencias básicas da etapa, 
de aí que as competencias se acabarán convertendo no referente para a avaliación do/a alumno/a.
Moitas son as definicións que se deron sobre este concepto novidoso (coñecido no noso país a partir dos 
denominados informes PISA), pero todas fan fincapé no mesmo: fronte a un modelo educativo centrado 
na adquisición de coñecementos máis ou menos teóricos, desconectados entre si en moitas ocasións, un 
proceso  educativo  baseado na adquisición  de competencias  incide,  fundamentalmente,  na adquisición 
duns saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que haberán de ser demostrados polos/as 
alumnos/as (é algo máis ca unha formación funcional). En resumo, unha competencia é a capacidade 
posta en práctica e demostrada de integrar coñecementos, habilidades e actitudes para resolver problemas 
e situacións en contextos diversos. De forma moi gráfica e sucinta, chegouse a definir como a posta en 
práctica dos coñecementos adquiridos, os coñecementos en acción, é dicir, mobilizar os coñecementos e 
as  habilidades  nunha situación  determinada (de carácter  real  e  distinta  daquela  en que se aprendeu), 
activar recursos  ou  coñecementos  que  se  teñen  (aínda  que  se  crea  que  non  se  teñen  porque  se 
esqueceron).
Pero hai un aspecto que debe destacarse, dado que non adoita ser apreciado a simple vista, é o que incide 
sobre o que demos en chamar carácter combinado da competencia: o/a alumno/a, mediante o que sabe, 
debe demostrar que o sabe aplicar,  pero ademais que sabe ser e estar. Desta forma vemos como unha 
competencia  integra  os diferentes  contidos  que son traballados  na aula  (conceptos,  procedementos  e 
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actitudes),  exemplo dunha formación  integral  do/a  alumno/a.  En resumo,  estamos a recoñecer  que a 
institución escolar non só prepara o/a alumno/a no coñecemento de saberes técnicos e científicos, senón 
que o fai tamén como cidadán/á, de aí que deba demostrar unha serie de actitudes cívicas e intelectuais 
que impliquen o respecto aos demais, a ser responsable, a traballar en equipo...
Tamén é importante outro aspecto, ao que moitas veces non se lle concede a importancia que ten: formar 
en competencias  permite  facerlle  fronte  á  constante  renovación  de coñecementos  que se  produce  en 
calquera  área de coñecemento.  A formación académica do alumnado transcorre na institución escolar 
durante un número limitado de anos, pero a necesidade de formación persoal e/ou profesional non remata 
nunca, polo que unha formación competencial no uso, por exemplo, das tecnoloxías da información e a 
comunicación permitirá acceder a este instrumento para solicitar a información que en cada momento se 
precise (obviamente, despois de analizar a súa calidade). Se ademais temos en conta que moitas veces é 
imposible  tratar  en profundidade todos  os contidos  do currículo,  está  claro  que o/a  alumno/a  deberá 
formarse nesa competencia, a de aprender a aprender.
No noso sistema educativo considérase  que as competencias básicas que debe ter o/a alumno/a cando 
remata a súa escolaridade obrigatoria  para enfrontarse cos retos da súa vida persoal  e laboral  son as 
seguintes:

• Competencia en comunicación lingüística.
• Competencia matemática.
• Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico.
• Competencia no tratamento da información e competencia dixital.
• Competencia social e cidadá.
• Competencia cultural e artística.
• Competencia para aprender a aprender.
• Competencia en autonomía e iniciativa persoal.

Pero,  que  entendemos  por  cada  unha  desas  competencias?  De  forma  sucinta,  e  recollendo  o  máis 
significativo  do que establece  o currículo  escolar,  cada  unha delas  achégalle  o seguinte  á formación 
persoal e intelectual do/a alumno/a:

• COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Supón a utilización da linguaxe como un instrumento de comunicación oral e escrita e como un 
instrumento de aprendizaxe e de autorregulación do pensamento, das emocións e da conduta, polo 
que  contribúe,  así  mesmo,  á  creación  dunha  imaxe  persoal  positiva  e  fomenta  as  relacións 
construtivas  cos/coas  demais  e  co  contorno.  Aprender  a  comunicarse  é,  en  consecuencia, 
establecer lazos con outras persoas, achegarnos a outras culturas que adquiren sentido e provocan 
afecto  en  canto  que  se  coñecen.  En  resumo,  esta  competencia  lingüística  é  fundamental  para 
aprender a resolver conflitos e para aprender a convivir.

A adquisición desta competencia supón o dominio da lingua oral e escrita en múltiples contextos e 
o uso funcional de, polo menos, unha lingua estranxeira.

• COMPETENCIA MATEMÁTICA
Esta competencia consiste, ante todo, na habilidade para utilizar os números e as súas operacións 
básicas,  os  símbolos  e  as  formas  de  expresión  e  de  razoamento  matemático  para  producir  e 
interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e 
para resolver problemas relacionados coa vida diaria e co mundo laboral.

A adquisición desta  competencia  supón,  en resumo, aplicar  destrezas  e actitudes  que permiten 
razoar matematicamente, comprender unha argumentación matemática, expresarse e comunicarse 
na linguaxe matemática e integrar o coñecemento matemático con outros tipos de coñecemento.

• COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO
É a habilidade  para interactuar co mundo físico nos seus aspectos naturais  e nos xerados pola 
acción humana, de modo que facilite a comprensión de sucesos, a predición de consecuencias e a 
actividade dirixida á mellora e á preservación das condicións de vida propia, das demais persoas e 
do resto dos seres vivos.
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En  resumo,  esta  competencia  implica  a  adquisición  dun  pensamento  científico-racional  que 
permite interpretar a información e tomar decisións con autonomía e iniciativa persoal, así como 
utilizar valores éticos na toma de decisións persoais e sociais.

• TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL
Son  as  habilidades  para  buscar,  obter,  procesar  e  comunicar  información  e  transformala  en 
coñecemento. Inclúe aspectos que van desde o acceso e a selección da información ata o seu uso e 
transmisión  en  diferentes  soportes,  incluíndo a  utilización  das  tecnoloxías  da  información  e  a 
comunicación como un elemento esencial para informarse e comunicarse.

A adquisición desta competencia supón, polo menos, utilizar recursos tecnolóxicos para resolver 
problemas de modo eficiente e ter unha actitude crítica e reflexiva na valoración da información de 
que se dispón.

• COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ
Esta competencia permite vivir en sociedade, comprender a realidade social do mundo en que se 
vive e exercer a cidadanía democrática nunha sociedade cada vez máis plural. Incorpora formas de 
comportamento individual que capacitan as persoas para convivir en sociedade, relacionarse cos 
demais,  cooperar,  comprometerse e afrontar  os conflitos,  polo que adquirila  supón ser quen de 
poñerse no lugar do/a outro/a, aceptar as diferenzas, ser tolerante  e respectar os valores, as crenzas, 
as culturas e a historia persoal e colectiva dos/as outros/as.

En resumo, implica comprender a realidade social en que se vive, afrontar os conflitos con valores 
éticos e exercer os dereitos e os deberes cidadáns desde unha actitude solidaria e responsable.

• COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA
Esta  competencia  implica  coñecer,  apreciar,  comprender  e  valorar  criticamente  diferentes 
manifestacións  culturais  e artísticas,  utilizalas  como fonte  de gozo e enriquecemento persoal  e 
consideralas parte do patrimonio cultural dos pobos.

En definitiva, apreciar e gozar a arte e outras manifestacións culturais, ter unha actitude aberta e 
receptiva  ante  a plural  realidade artística,  conservar  o patrimonio  cultural  común e fomentar  a 
propia capacidade creadora.

• COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
Esta competencia supón, por un lado, iniciarse na aprendizaxe e, por outro, ser capaz de continuar 
aprendendo  de  xeito  autónomo,  así  como  buscar  respostas  que  satisfagan  as  esixencias  do 
coñecemento racional. Así mesmo, implica admitir unha diversidade de respostas posibles ante un 
mesmo problema e atopar motivación para buscalas desde diversos enfoques metodolóxicos.

En resumo, implica a xestión das propias capacidades desde unha óptica de busca da eficacia e o 
manexo de recursos e técnicas de traballo intelectual.

• AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL
Esta competencia refírese á posibilidade de optar con criterio propio e levar adiante as iniciativas 
necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse responsable dela, tanto no ámbito persoal 
coma no social ou laboral.

A adquisición  desta competencia  implica ser creativo/a,  innovador/a,  responsable e crítico/a  no 
desenvolvemento de proxectos individuais ou colectivos.

Nunha competencia non hai saberes que se adquiren exclusivamente  nunha determinada materia e só 
serven para ela. Con todo o que o alumnado aprende nas diferentes materias (e non só na institución 
escolar) constrúe unha bagaxe cultural e de información que debe servirlle para o conxunto da súa vida, 
que debe ser capaz de utilizala en momentos precisos e en situacións distintas. Por iso, calquera desas 
competencias poden alcanzarse senón en todas si na maioría das materias curriculares, e tamén por iso en 
todas estas materias poderá utilizar e aplicar as devanditas competencias, independentemente de en cales 
as puidera adquirir (transversalidade). Ser competente debe ser garantía de ter alcanzado determinadas 
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aprendizaxes,  pero  tamén,  non  o  esquezamos,  de  que  permitirá  alcanzar  outras,  tanto  na  propia 
institución escolar coma fóra de ela, garantía da súa aprendizaxe permanente. As distintas competencias 
básicas, aínda que con desigual importancia, teñen a súa presenza no currículo desta materia, pero todas 
e cada unha delas cunha importante achega á formación do/a alumno/a, como non podía ser doutra forma 
dado o eminente carácter integrador dos seus contidos. 
Dito isto, queda claro que hai unha evidente interrelación entre os distintos elementos do currículo, e que 
habemos de poñela de manifesto para utilizar axeitadamente cantos materiais curriculares se empregan 
no  proceso  de  ensino-aprendizaxe.  Cando  nunha  programación  didáctica,  coma  esta,  se  indican  os 
obxectivos dunha unidade (formulados, ao igual ca os criterios de avaliación, en termos de capacidades), 
sábese que estes condicionan a elección duns contidos ou doutros, da mesma forma que se debe indicar 
uns criterios de avaliación que permitan demostrar se o/a alumno/a os alcanza ou non os alcanza. Por iso, 
os criterios  de avaliación  permiten  unha dobre  interpretación:  por un lado,  os que teñen relación  co 
conxunto de aprendizaxes que realiza o/a alumno/a, é dicir,  haberá uns criterios  de avaliación ligados 
expresamente a conceptos, outros a procedementos e outros a actitudes, xa que cada un destes contidos 
han  de  ser  avaliados  porque  foron  traballados  na  clase  e  que  son  os  que  se  avalían  nos  diferentes 
momentos de aplicación da avaliación continua;  e por outro,  haberá criterios de avaliación que foron 
formulados máis na súa relación coas competencias básicas.
A avaliación das competencias básicas é un modelo de avaliación distinto ao dos criterios de avaliación, 
tanto porque se aplica en diferentes momentos doutras avaliacións como porque a súa finalidade, aínda 
que complementaria, é distinta. Se partimos de que as competencias básicas supoñen unha aplicación real 
e práctica de coñecementos, habilidades e actitudes, a forma de comprobar ou avaliar se o/a alumno/a as 
adquiriu é reproducir situacións o máis reais posibles de aplicación, e nestas situacións o habitual é que 
o/a  alumno/a  se  sirva  desa  bagaxe  acumulada  (todo  tipo  de contidos)  pero  responda,  sobre  todo,  a 
situacións  prácticas.  Desta  forma,  cando  avaliamos  competencias  estamos a  avaliar  preferentemente, 
aínda que non só, procedementos e actitudes, de aí que as relacionemos cos criterios de avaliación con 
maior carácter procedemental e actitudinal.

           3.1-De que forma se logra cada unha das competencias básicas desde esta 
materia? 

•          3.1.1-COMPETENCIA NO TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA 
DIXITAL

Esta competencia pódese adquirir nesta materia mediante o uso das tecnoloxías da información e a 
comunicación,  especialmente  no  que  se  refire  á  localización,  procesamento,  elaboración, 
almacenamento e presentación da información.

• 3.1.2-COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO
Esta competencia adquírese nesta materia mediante o coñecemento e a comprensión de obxectos, 
procesos,  sistemas  e  contornos  tecnolóxicos,  e  a  través  do  desenvolvemento  de  destrezas  e 
habilidades técnicas para manipular obxectos. Ese coñecemento dos obxectos e do proceso en que 
se insire a súa fabricación permitiralle ao/á alumno/a actuar para lograr un contorno máis saudable 
e para consumir máis racionalmente.

•        3.1.3-COMPETENCIA NA AUTONOMÍA E NA INICIATIVA PERSOAL
Esta competencia adquírese pola posta en práctica da metodoloxía intrínseca desta materia para 
abordar  os problemas físicos  e químicos:  formulación do problema, planificación  do proxecto, 
execución, avaliación, propostas de mellora... Da mesma forma, ese proceso permite desenvolver 
calidades  persoais  como  a  iniciativa,  a  superación  persoal,  a  perseveranza,  a  autonomía,  a 
autocrítica, a autoestima...

•        3.1.4-COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
O desenvolvemento de estratexias de resolución de problemas  permítelle ao/á alumno/a alcanzar 
esta competencia, así como familiarizarse con habilidades cognitivas que lle facilitan, en xeral, a 
aprendizaxe.
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•         3.1.5-COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ
Esta  competencia,  no  que  ten  de  habilidade  para  as  relacións  humanas  e  de  coñecemento  da 
sociedade, pode adquirirse mediante a forma en que se actúa fronte aos problemas . A expresión de 
ideas e razoamentos, a análise de formulacións diferentes ás propias, a toma de decisións mediante 
o  diálogo  e  a  negociación,  a  aceptación  doutras  opinións,  etc.,  son  habilidades  sociais  que 
transcenden  ao  uso  do  método  científico  e  que  son  utilizadas  en  todos  os  ámbitos  escolares, 
laborais e persoais. Así mesmo, o coñecemento da sociedade pode facerse desde a forma en que o 
desenvolvemento tecnolóxico provoca cambios económicos e inflúe nos cambios sociais.

•        3.1.6-COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Nesta  materia,  esta  competencia  alcánzase  mediante  a  adquisición  dun  vocabulario  propio 
utilizado na busca, na análise, na selección, no resumo e na comunicación da información, á que 
contribúen tamén a lectura, a interpretación e a redacción de informes e documentos.

•        3.1.7-COMPETENCIA MATEMÁTICA
Mediante o uso instrumental das ferramentas matemáticas (medición e cálculo de magnitudes, uso 
de  escalas,  lectura  e  interpretación  de gráficos,  resolución  de  problemas,...),  esta  competencia 
permite  que o alumnado comprobe a aplicabilidade real  dos coñecementos matemáticos na súa 
vida diaria.

•         3.1.8-COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA
Esta competencia adquírese cando o/a alumno/a desenvolve a imaxinación e a creatividade, e pon 
a Física e a Química  ao servizo da creación artística.

       3.2.Contribución da asignatura ao plan lector  do centro

       A través de textos con actividades  traballaranse de forma explícita os contidos relacionados coa 
competencia lectora 

Traballando con artículos de prensa  para contextualizar a información das distintas unidades en 
temas  actuais  relacionados  coa   vida  cotía  do  alumno.Buscando  curiosidades  científicas  , 
anécdotas e informacións complementarias  moi útiles na aprendizaxe.

     3.3.Contribución da asignatura ao plan TIC do centro

   As novas tecnologías da información e a comunicación deben formar parte dun proxecto educativo 
actual. A aparición de Internet supuxo unha revolución na forma de buscar e tratar a información e por 
iso é necesario ensinar ós alumnos a manexar Internet e aproveitar as posibilidades que ofrece para o 
estudo da Física e Química. Ademáis permite abrir novas formas de traballar en clase que poden resultar 
motivadoras para os alumnos.
   O departamento  propón  actividades  de  aprendizaxe  na  que  os  alumnos  construirán  o  seu  propio 
coñecemento empregando un ordenador. Os alumnos buscarán en Internet a maioría da información que 
precisan e posteriormente transformarana seguindo as directrices marcadas polo profesor, combinando o 
traballo en grupo co individual.
    A través de esta actividade búscanse os seguintes obxectivos :

a) Asumir os deberes, coñecer e exercer os dereitos no respeto ós demais, practicar  a tolerancia,  a 
cooperación  e a  solidariedade  entre  as  presoas  e  grupos,  exercitarse  no diálogo afianzando  os 
dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da 
cidadanía democrática.

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

c) Desenvolver un espíritu emprendedor e a confianza en sí mesmo, a participación, o sentido crítico,  
a  iniciativa  persoal   e  a  capacidade  para  aprender,  planificar,  tomar  decisións  e  asumir 
responsabilidades.
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   Buscarase adquirir as seguintes capacidades :

- Acceder á información e manexala.
- Seleccionar a información necesaria para a resolución dun problema concreto.
- Organizar a información de xeitos distintos.
- Sintetizar a información obtida.
- Conseguir  información  despois  de relacionar  os  coñecementos  previos  e a información 

nova.
- Adquirir seguridade na expresión das propias opinións.
- Empregar eficazmente as ferramentas relacionadas coas novas tecnologías.
- Compartir con outros as ideas que xurden nas investigacións.
- Ser  consciente  da  importancia  da  información  como medio  para  resolver  problemas  e 

desenvolver as ideas propias.
- Respetar as opinións dos demais.
- Desenvolver a capacidade de cooperación.

    

     3.4.Contribución da asignatura ao plan de convivencia do centro

     O departamento de Física e Química , de acordo co plan de convivencia do centro buscará conseguir 
os seguintes obxectivos:

- Desenvolver unha educación para a paz, como base para o desenrolo de valores e actitudes 
pacíficas.

- Proporcionar  un  contexto  favorable  para  a  aprendizaxe,  dende  a  confianza,  respeto  e 
valoración persoal sen facer comparacións.

- Buscar  uns  obxectivos  breves,  realistas  e  claros,  graduados  e  con  posibilidades  de 
consecución. Presentar tarefas adecuadas ás posibilidades e intereses dos alumnos.

- Coidar a motivación a través de reforzos positivos, eloxiando determinadas accións.
- Favorecer a autoconfianza do alumno ante as tarefas escolares.
- Impulsar actividades cooperativas e traballos en grupo para favorecer a diversidade.
- Investigar o uso de estratexias de aprendizaxe idóneas.
- Facer actividades que impulsen a afectividade, a confianza e a autoestima dos alumnos.

4-Obxectivos xerais
• Comprender e expresar mensaxes científicas  utilizando a linguaxe oral e escrita  con propiedade, así 

coma outros sistemas de notación e de representación cando sexa necesario.
• Utiliza-los conceptos básicos da Física e da Química para elaborar unha interpretación científica dos 

principais fenómenos naturais, así coma para analizar e valorar algúns desenvolvementos e aplicacións 
tecnolóxicas de especial relevancia.

• Aplicar  estratexias  persoais,  coherentes cos procedementos da Ciencia,  na resolución  de problemas: 
identificación do problema, formulación de hipóteses, planificación e realización de actividades para 
contrastalas, sistematización e análise dos resultados e comunicación dos mesmos.

• Participar  na planificación e realización  en equipo  de actividades  científicas,  valorando  as  achegas 
propias  e  alleas  en  función  dos  obxectivos  establecidos,  amosando  unha  actitude  flexible  e  de 
colaboración e asumindo responsabilidades no desenvolvemento das tarefas.
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• Elaborar  criterios persoais razoados sobre cuestións científicas e tecnolóxicas básicas da nosa época 
mediante o contraste e avaliación de informacións obtidas en distintas fontes.

• Utiliza-los coñecementos sobre o funcionamento do corpo humano para desenvolver e afianzar hábitos 
de coidado e saúde corporal que propicien un clima individual e social san e saúdable.

• Utiliza-los coñecementos sobre os elementos físicos e os seres vivos para gozar do medio natural, así 
como propoñer, valorar e, no seu caso, participar en iniciativas encamiñadas a conservalo e melloralo.

• Recoñecer e valora-las contribucións da Ciencia para a mellora das condicións de existencia dos seres 
humanos, aprecia-la importancia  da formación científica,  utilizar  nas actividades  cotiás  os valores e 
actitudes  propios  do pensamento  científico,  e  adoptar  unha actitude crítica  e fundamentada  ante  os 
grandes problemas que hoxe presentan as relacións entre ciencia e sociedade.

• Valora-lo  coñecemento  científico  como  un  proceso  de  construcción  ligado  ás  características  e 
necesidades da sociedade en cada momento histórico e sometido a evolución e revisión continua.

4.1-Obxectivos do terceiro curso
• Observar analiticamente o medio e describir cientificamente os feitos observados.
• Distinguir entre substancia simple e substancia composta, mestura e disolución, elemento e composto.
• Comprende-la  estructura  e composición  da materia  e  a sua  organización  en átomos e  moléculas,  e 

aplica-los coñecementos para explica-las propiedades dos elementos e os compostos.
• Describir algunhas reaccións químicas facilmente observables (combustión, corrosión, etc.) e explicar 

cómo se producen.
• Recoñece-la existencia das chamadas propiedades periódicas dos elementos e xustificar mediante elas a 

clasificación dos elementos no sistema periódico.
• Describi-lo  comportamento  de diferentes  elementos  eléctricos  (lámpadas,  resistencias,  interruptores, 

etc.) nun circuíto e analiza-los resultados de conectalos en serie e en paralelo.
• Distinguir entre corrente continua e corrente alterna, e calcula-la intensidade, potencia eléctrica, etc.
• Coñecer  algunhas técnicas  experimentais  que permiten afondar no estudio da materia e descubri-las 

súas propiedades: técnicas de separación, seguimento de reaccións químicas, medición de magnitudes 
eléctricas, etc.

• Formular  algúns compostos sinxelos,  e relaciona-la fórmula de cada composto coa súa composición 
atómica.
• Escribir e axustar correctamente algunhas ecuacións químicas
• Aplicar  estratexias  científicas  na  resolución  de  problemas  relacionados  con  feitos  observables  na 

natureza.
• Participar  en  actividades  e  experiencias  sinxelas  que  permitan  verifica-los  feitos  e  conceptos 

estudiados, e valorar positivamente o traballo en equipo propio da investigación científica.
• Valora-la ciencia  como fonte de coñecemento sobre o medio e como motor do desenvolvemento da 

tecnoloxía, que mellora as condicións de existencia das persoas.
• Desenvolver actitudes que fomenten o respecto polos demais, independentemente do sexo, a idade e a 

raza.
• Amosar interese  polo coñecemento das leis  físicas  que explican a estructura  e o comportamento da 

materia, así coma polas aplicacións técnicas destas leis.

4.2-Obxectivos do cuarto curso
• Observar e explicar cientificamente o movemento dos corpos, e coñece-las leis que rexen o movemento 

rectilíneo uniforme e o uniformemente acelerado.
• Recoñece-los efectos das forzas sobre os corpos, tanto sobre os que están en movemento coma sobre os 

que están en repouso.
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• Coñece-los efectos das forzas nos fluídos.
• Coñece-la  lei  da  gravitación  universal,  utiliza-los  coñecementos  sobre  as  forzas  gravitatorias  para 

explica-los movementos dos planetas, e comprende-los efectos destas forzas sobre o noso planeta.
• Recoñece-las formas de enerxía e as súas transformacións, así coma a súa conservación nos sistemas 

físicos.
• Explicar, mediante conceptos e magnitudes físicas, algúns fenómenos observables na natureza, coma o 

movemento dos planetas, a caída libre, a perda de enerxía en forma de calor nun motor, etc.
• Describir algunhas reaccións químicas facilmente observables (combustión, corrosión, etc.) e explicar 

cómo se producen.
• Coñece-la importancia do carbono no desenvolvemento da vida tal e como a coñecemos.
• Coñecer  algunhas  innovacións  científicas  e tecnolóxicas  de  grande  importancia,  así  coma as  bases 

teóricas que permitiron o seu desenvolvemento.
• Aplicar  estratexias  científicas  na  resolución  de  problemas  relacionados  con  feitos  observables  na 

natureza.
• Participar  en  actividades  e  experiencias  sinxelas  que  permitan  verifica-los  feitos  e  conceptos 

estudiados, e valorar positivamente o traballo en equipo.
• Valora-la ciencia  como fonte de coñecemento sobre o medio e como motor do desenvolvemento da 

tecnoloxía, a cal mellora as condicións de vida das persoas.
• Amosar interese polo coñecemento das leis físicas, que permiten explica-lo comportamento da materia, 

así coma polas aplicacións técnicas desas leis.

Procedementos

• Realizar  experiencias  sobre  técnicas  de  separación  de  mesturas:  filtración,  destilación, 
cromatografía, etc.

• Resolver problemas relacionados coa composición e a estructura da materia.

• Realizar  esquemas da estructura  do átomo e da configuración  electrónica  de átomos de diversos 
elementos.

• Formulación química.

• Axustar ecuacións químicas.

• Resolver problemas e realizar cálculos con ecuacións químicas.

• Realizar experiencias sobre reaccións químicas.

• Resolver problemas e realizar cálculos con ecuacións químicas.

• Realizar experiencias relacionadas co electromagnetismo..

• Interpretar esquemas de circuítos.

• Medir magnitudes físicas (lonxitude, masa, volume, temperatura ou magnitudes eléctricas).

• Resolver problemas sobre corpos en movemento, enerxía, electricidade.

Actitudes

• Valorar positivamente a ciencia como medio de coñecemento do noso medio.

• Amosar interese por comprende-la estructura e a composición dos materiais.

• Valora-lo proceso de avance científico a través da formulación de hipóteses e teorías.
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• Recoñece-la importancia de determinadas reaccións na vida diaria e na industria.

• Valora-la importancia da electricidade na vida diaria.

• Amosar  interese  por  coñece-las  interaccións  nos  fenómenos  naturais  e  explicalas 
cientificamente..

• Interese por coñece-las aplicacións prácticas de determinados fenómenos físicos e químicos.

• Valoración da importancia da utilización  de modelos e teorías na construcción do coñecemento 
da Física e da Quimica, tendo en conta o carácter aberto e dinámico destas ciencias.

• Interese pola observación  de fenómenos físico – químicos naturais.

• Valoración   da investigación   científica como medio de obter coñecemento.

• Interese pola realización correcta das actividades experimentais, o resistro das  observacións e a 
confección dos correspondentes informes.

• Coidado do material  e instrumental ede laboratorio, respecto polas súas normas de utilización, 
así como polas normas de seguridade no laboratorio.

5-METODOLOXIA.

5.1-  TEMPORALIZACIÓN:

3º ESO:

1º TRIMESTRE :Introducción ó  método científico , estructura e diversidade da materia.
2º TRIMESTRE : Cambios químicos e as súas aplicacións.
3º TRIMESTRE : Enerxía e electricidade.

4ºESO:

1º TRIMESTRE: O  movemento  , as forzas  e forzas gravitatorias.
2º TRIMESTRE : Forzas nos fluídos, enerxía e traballo.
3º TRIMESTRE : A materia e as reaccións químicas . Os compostos orgánicos.

5.2-Agrupamento de aula
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En función das necesidades que presentan a resposta á diversidade do alumnado 
e a heteroxeneidade das actividades de ensino-aprendizaxe, poderanse articula-las seguintes variantes de 
agrupamento dos alumnos e as alumnas:

MODALIDADE
DE 
AGRUPAMENTO

NECESIDADES QUE COBRE REALIZACIÓNS
CONCRETAS

Pequeno  grupo  
(apoio).

– Reforzo para alumnos/as con ritmo máis 
lento.
–  Ampliación  para  alumnos/as  máis 
rápidos.
-Adaptación  curricular  (ciencias  da 
natureza 2º ESO).

*

Agrupamento  
flexible.

Resposta puntual a diferencias en:
– Nivel de coñecementos.
– Ritmo de aprendizaxe.
– Intereses e motivacións.

*

Talleres. Resposta  a  diferencias  en  intereses  e 
motivacións  en  función  da  natureza  das 
actividades.

*

5.3-Atención á diversidade

O feito de que o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria presenta diferencias individuais canto a 
capacidades, intereses e motivacións é algo non só admitido a priori senón que, como consta no Proxecto 
Curricular do Centro, debe ser calibrado na súa magnitude exacta polo que se refire ó grupo concreto de 
alumnos cos que imos traballar na etapa.
Ademais,  a  atención  á  diversidade  dos  alumnos  e  alumnas  reviste  especial  importancia  en  Física  e 
Química,  debido á complexidade dalgúns dos contidos do programa, e debe estar  presente sempre na 
actividade docente para logra-los mellores resultados. Esta atención á diversidade contémplase en catro 
planos: a programación, os contidos, as actividades e os materiais.

5.3.1-Atención á diversidade na programación

Un aspecto importante na programación de Física e Química é que debe ter en conta aqueles 
contidos  nos  que  poida  haber  unha  gran  diversidade na  aula.  Por  exemplo,  os  conceptos  e 
procedementos  que  requiren  coñecementos  matemáticos  adoitan  evidencia-la  diversidade  no 
conxunto de alumnos e alumnas, non soamente polas diferencias na habilidade para aplica-los 
coñecementos, senón tamén polas distintas capacidades para interpreta-los resultados. 
Dentro deste apartado temos a adaptación curricular de ciencias  da natureza de 2º de ESO .

5.3.1.1.-ADAPTACION CURRICULAR ( CIENCIAS DA NATUREZA  2º ESO)
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COMPETENCIAS BÁSICAS

Coñecemento e interacción co mundo físico

-  Relacionar a evolución da ciencia co noso modo de vida.

-  Realizar experiencias sinxelas para interpretar como inflúen determinados factores nas 

funcións vitais dos seres vivos.

-  Obter, analizar e extraer conclusións de observacións realizadas ao estudar os ciclos 

vitais dalgúns seres vivos e dun ecosistema do ámbito.

-  Interpretar e elaborar esquemas, como o do ciclo das rochas, o do ciclo vital dunha planta 

e o dos ciclos de materia e enerxía dun ecosistema.
Matemática

-   Empregar  a  linguaxe  matemática  para  cuantificar  aspectos  como  a  medida  da 

materiaou a enerxía  transferida,  co fin  de resolver  problemas, realizar  gráficos  e táboas  que 

permitan ordenar a información, e extraer conclusións.

-  Utilizar  a linguaxe matemática  para  elaborar  mapas  sísmicos,  resolver  problemas, 

realizar diagramas de barras, gráficos de sectores e táboas, que permitan ordenar a información e 

extraer conclusións.

Tratamento da información e competencia dixital

-  Buscar información en enciclopedias, Internet, etc.; analizala, organizala (en mapas 

conceptuais, gráficos,...), para obter unha visión integral da actividade científica.

Lingüística
-   Usar  axeitadamente  aqueles  termos  científicos  específicos  relativos  a  enerxías, 

cambios,  luz,  son,  fenómenos  naturais  ou  seres  vivos  que  permiten  transmitir,  interpretar  e 

comprender os coñecementos adquiridos en diferentes textos científicos.

Cidadá e social

-  Valorar o uso responsable das enerxías dispoñibles, ser conscientes da situación crítica 

da falta de recursos enerxéticos en que nos atopamos e tomar unha actitude responsable 

de aforro enerxético.

-  Desenvolver actitudes respectuosas co ámbito natural e comprender a importancia da 

conservación das paisaxes naturais.

Aprender a aprender
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-  Ser capaz de razoar e de buscar respostas dunha forma autónoma ante diversas 

situacións, e ser consciente dos coñecementos adquiridos a través da autoavaliación.

Autonomía e iniciativa persoal
-   Iniciar  e  levar  a  cabo  proxectos  que  permitan  analizar  e  avaliar  situacións  ou 

problemas abertos que requiren propoñer solucións.

OBXECTIVOS

-Coñecer as transformacións da natureza debidas á enerxía.

-Definir  as propiedades da materia .

-Explicar as características dos distintos tipos de enerxía .

-Coñecer as calidades do son e os procesos fisiolóxicos relacionados coa audición.

-Describe as partes e funcionamento do oido.

-Coñecer os fenómenos físicos relacionados coa luz e os efectos sensoriais no ser humano.

-Describir as partes e funcionamento do ollo.

-Diferenciar  cambios físicos e químicos.

-Explicar as transformacións que se producen en calquera sistema por influencia da enerxía.

-Describir as características da enerxía e diferenciar distintos tipos de enerxía.

-Describir magnitudes como velocidade , espazo percorrido e traxectoria.

-Describir a acción dos axentes xeolóxicos externos.

-Describir as funcións comúns a todos os seres vivos.

-Citar os compoñentes químicos dos seres vivos.

-Coñecer a diferenza entre nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa.

-Comprender a función de relación dos seres vivos respecto do seu ámbito natural.

-Explicar os procesos de reprodución en plantas e animais.

-Definir ecosistema e enumerar os seus compoñentes .

CONTIDOS
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1-ENERXIA

   1.1-Que é a enerxía?. Como se mide?.
   1.2-Clases de enerxía .
   1.3-Fontes de enerxía.
   1.4-Calor e temperatura

2-MOVEMENTO

    2.1-Que é o movemento?.
    2.2-Tipos: rectilíneo ,curvilíneo
    2.3-As forzas.

3-A LUZ E O SON

    3.1-Que é a luz?.
    3.2-Propagación da luz
    3.3-Reflexión e refracción.
    3.4-Percepción da luz : o ollo.
    3.5-Que é o son?.
    3.6-Propagación do son.
    3.7-Cualidades do son :intensidade , tono e timbre.
    3.8-Percepción do son : o oido.

4-ELECTRICIDADE  E MAGNETISMO

    4.1-Condutores e illantes da electricidade.
    4.2-Os circuitos eléctricos.
    4.3-Imáns.

5-A MATERIA :CAMBIOS FISICOS E QUIMICOS.

    5.1-Teoría atómica de Dalton.
    5.2-Sustancias: elementos , compostos.
    5.3-Símbolos químicos.
    5.4-Táboa periódica.
    5.5-Fórmula  química
    5.6-Reaccións químicas.

6-OS CAMBIOS NO RELEVO DA TERRA

    6.1-O solo.
    6.2-Axentes xeolóxicos.
    6.3-procesos xeolóxicos externos:meteorización, erosión , transporte, sedimentación.

7-A FUNCION DE NUTRICION NOS ANIMAIS E NAS PLANTAS
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    7.1-Funcións vitais.
    7.2-Función de nutrición nas plantas: alimentación,respiración
    7.3-Función de nutrición nos animais:alimentación ,respiración ,circulación.

8-A FUNCION DE RELACIÓN E REPRODUCCIÓN NOS ANIMAIS E PLANTAS.

9-OS ECOSISTEMAS

     9.1-Que son os ecosistemas?.
     9.2-Compoñentes:Seres vivos,condicións físicas,relacións entre organismos.
     9.3-Que é a cadea alimentaria?.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-Coñece as transformacións da natureza debidas á enerxía.

-Define  as propiedades da materia .

-Explica as características dos distintos tipos de enerxía .

-Coñece as calidades do son e os procesos fisiolóxicos relacionados coa audición.

-Describe as partes e funcionamento do oido.

-Coñece os fenómenos físicos relacionados coa luz e os efectos sensoriais no ser humano.

-Describe as partes e funcionamento do ollo.

-Describe a diferenza entre cambios físicos e químicos.

-Explica as transformacións que se producen en calquera sistema por influencia da enerxía.

-Describe as características da enerxía e diferencia distintos tipos de enerxía.

-Describe magnitudes como velocidade , espazo percorrido e traxectoria.

-Describe a acción dos axentes xeolóxicos externos.

-Describe as funcións comúns a todos os seres vivos.

-Cita os compoñentes químicos dos seres vivos.

-Coñece a diferenza entre nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa.

-Comprende a función de relación dos seres vivos respecto do seu ámbito natural.

-Explica os procesos de reprodución en plantas e animais.
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-Define ecosistema e enumera os seus compoñentes

5.3.2-Atención á diversidade nos conceptos, procedementos e actitudes
Como se refiriu anteriormente, o estudio pormenorizado dos contidos permite clasificalos en esenciais e 
complementarios. Esta é unha das claves da atención á diversidade na aula.
Os contidos esenciais, que constitúen a información básica dun determinado tema, son aqueles que poden 
considerarse contidos mínimos, aqueles que tódolos alumnos e alumnas deberían coñecer.
Os contidos complementarios, en cambio, ofrecen a posibilidade de ampliar determinados temas de cada 
unidade.  O  tratamento  monográfico  destes  temas  implica,  loxicamente,  un  maior  afondamento  nos 
mesmos  e,  polo  tanto,  un maior  nivel  de  complexidade.  A xuízo do profesor  ou profesora,  pódense 
traballar na clase se se desexa amplia-los contidos.
Os contidos complementarios, ademais, deberían ser tratados na aula como modelos de estudio que lles 
proporcionasen ós alumnos e alumnas as pautas para estudiar calquera tema relacionado cos contidos de 
cada unidade.

5.3.3-Atención á diversidade nas actividades
A categorización  das  actividades  posibilita  tamén atender  á  diversidade  dos  alumnos e alumnas.  As 
actividades que atenden ós feitos e conceptos de cada unidade son a base da aprendizaxe e, xa que logo, 
constitúen o mínimo imprescindible para o aproveitamento dos temas.
Os problemas son actividades de maior complexidade cás anteriores. Estas actividades supoñen, en xeral,  
a aplicación do coñecemento de feitos e conceptos do tema e, polo tanto, esixen que se realice un esforzo 
maior por parte dos alumnos e alumnas.
As  actividades  para  organiza-lo  coñecemento  representan  unha  valiosa  axuda  para  os  alumnos  con 
dificultades.
5.3.4-TEMAS TRANSVERSAIS

Os temas transversais en Física e Química
Educación Ambiental
Nos  temas  de  Física  e  Química  debe  buscarse  unha  presencia  case  constante  dos  contidos 
correspondentes á Educación Ambiental. O tratamento deste tema transversal realizarase tanto ó imparti-
los contidos básicos, nos que se deben incluí-las grandes cuestións da Educación Ambiental, coma nos 
complementarios, nos que se deben estudiar aspectos do tema e tratalos monograficamente.
Algúns dos aspectos ós que se lles debe prestar maior atención no conxunto deste tema transversal son: o 
tratamento  dos  residuos  sólidos  urbanos,  o  control  dos  vertidos  de  substancias  tóxicas,  o  impacto 
ambiental  da obtención de enerxía,  a xestión dos recursos naturais,  etc.  En moitos casos, estes temas 
pódense tratar desde o punto de vista de diferentes disciplinas. Así, o problema da chuvia ácida pódese 
estudiar  desde  a  perspectiva  da  Química  e  desde  a  perspectiva  da  Bioloxía.  E  concretamente  na 
asignatura de Ciencias Medioambientais, optativa ofertada polo Departamento de Bioloxía e Xeoloxía.

Educación para a Saúde
Existen unha serie de aspectos moi importantes relacionados coa Educación para a Saúde, que deben 
terse  en conta  ó realizármo-la programación de Física  e Química.  Entre  eles  destacan  os efectos  das 
substancias nocivas para a saúde e as precaucións que deben tomarse no seu manexo, os perigos das 
radiacións,  etc.  Tamén  é  importante  a  aplicación  dos  coñecementos  de  Física  e  Química  a  algúns 
fenómenos que ocorren no corpo humano: por exemplo, a transmisión de impulsos eléctricos no sistema 
nervioso, o traballo realizado polos pulmóns ó inspirar e expirar, etc. Este tratamento interdisciplinar é 
moi enriquecedor para os alumnos e alumnas.

Educación do consumidor
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Aspectos  como  o  uso  responsable  dos  productos  químicos  que  utilizamos  no  fogar,  a  elección  de 
alimentos  adecuados,  o  coñecemento  das  repercusións  que  os  productos  que  consumimos  teñen  no 
medio,  a  importancia  do tratamento  dos  residuos  e  as  técnicas  de  aforro  a  través  da  reciclaxe,  etc., 
constitúen  a  contribución  da  Física  e  a  Química  a  este  tema  transversal.  En  conxunto,  todos  estes 
aspectos  van dirixidos  a  crear  unha conducta  de  consumo responsable,  respectuosa  coas  persoas,  co 
medio e as necesidades da sociedade.

Educación non sexista
No ámbito científico a presencia da muller estivo oscurecida de gran maneira. Un estudio racional  da 
Historia da Ciencia porá de evidencia que este oscurantismo lle da máis valor que lle resta e servirá para 
poñer de manifesto a valía de tóda-las persoas que traballaron e traballan para enriquecer o coñecemento 
científico da comunidade.

-Principios didácticos para o segundo ciclo de     ESO  
Como sinala o currículo oficial da área para a etapa da Educación Secundaria Obrigatoria, o principal  
obxectivo  do ensino  das  Ciencias  Naturais  e,  polo  tanto,  de  Física  e  Química,  é  que os  alumnos  e 
alumnas adquiran a capacidade de describir e comprende-lo seu medio e explica-los fenómenos naturais 
que nel suceden, aplicando os seus coñecementos e os procedementos habituais  do traballo  científico 
(observación  sistemática,  formulación  de  hipóteses,  comprobación).  Para  cumprir  este  obxectivo 
fundamental, a acción pedagóxica debe seguir unha serie de liñas mestras:

• Organiza-los  coñecementos  arredor  de  núcleos  de  significación. Catro  conceptos  adquiren 
grande  importancia  en  Física  e  Química:  enerxía,  materia,  interacción  e  cambio.  Estes  grandes 
núcleos conceptuais, que fan referencia a tódolos ámbitos de aplicación das disciplinas, garanten a 
organización e a estructuración das ideas fundamentais.

• Combina-la  aprendizaxe  por  recepción  e  a  aprendizaxe  por  descubrimento. O  proceso  de 
aprendizaxe é diferente do proceso de construcción da ciencia.  O apertado calendario escolar non 
permite tratar tódolos temas coa pauta do método científico. Pero tampouco non se pode renunciar a 
esta vía que se aplica selectivamente nos casos máis propicios.

• Salienta-lo papel activo do alumno/a na aprendizaxe da ciencia. É importante que os alumnos e 
alumnas realicen unha aprendizaxe activa que lles permita aplica-los procedementos da actividade 
científica á construcción do seu propio coñecemento. Os profesores deben, pois, promover cambios 
nas ideas previas.

• Darlles  importancia  ós  procedementos. Os  alumnos  e  alumnas,  deben  coñecer  e  utilizar 
habilmente algúns métodos habituais  na actividade científica.  Entre estes métodos encóntranse os 
seguintes: presentación de problemas e formulación clara dos mesmos; uso de fontes de información 
adecuadas de forma sistemática e organizada; formulación de hipóteses pertinentes ós problemas; 
contraste  de  hipóteses  mediante  a  observación  rigorosa  e,  nalgúns  casos,  mediante  a 
experimentación; recollida, análise e organización de datos; comunicación de resultados. 

• Presenta-lo  desenvolvemento  das  actitudes  como  parte  esencial  do  contido. Ligado  á 
aprendizaxe de Física e Química encóntrase o desenvolvemento dunha serie de actitudes que teñen 
gran importancia  na  formación  científica  e  persoal  dos  alumnos  e  alumnas.  Entre  elas  están  as 
seguintes: aprecio da contribución da ciencia á comprensión e mellora do medio, curiosidade e gusto 
polo coñecemento e a verdade, recoñecemento da importancia do traballo en equipo e interese polo 
rigor científico, que permite distingui-los feitos comprobados das meras opinións. 
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Aplicación á formulación das unidades didácticas

Punto de partida: a formulación de problemas e cuestións

A importancia  das  situacións  problemáticas  como  punto  de  partida  da  aprendizaxe  é  innegable.  A 
formulación de problemas realízase de tres formas:

• Presentando un feito natural e facendo que os alumnos e alumnas postulen hipóteses para explicalo. 
Esta  actividade  facilita  rastrea-los  coñecementos  previos  e  detectar  erros  e  representacións 
incorrectas.

• Presentar un problema numérico que deba resolverse con cálculos sinxelos. Este sistema facilita  a 
aplicación dos conceptos estudiados anteriormente e estimula o razoamento científico.

• Introducindo  problemas  interdisciplinares.  É particularmente  interesante  formular  problemas  que 
esixan asociar coñecementos de disciplinas científicas  diferentes. Este método corrixe a tendencia 
habitual dos alumnos e alumnas a separa-los contidos de disciplinas distintas e consideralos dunha 
forma absolutamente independente.

Organización dos contidos: información básica e desenvolvementos

Especialmente  importante na aprendizaxe  da Física  e Química é realizar  unha selección  correcta  dos 
contidos que se van impartir. Neste sentido, ten unha gran relevancia a programación e a secuencia en 
cada curso dos conceptos, os procedementos e as actitudes.

Algúns criterios de selección dos contidos esenciais son os seguintes:

• Un contido esencial é aquel que encerra a definición dun concepto central nun tema, así como as 
variacións ou excepcións deste concepto. Así, por exemplo, a enerxía e as súas transformacións é un 
contido esencial nas unidades didácticas relativas á enerxía.

• Son  tamén  contidos  esenciais  os  que  proporcionan  a  clave  para  entender  conceptos  que  se 
impartirán  con  posterioridade.  Así,  é  esencial  explica-la  natureza  eléctrica  da  materia  para  que 
despois os alumnos comprendan os fundamentos da electricidade e da electrónica.

• Por  último,  deben  considerarse  tamén  esenciais  aqueles  contidos  que,  aínda  que  non  están 
directamente relacionados cos conceptos centrais dunha unidade, permiten aplicar estes conceptos a 
situacións ou feitos significativos da vida cotiá. Así, por exemplo, moitos conceptos que se explican 
nos temas correspondentes á electricidade poden ser esenciais para comprender cómo funcionan os 
aparellos eléctricos.

A  diferencia  destes  contidos  esenciais,  os  desenvolvementos  permiten,  por  unha  banda,  perfilar  e 
perfecciona-la  aprendizaxe  dos  primeiros  e,  por  outra  banda,  atender  á  diversidade  dos  alumnos  e 
alumnas.

Para selecciona-los contidos complementarios, pódense considera-los seguintes criterios:

• Un  contido  complementario  é  aquel  que  dá  información  sobre  un  concepto  ou  procedemento, 
ampliándoo e exemplificándoo, de xeito que facilita a comprensión do primeiro.

• Son tamén contidos complementarios os que se derivan directamente de conceptos esenciais, pero 
que teñen unha maior dificultade e, polo tanto, escapan ó nivel medio dos alumnos e alumnas.

• Por último, deben considerarse complementarios os contidos que implican a  interdisciplinariedade.

Tratamento específico dos contidos procedementais

Diferenciamos dous tipos xerais de procedementos:
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• Os procedementos comúns a tódalas disciplinas científicas e que, en conxunto, forman o chamado 
método científico: observación, elaboración de hipóteses, deseño experimental, etc.  Estes e outros 
procedementos  como  a  clasificación,  a  elaboración  e  interpretación  de  gráficos,  etc.,  son 
imprescindibles para a formación científica dos alumnos e alumnas e, polo tanto, non deben faltar en 
calquera formulación didáctica.

• Os  procedementos  característicos  de  cada  disciplina  científica,  é  dicir,  as  súas  propias  técnicas 
experimentais, son interesantes pola cantidade de información que achegan, así como por introduci-
los métodos de traballo no laboratorio, que constitúen a tarefa diaria dos científicos.

Un aspecto importante é que a aprendizaxe dos procedementos se individualiza dos contidos conceptuais, 
pero  relacionase  estreitamente  con eles,  xa  que esta  é unha das  claves  máis  importantes  do traballo 
científico: a aplicación dos resultados do método de traballo ós aspectos teóricos e conceptuais.

As actividades
En Física e Química as actividades non constitúen un mero repaso dos contidos dun tema, e moito menos 
unha simple avaliación dos mesmos. Preséntanse coma un programa para aprender e construír esquemas 
mentais.

Neste  sentido,  propóñense  actividades  de  organización  de  conceptos,  nas  que  se  traballa  con 
organizadores gráficos, esquemas, etc., tarefas todas elas importantes na actividade constructivista  que 
implica a aprendizaxe significativa.

Tamén teñen grande importancia os problemas que, a diferencia dos que se propoñían coma punto de 
partida, buscan a aplicación de conceptos recentemente adquiridos e, polo tanto, teñen como fin último a 
consolidación dos mesmos.

Tratamento dos contidos actitudinais
Paralelamente  ós  contidos  conceptuais  e  procedementais,  trátanse  na  aula  unha  serie  de  contidos 
actitudinais  xa  mencionados.  A  ser  posible,  estes  contidos  relativos  a  actitudes  deben  relacionarse 
sempre cos conceptuais e procedementais.

6-  Materiais e recursos  

Tomando  como  marco  de  referencia  os  criterios  de  selección  de  materiais  curriculares  que  están 
recollidos no Proxecto Curricular do Centro e tendo constatado a súa pertinencia didáctica e adecuación 
ás características do grupo de alumnos, seleccionouse o seguinte material de traballo:
Libros de texto,bibliografía diversa, revistas, periódicos ...

Organización do espacio

A utilización  dos  diversos  espacios  (dentro  e  fóra  da  aula)  realizarase  en  función  da  natureza  das 
actividades que se poidan levar a cabo.
ESPACIO ESPECIFICACIÓNS USO 
Dentro da aula. –  Disposicións  espaciais  diversas 

(segundo  a  adaptabilidade  do 
mobiliario).

*

Fóra da aula. – Biblioteca.
– Laboratorio.
– Sala de audiovisuais.
– Salón de actos.

*
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* Faranse as realizacións concretas e os usos adaptándose o desenrolo do curso

7-Organización xeral dos contidos

      7.1-Contidos  3º ESO

Bloque 1. Contidos comúns.

*  Utilización  de  estratexias  propias  do  traballo  científico,  mediante  a  proposta  de  sinxelas 
investigacións para a resolución de situacións problema, discusión do seu interese, identificación de 
variables que interveñen,formulación dalgunha hipótese de traballo, seguimento dunha planificación 
na posta en práctica, recolla organizada dos datos, interpretación de resultados e comunicación das 
conclusións.
* Busca, selección e valoración crítica de información de carácter científico utilizando as tecnoloxías 
da comunicación e da información e outras fontes.
* Interpretación de información de carácter científico coa axuda de modelos axeitados, e utilización 
desta  información  para  formar  unha  opinión  propia  e  expresarse  axeitadamente,  coa  axuda  das 
tecnologías da comunicación e da información e outras fontes.
* Valoración das achegas das ciencias da naturaza ao longo da historia,  para lles  dar resposta ás 
necesidades dos seres humanos e mellorar as condicións da súa existencia, así como para apreciar e 
desfrutar da diversidade natural e cultural, participando na súa conservación, protección e mellora.
* Asimilar as diferenzas sociais derivadas da desigual repartición da riqueza no mundo, que provoca 
unhas condicións de enorme desvantaxe en aspectos de saúde e ambiente dos países pobres respecto 
dos ricos.
* Posta en práctica correcta dos procedementos experimentais e respecto polas normas de seguridade.

Bloque 2. Diversidade e unidade da estrutura da materia e os seus cambios. Diversidade da materia.

* Caracterización de mestura e substancia pura. Identificación de substancias puras a través das súas 
propiedades  características.  Planificación  e  elección  experimental  das  técnicas  de  separación  de 
substancias máis axeitadas. Valoración do uso das técnicas de separación de substancias en mesturas 
para o desenvolvemento da vida e para a obtención de recursos.
* Identificación de disolucións, dos seus compoñentes, caracterización da súa composición mediante 
as  diferentes  formas  de  expresar  a  concentración  das  substancias.  Preparación  de  disolucións  de 
concentración coñecida. Importancia das disolucións en produtos de consumo habitual e repercusións 
sobre a saúde das persoas e o ambiente. A unidade na estrutura da materia.
* Estudo experimental cualitativo das relacións entre a presión, o volume e a temperatura dos gases.
* Interpretación, coa axuda do modelo cinético de partículas, do volume, da temperatura, da presión 
e das relacións entre esas magnitudes para os gases. Extrapolación do modelo cinético de partículas 
na interpretación das propiedades dos líquidos e dos sólidos.
* Interpretación,  coa axuda do modelo cinético da materia,  dalgúns procesos como os cambios de 
estado, a difusión e a dilatación, así como da diferenza entre mestura e substancia pura.
* Caracterización do cambio físico e químico. Diferenciación experimental entre substancias simples e 
compostas. Comprobación experimental da conservación da masa e da non-conservación do volume 
nun sistema, antes e despois dun cambio físico e químico. Diferenciación entre mestura e composto.
* Valoración da importancia histórica do modelo atómico molecular de Dalton para interpretar a 
diferenta entre substancias simples e compostas.
* Utilización de diversos formatos como o verbal, o icónico, o gráfico e o simbólico para expresar, de 
xeito comprensivo, información sobre a estrutura e composición das substancias de uso cotián. Os 
cambios químicos.
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* Realización experimental dalgunhas transformacións químicas sinxelas. Reaccións de combustión. 
Identificación do que se conserva e do que cambia nas reaccións químicas.
* Recoñecemento da transferencia de enerxía nas reaccións químicas. Aplicación ás combustións e á 
fotosíntese.
*  Interpretación,  coa  axuda  do  modelo  atómicomolecular,  das  reaccións  químicas  como 
transformación  dunhas  substancias  noutras;  representación  gráfica  e  simbólica;  identificación  do 
elemento  químico;  xustificación  da conservación  da masa e do elemento químico  nas  reaccións  a 
partir do modelo atómicomolecular.
*  Estimacións  e  investigacións  sobre  a  variación  da  rapidez  dunha  reacción  en  función  da 
temperatura, concentración,  grao de división dos reactivos. A emisión dos gases nos vehículos  e a 
influencia na calidade do aire: función dos catalizadores.
* Procura, selección de información e análise crítica sobre os beneficios e riscos da fabricación e uso 
dalgún material de uso cotián. Estimación do impacto ambiental das reaccións de combustión.

Bloque 3. A natureza eléctrica da materia.Propiedades eléctricas e magnéticas da materia.

* Identificación experimental das interaccións eléctricas e magnéticas. Utilización da carga eléctrica 
na interpretación das interaccións.
* Análise de movemento de cargas: circuíto eléctrico.
* Importancia da electricidade nas condicións da nosa vida cotiá e no desenvolvemento científico e 
tecnolóxico. Valoración das medidas preventivas. A estrutura do átomo.
*  Selección  de  información  e  análise  crítica  da  contribución  do  estudo  da  electricidade  ao 
coñecemento da estrutura da materia.
* Incorporación da carga eléctrica á estrutura atómica. Caracterización dos elementos químicos.
* Identificación dos compoñentes estruturais da materia: átomos, moléculas e ións. Comparación de 
substancias con estruturas de átomos libres, moleculares e xigantes. Relación entre a estrutura e as 
súas propiedades.
*Aproximación cualitativa á radioactividade e aos efectos das radiacións ionizantes sobre a saúde e o 
ambiente.  Importancia  dos  isótopos  na investigación  científica  e  médica.  Valoración  de  medidas 
preventivas e protectoras.

7.2-CONTIDOS 4º ESO

Bloque 1. Contidos comúns.

*  Utilización  de  estratexias  propias  do  traballo  científico,mediante  a  proposta  de  problemas  e 
sinxelas investigacións, discusión do seu interese, análise de variables que interveñen, formulación de 
hipóteses,  planificación  de  experiencias,  organización  dos  datos,  interpretación  de  resultados  e 
comunicación de conclusións.
* Busca, selección e análise crítica de información de carácter científico utilizando as tecnoloxías da 
comunicación e da información e outras fontes.
* Interpretación de informacións de carácter científico e contraste destas informacións para formar 
unha opinión propia e expresarse axeitadamente.
*  Elaboración  de  argumentacións  e  explicacións  sobre  feitos,  observacións  ou  resultados 
experimentais, empregando modelos científicos axeitados.
* Valoración das achegas das ciencias da naturaza para lles dar resposta ás necesidades dos seres 
humanos  e  mellorar  as  condicións  da  súa  existencia,  así  como  para  apreciar  e  desfrutar  da 
diversidade natural e cultural, participando na súa conservación, protección
e mellora.
* Valoración da evolución do pensamento científico ao longo da historia, salientando a importancia 
que supón para o desenvolvemento científico e tecnolóxico
de cada época.
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* Utilización comprensiva de protocolos experimentais e respecto polas normas de seguridade.
* Xustificación  de decisións  persoais  verbo  de problemas  reais  do seu  contorno  que  aseguren  un 
desenvolvemento sustentable e da modificación de hábitos de conduta que promovan a saúde persoal 
e comunitaria.
* Contribución do desenvolvemento científico e tecnológico á resolución dos problemas. Importancia 
da aplicación do principio de precaución e da participación
cidadá na toma de decisións.
*  Valoración  da  educación  científica  da  cidadanía  como  requisito  de  sociedades  democráticas 
sustentables.

•   * Consideración da cultura científica como fonte de satisfacción persoal.
•

Bloque 2. As forzas como interacción. As forzas e os cambios de movemento.

* Recoñecemento do carácter relativo do movemento. Sistemas de referencia. Valoración do uso do 
GPS para determinar a posición dos obxectos na Terra.
* Análise cualitativa dos movementos rectilíneos e curvilíneos. Análise cuantitativa do movemento 
rectilíneo e uniforme. Relación entre o tipo de movemento e a representación gráfica correspondente.
*  Valoración  das  achegas  de  Galileo  ao  estudo  experimental  da  caída  libre.  Identificación  da 
aceleración como o cambio no estado de movemento dos corpos.
* Identificación de forzas que interveñen na vida cotiá. A mecánica de Newton.

*  Caracterización  do  concepto  de  forza  como interacción:  acción-reacción.  Carácter  vectorial  das 
forzas e a súa representación.
* Interpretación de situacións de equilibrio de forzas: inercia. Composición gráfica de forzas.
* Comprobación, experimental ou simulada, da relación entre a forza resultante sobre un sistema, a 
súa masa e a aceleración. Análise dalgúns cambios no movemento dos corpos e a súa relación coa 
forza.  Aplicación  a  situacións  relacionadas  con  accidentes  de  tráfico  de  vehículos  e  discusión  de 
medidas preventivas.

As forzas e as deformacións e presións.

* Identificación  cualitativa da relación entre  forza e deformación en corpos  elásticos.  Obxectos e 
aparellos relacionados.
* Recoñecemento da relación entre forza e presión nos sólidos. Obxectos de uso cotián que utilizan 
esta relación.
* Relación entre a presión e a forza aplicada sobre líquidos: aplicacións prácticas.
* Realización dalgunha experiencia sinxela con sólidos mergullados en líquidos.  Identificación das 
variables  que  determinan  a  presión  nun  sólido  no  seo  dun  fluído.  Achega  de  Arquímedes  á 
interpretación científica da flotación. Utilización da ecuación fundamental da estática de fluídos para 
a comprensión de situacións cotiás.
* Deseño, realización de experiencias para poñer de manifesto a presión atmosférica e comunicación 
dos  resultados.  Utilización  de  aparellos  para  medir  a  presión  como  manómetros  ou  barómetros. 
Descrición do funcionamento dos altímetros. A mecánica do Universo.
* Realización de observacións celestes directas ou simuladas e identificación das primeiras ideas sobre 
o Universo.
* Comparación entre a concepción xeocéntrica e a heliocéntrica e a súa capacidade para interpretar 
as observacións.
*  Relación  entre  as  melloras  das  observacións  co  telescopio  e  o  reforzo  do  modelo  heliocéntrico. 
Recoñecemento das achegas de Kepler e Galileo. Valoración e implicacións do enfrontamento entre 
dogmatismo e liberdade de investigación: o xuízo de Galileo.
*  Unificación  da  dinámica  terrestre  e  celeste:  a  gravitación  universal  de  Newton.  Aplicacións  en 
resolución de situacións problemáticas sinxelas onde intervenía a atracción gravitatoria.
* Aproximación cualitativa ás ideas actuais sobre o  Universo.
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* Valoración crítica  dos avances científicos e tecnolóxicos para a exploración do universo.  Procura e 
selección de información sobre as axencias  espaciais  (ESA, NASA) e os proxectos conxuntos (ISS). 
Valoración do uso dos satélites artificiais en ámbitos científicos, tecnolóxicos e sociais.
Bloque 3. Afondamento no estudo dos cambios. Transferencias e transformacións de enerxía.
*  Identificación  das  formas  de  enerxía  mecánica:  cinética  e  potencial  gravitatoria  cos  cambios  na 
velocidade e posición dos obxectos.
* Realización de experiencias onde se poñan de manifesto cambios na enerxía interna dos sistemas.
* Recoñecemento  das transformacións  e transferencias  de enerxía  por traballo  e calor  en fenómenos 
próximos ao alumnado.
* Interpretación cualitativa do traballo como mecanismo de transferencia de enerxía. Estudo da medida 
da eficacia na realización de traballo: concepto de potencia. Valoración do emprego de máquinas simples 
para o desenvolvemento económico e social.
* Interpretación cualitativa da calor como mecanismo de transferencia de enerxía. Máquinas térmicas e 
as súas repercusións.
* Utilización do principio de conservación da enerxía para resolver situacións físicas sinxelas e próximas 
aos estudantes, onde se poñan de manifesto transformacións e transferencias.
* Identificación do problema da degradación da enerxía. Valoración do papel da enerxía na sociedade 
actual  e do uso das diferentes  fontes  para a súa obtención.  Recoñecemento dalgún desenvolvemento 
tecnolóxico que contribúa á eficiencia e ao aforro enerxético.
Bloque 4. Estrutura e propiedades das substancias. Estrutura do átomo e do enlace químico.
*  Comparación  dalgunhas  propiedades  características  de  substancias.  Elaboración  e  aplicación  de 
criterios para clasificar as substancias baseándose nas súas propiedades. Identificación da relación entre 
as propiedades e a estrutura das substancias.
* Interpretación  da estrutura atómica a partir  de evidencias  da distribución dos electróns en niveis de 
enerxía.
* Selección e análise crítica de información sobre diferentes criterios para a clasificación dos elementos. 
Valoración da información que proporciona a táboa periódica en canto á capacidade de combinación dos 
elementos.
* Interpretación da estrutura das substancias a través do enlace covalente, iónico ou metálico.Valoración 
de procesos industriais  en Galicia  relacionados co transporte iónico como galvanizado e obtención de 
metais.
* Introdución cualitativa á sistemática da formulación e nomenclatura química da IUPAC: exemplo dos 
compostos binarios de uso habitual. Os compostos de carbono e os seres vivos.
*  Recoñecemento  dos  combustibles  fósiles:  carbón  e  petróleo,  e  a  súa  importancia  como  recursos 
enerxéticos.  Identificación experimental  dos produtos das reaccións  de combustión dos hidrocarburos. 
Selección e análise crítica de información sobre o incremento do efecto invernadoiro e a súa relación co 
cambio climático. Procura de medidas para a súa prevención.
* Interpretación das posibilidades de combinación do átomo de carbono consigo mesmo, co hidróxeno e 
con outros átomos. As cadeas carbonadas.
*  Papel  dalgunhas  biomoléculas  que  constitúen  os  seres  vivos.  Valoración  do  papel  da  química  na 
comprensión da orixe e desenvolvemento da vida.
* Selección e análise crítica de información sobre materiais de envase e embalaxe formados por cadeas 
carbonadas  e  a súa  influencia  sobre  o ambiente.  Valoración  de actitudes  favorables  á  súa  redución, 
reciclaxe e reutilización.

8.Criterios xerais de avaliación:

  Criterios  de avaliación 3º ESO 

1.Utilizar  procedementos  que  permitan  diferenciar  mesturas,  substancias  simples  e  compostos  en 
materiais  de  uso  cotián,  identificar  a  composición  das  mesturas  en produtos  de  consumo habitual  e 
preparar  algunha disolución sinxela.  Este criterio  trata de constatar  se o alumnado recoñece cando un 
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material  é unha substancia pura ou unha mestura e, neste último caso, coñece técnicas  de separación, 
sabe  deseñar  e  realizar  algunhas  delas,  utiliza  criterios  para  clasificar  as  substancias  en  simples  e 
compostas e diferencia mesturas de compostos. Tamén se debe comprobar que utiliza a información das 
etiquetas dos produtos de consumo cotián para identificar a composición das mesturas, especialmente a 
concentración  en masa e as  porcentaxes  tanto  en masa coma en volume. Valoraranse  as  habilidades 
prácticas á hora de preparar disolucións cunha determinada concentración en masa e a capacidade para 
salientar a importancia dalgúns materiais para a sociedade.

2. Identificar e cuantificar algunhas propiedades dos materiais nos seus distintos estados de agregación, 
diferenciando  a  descrición  macroscópica  da  interpretación  con  modelos.  Trátase  de  verificar  que  o 
alumnado determina algunhas propiedades características das substancias, levando a cabo experiencias 
sinxelas que as poñan de manifesto. Interpreta coa axuda do modelo cinético os conceptos de presión, 
temperatura  e  cambios de  estado.  Tamén se  valorará  a  interpretación  cualitativa  das  representacións 
gráficas que reflictan relacións entre
propiedades.

3. Clasificar distintos tipos de substancias e os procesos de cambio utilizando criterios macroscópicos e 
as  premisas  do  modelo  de  Dalton.  Preténdese  comprobar  se  o  alumnado  emprega  algún  criterio 
macroscópico que lle permita clasificar os cambios nas substancias, diferenciar mesturas de compostos e 
estes de substancias simples, utilizando procedementos experimentais sinxelos; valorando a contribución 
de Dalton ao modelo de materia para xustificar os ditos cambios e interpretar a existencia de substancias 
simples e de compostos.

4. Interpretar  e representar reaccións  químicas utilizando o modelo atómico-molecular,  así como para 
xustificar  a  conservación  da  masa  en  sistemas  pechados.  Este  criterio  pretende  comprobar  que  o 
alumnado identifica  experimentalmente a reacción química como proceso en que unhas substancias se 
transforman noutras  novas,  onde se conserva a masa e o elemento químico;  que saben xustificala  co 
modelo  elemental  de reacción  e que son quen de representalas  de xeito  verbal,  gráfico  e simbólico. 
Valorarase tamén se coñecen a súa importancia na mellora da calidade de vida das persoas e as posibles 
repercusións negativas sobre o contorno, sendo conscientes da relevancia e responsabilidade de todos 
para a protección do ambiente e a saúde das persoas.

5. Identificar fenómenos eléctricos e magnéticos cotiáns valorando as repercusións da electricidade no 
desenvolvemento científico e tecnolóxico e nas condicións de vida das persoas. Preténdese constatar se o 
alumnado  é  capaz  de  realizar  experiencias  eléctricas  e  magnéticas,  explicalas  cualitativamente  co 
concepto de carga, mostrando o seu coñecemento da estrutura eléctrica da materia. Valorarase tamén se é 
capaz  de  utilizar  instrumentos  sinxelos  e  é  consciente  das  repercusións  dos  coñecementos  sobre  a 
electricidade e a necesidade da eficiencia e do aforro enerxético.

6. Analizar a evolución do modelo atómico ao introducir a natureza eléctrica da materia e identificar as 
aplicacións  de  substancias  radioactivas.  Trátase  de  comprobar  que  o  alumnado  comprende  que  os 
cambios nos modelos da materia teñen como obxectivo a procura de explicacións das súas propiedades e 
dos  fenómenos  cotiáns.  Tamén  se  trata  de  comprobar  se  valora  as  aplicacións  da  radioactividade, 
principalmente en medicina, mediante a participación en traballos, debates, etc. sobre elas e se xustifica 
as medidas de protección nos traballos que impliquen perigos.

7. Participar activamente na construción, comunicación e utilización do coñecemento científico.
Trátase  de  comprobar  que o alumnado se  implica  persoalmente  na  propia  aprendizaxe,  realizando  o 
esforzo necesario, valorando a reflexión sobre os propios procesos de aprendizaxe das ciencias desde a 
apropiación dos obxectivos ata a utilización de criterios  de realización para autocorrixirse,  no caso de 
que sexa necesario.
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Criterios avaliación 4º  ESO

1.Recoñecer o carácter relativo do movemento, describir  movementos comúns da vida cotiá e valorar a 
importancia do seu estudo no xurdimento da ciencia moderna. Trátase de constatar se o alumnado é quen 
de determinar e diferenciar as magnitudes necesarias para describir os movementos e se sabe formular e 
resolver cualitativamente problemas relacionados coa educación viaria. Valorarase, así mesmo, se realiza 
e  utiliza  as  representacións  gráficas  para  identificar  os  diferentes  movementos,  se  sabe  interpretar 
expresións  como  distancia  de  seguridade,  ou  velocidade  media,  e  se  comprende  a  importancia  da 
cinemática pola súa contribución ao nacemento da ciencia moderna, no século XVII.

2.  Identificar  o  papel  das  forzas  como causa  dos  cambios  de  movemento e  das  presións,  así  como 
recoñecer e representar as principais forzas presentes en situacións do contorno. Pretende comprobar se o 
alumnado comprende a idea de forza como interacción e causa das aceleracións dos corpos, cuestiona as 
evidencias  do  sentido  común  verbo  da  suposta  asociación  forza-movemento,  sabe  identificar  e 
representar  forzas  que  actúan  en  situacións  cotiás,  así  como o  tipo  de  forza,  gravitatoria,  eléctrica, 
elástica  ou as exercidas polos fluídos  e recoñece  como se utilizaron  as características dos fluidos  no 
desenvolvemento de tecnoloxías útiles á nosa sociedade.

3. Empregar modelos  para xustificar  as observacións  celestes  e comparar as súas interpretacións,  así 
como valorar as implicacións históricas do enfrontamento  entre elas. Trátase de avaliar se o alumnado 
utiliza diferentes modelos celestes para xustificar as observacións diarias e anuais dos movementos dos 
astros e se coñece as implicacións do enfrontamento entre xeocentrismo e heliocentrismo. Valorarase o 
emprego  de  simulacións  como  axuda  para  o  estudo  das  regularidades  a  longo  prazo  dos  ditos 
movementos.

4.Utilizar a gravitación universal para explicar a forza peso, os movementos no sistema solar, os satélites 
artificiais e as naves espaciais, e analizar de forma crítica as contribucións da ciencia espacial. Trátase de 
comprobar que o alumnado comprende que o establecemento do carácter universal da gravitación supuxo 
a ruptura da barreira ceo-Terra, dando paso a unha visión unitaria da mecánica do Universo. Valorarase, 
así mesmo, a utilización da lei de gravitación universal para explicar o peso dos corpos e o movemento 
de planetas e satélites  no sistema solar.  Valorarase tamén se o alumnado é quen de exponer opinións 
razoadas sobre os beneficios e prexuízos que poden derivar dos usos dos satélites artificiais.

5. Aplicar o principio de conservación da enerxía á comprensión das transformacións e das transferencias 
enerxéticas en situacións prácticas da vida diaria e analizar os problemas asociados coa súa obtención e 
uso. Preténdese avaliar se o alumnado identifica as diferentes  formas de enerxía (tanto mecánica como 
interna),  sabe relacionar  a transferencia  de enerxía  mecánica co traballo  e a transferencia  de enerxía 
térmica coa calor, así como realizar algúns balances enerxéticos sinxelos. Valorarase tamén se recoñece a 
importancia  do uso da enerxía  e se sabe avaliar  os seus beneficios  fronte  ao impacto ambiental  que 
orixina  a  súa  produción  e  consumo,  así  como  a  participación  en  medidas  de  eficiencia  e  aforro 
enerxético.

6. Identificar as características dos elementos químicos máis representativos da táboa periódica e predicir 
o seu comportamento químico. Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado é capaz de saber 
distribuír os electróns dos átomos en niveis enerxéticos, relacionando esta distribución coa estrutura da 
táboa periódica. Así mesmo, débese comprobar que é capaz de relacionar algunhas propiedades físicas 
(temperaturas de fusión e ebulición, condutividade eléctrica, solubilidade en auga, etc.) co tipo de enlace 
que presentan e formular algunhas previsións sinxelas da unión con outros elementos e de propiedades 
das substancias simples e compostas formadas.
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7.  Xustificar  a  gran  cantidade  de  compostos  orgánicos  existentes  así  como  a  formación  de 
macromoléculas e a súa importancia nos seres vivos. Trátase de avaliar  se o alumnado comprende as 
enormes posibilidades de combinación que presenta o átomo de carbono e se é capaz de escribir fórmulas 
desenvolvidas de compostos  sinxelos.  Así mesmo, deberase  comprobar se comprende a formación de 
macromoléculas, o seu papel na constitución dos seres vivos e o logro que supuxo a síntese dos primeiros 
compostos orgánicos fronte ao vitalismo na primeira metade do século XIX.

8.  Recoñecer  as  aplicacións  tecnolóxicas  derivadas  das  reaccións  de  combustión  e  valorar  a  súa 
influencia no incremento do efecto invernadoiro. Con este criterio avaliarase se o alumnado recoñece o 
carbón, o petróleo e o gas natural como combustibles fósiles e como as fontes enerxéticas máis utilizadas 
actualmente en motores e centrais térmicas. Tamén se valorará se é consciente do seu esgotamento, dos 
problemas que sobre o ambiente ocasiona a súa utilización
e a necesidade de tomar medidas para tratar de buscar un desenvolvemento sustentable e non continuar 
aumentando o consumo actual.

11. Analizar  os  problemas  e  desafíos,  aos  cales  se  enfronta  a  humanidade  globalmente,  o  papel  da 
ciencia e da tecnoloxía e a necesidade da súa implicación persoal para resolvelos e avanzar cara ao 
logro  dun  futuro  sustentable.  Preténdese  comprobar  se  o  alumnado  é  consciente  da  situación 
planetaria  caracterizada  por  toda  unha  serie  de  problemas  intervinculados:  contaminación  sen 
fronteiras, esgotamento de recursos,  perda de biodiversidade e diversidade cultural,  hiperconsumo, 
etc.,  e  se  comprende  as  repercusións  do  desenvolvemento  científico-técnico  e  a  súa  necesaria 
contribución  ás  posibles  solucións  tendo  sempre  presente  o  principio  de  precaución  e  a 
responsabilidade individual  e  colectiva  da  sociedade na posta  en práctica  das medidas  e vías  de 
solución.  Valorarase se é consciente  da importancia da súa propia educación científica para a súa 
participación persoal na toma fundamentada de decisións.

 8.1 Contidos mínimos esixidos para a superación da asignatura

Contidos mínimos do  terceiro  curso

1.Introducción ó método científico.
• Método científico : etapas. O informe científico.
• Magnitudes fundamentais e derivadas.
• Medida de magnitudes .Sistema internacional de unidades.
• Carácter  aproximado da medida .Sensibilidade e precisión. Cifras significativas.Notación científica.
• Análise de datos en táboas e gráficos.
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• O traballo no laboratorio de Física e Química.

2.Estructura e diversidade da materia.

2.1-Átomos , moléculas e cristais
• Descontinuidade dos sistemas materiais.Teoría de Dalton.
• Natureza eléctrica da materia.
• Modelo  atómico de Rutherford  . Estructura atómica :  partículas constituintes.  Utilización  de 

modelos explicativos.
• Número atómica e número másico.
• Elementos químicos e isótopos.
• Radiactividade.Enerxía nuclear.
• Enlace químico.Unións entre átomos :moléculas e cristais.
• Masa atómicas e moleculares .Concepto de mol.
• Fórmulas e nomenclatura das sustancias mais comuns segundo as normas da IUPAC.

2.2 -Sustancias puras e mesturas.
• Estados de agregación da materia :sólido ,líquido e gasoso.
• Teoría cinético-molecular.  Cambios de estado.
• Elementos e compostos.
• Substancias puras e mesturas.
• Métodos de separación de mesturas.
• Disolucións :compoñentes e tipos.
• Expresión da concentración das disolucións.

3.Cambios químicos e as súas aplicacións.
3.1Reactividade química.

• Cambios físicos e cambios químicos.
• Introducción ós cambios químicos. A reacción química.
• Ecuacións químicas e o seu axuste.
• A conservación da masa en reaccións químicas sinxelas.

3.2- A Química na sociedade
• Elementos químicos básicos nos seres vivos.
• A Química e o medio ambiente:  efecto  invernadoiro,  chuvia ácida,  destrucción da capa de 

ozono, contaminación de augas e solos.
• Petróleo e derivados.
• Medicamentos.

4.Enerxía e electricidade.
4.1 Fontes de enerxía.

• Fontes  de enerxía renovables e non renovables.
• Fontes de  enerxía tradicionais e alternativas.
• Conservación e degradación da enerxía.
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   4.2 Electricidade e magnetismo.
• Cargas eléctricas e a súa interacción .Fenómenos de electrización.
• Forzas eléctrostáticas.Lei de Coulomb.
• Campo elèctrico.
• Conductores e illantes.
• Fluxo de cargas, xeradores e corrente eléctrica.
• Diferencia de potencial. Intensidade . Resistencia. Lei de Joule.
• Circuítos eléctricos sinxelos.
• Enerxía e potencia eléctricas.Lei de Joule.
• A magnetización da materia. Imán. Experiencias electromagnéticas  sinxelas.
• A electricidade na casa.

Contidos mínimos do cuarto curso

TEMA 1
O movemento
• Sistemas de referencia.
• Magnitudes que describen o movemento. Posición, velocidade e aceleración.
• Movementos rectilíneos.
• Movemento circular uniforme.
• A caída dos corpos.

TEMA 2
As forzas
• Interaccións e forzas.
• Forzas entre dous corpos.
• Forza e movemento. Principios da dinámica.
• Estructuras.

TEMA 3
Forzas gravitatorias
• A gravitación universal.
• O peso dos corpos.
• A síntese newtoniana.
• Importancia da lei da gravitación universal de Newton.
• O movemento dos planetas. As leis de Kepler.
• A gravitación preto da superficie terrestre.
• A situación da Terra no universo. O Sistema Solar.

Forzas nos fluídos
• Forzas e presións. Corpos deformables.
• Fluído perfecto.
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• A presión no interior dun fluído.
• Ecuación fundamental da hidrostática.
• O principio de Pascal. A prensa hidráulica.
• O principio de Arquímedes.
• Medida da presión.
• A presión na natureza e na industria.

TEMA 5
Enerxía e traballo
• Sistemas físicos. Sistemas illados e sistemas non illados.
• Tipos de enerxía dun sistema físico: enerxía térmica, enerxía interna e enerxía externa.
• Transferencias enerxéticas: calor, traballo e radiación.
• Equilibrio térmico. Temperatura.
• Intercambios de calor.
• Conservación da enerxía. 
• Equivalencia entre masa e enerxía.
• Degradación da enerxía.
• Enerxía nuclear.

TEMA 6
A materia e as reaccións químicas
• Unións entre átomos.
• Formación e descomposición de compostos químicos.
• Reaccións e ecuacións químicas.
• Intercambios enerxéticos nas reaccións químicas.
• Velocidade das reaccións químicas.
• Historia da Química e das leis químicas.

TEMA 7
Os compostos orgánicos
• A peculiaridade do carbono.
• Presencia do carbono nos seres vivos.
• Compostos orgánicos sinxelos. Formulación e nomenclatura.
• O petróleo e os seus derivados

9-Procedementos de avaliación e recuperación

9.1-Avaliación parcial ordinaria

• Faranse probas periódicas para comprobar se os obxectivos se cumpren, o que permitirá cuantifica-
los niveis de coñecementos adquiridos, para así poder avaliar desta materia ós alumnos e alumnas.

A avaliación débese traballar en paralelo cos demais elementos do currículo (obxectivos, contidos, 
metodoloxía, ...) e a súa finalidade é ir comprobando o desenvolvemento do proceso educativo, detectando 
logros e acertos, así como dificultades e lagoas que van aparecendo, ben para reforzalos ou para introducir 
as modificacións e adaptacións precisas ás necesidades de cada alumno. Neste sentido a avaliación é un 
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proceso continuo que non debe reducirse a momentos illados ou puntuais, nin confundirse cos rendementos 
finais.

         a). Probas escritas.
Son as que tras as observacións anteriores nos dan o balance final de adquisición de conceptos e 

procedementos.  Teñen a importancia  de que o alumno alcance un estudio globalizado dunha parte  da 
materia.
            Durante cada trimestre o profesor/a realizará como mínimo dúas probas escritas (na ESO)  que se 
basearan nos criterios de avaliación das unidades avaliadas , tendo como finalidade a consecución dos 
obxectivos mínimos relativos a elas. Se nalgunha proba escrita se acumulase materia de probas anteriores , 
poderá establecerse máis peso para dita proba.
             A incomparecencia  non xustificada a un exame  é motivo de suspenso no trimestre, pola contra , 
no caso de non poder asistir por un motivo xustificado o profesor/a poderá establecer outra data para facelo, 
ou determinar unha cualificación en función dos datos que ten do alumno ata ese momento.
             A cualificación numérica obtida da media das probas escritas ponderará na seguinte porcentaxe,  
dependendo dos cursos, na cualificación da avaliación parcial:
             3º ESO      75%

        4º  ESO     80%
        1º  BAC    85%

             2º BAC     90%

             Ademáis teranse en conta as faltas ortográficas , descontarase 0,1 punto por cada unha.

            b). Observación do traballo diario dos alumnos e alumnas.

            Non se pode concibir a superación da materia sen un traballo diario por parte do alumno. Neste  
sentido, as faltas de asistencia a clase sen causa xustificada, as actitudes negativas ante a realización ou 
corrección de exercicios, a non presentación a tempo das tarefas encomendadas influirán negativamente na 
avaliación da materia.

Valoraranse  o traballo  e  a  actitude  no laboratorio  e  na  clase,  os  traballos  presentados,  etc.na 
seguinte porcentaxe dependendo do curso:
        3º ESO      25%

   4º  ESO    20%
   1º  BAC   15%
   2º BAC    10%

9.2-Recuperación da asignatura do propio curso

 Para aqueles/as alumnos/as que non acadaran o nivel de suficiente, haberá ó final de cada trimestre 
unhas probas de reforzo para permitirlles consegui-lo o nivel necesario para obter unha avaliación 
positiva.

 9.3-Avaliación final ordinaria

Farase  tamén  unha  proba  final  para  recuperar  os  conceptos,  procedementos  e  actitudes  non 
superados anteriormente por trimestres que englobará tódo-los contidos do curso

• Para  obter  unha  cualificación  positiva  e  aprobar  a  asignatura  haberá  que  conseguir  unha 
cualificación  positiva  no  conxunto  de  valoración  dos  contidos  conceptuais,  procedementais  e 
actitudinais. 
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 9.4-Avaliación  final extraordinaria

  Farase  unha proba  final  en setembro  para  os  alumnos  que  non conseguiran  unha  cualificación 
positiva en xuño.

 

      9.5-Recuperación  da materia pendente do ano anterior

      Os contidos da asignatura para os alumnos coa materia pendente do ano anterior  son os mesmos 
que se especificaron  no bloque de contidos mínimos  para 3º ESO. A continuación presentamos 
unha serie  de actividades  de reforzo que  os alumnos nestas  circunstancias   deben traballar  coa 
finalidade de acadar  os coñecementos  necesarios  para recuperar  a materia.  As actividades  serán 
entregadas ós alumnos  ó longo do curso, xunto coas explicacións teóricas  necesarias para a súa 
resolución.  Estas  propostas  de  traballo  serán  correxidas  e  avaliadas  polo  profesor  .  Ademáis  o 
alumno deberá superar un exame final no que se lle pedirá contidos e procedementos similares os 
traballados.

            As actividades de reforzo propostas son as seguintes:
-Actividades sobre cambio de unidades entre múltiplos e submúltiplos de unidades do SI.
-Exercicios sobre notación científica e decimal
-Construcción de gráficas a partir de táboas de datos. Lectura gráfica
-Exercicios de representación de sistemas materiais a través do modelo de partículas.
-Debuxar e interpretar curvas de arrefriamento e quentamento de sustancias puras .
-Determina-lo  estado  de  agregación  dunha  sustancia  a  partir  das  súas  temperaturas  de  fusión  e 

ebulición.
-Diagnostica-lo método de separación de mesturas máis axeitado para diferentes casos propostos.
-Exercicios sinxelos sobre concentración de disolucións.
-Exercicios para traballar os conceptos :Z,A,nº partículas. Relación coa táboa periódica.
-Exercicios para a identificación de isótopos.
-Tipos de enlace químico: diagnosticar o tipo de enlace en moléculas binarias sinxelas.
-Exercicios de determinación de masas moleculares de distintos compostos.
-Exercicios de conversión  gramos ,moles ,moléculas.
-Exercicios sinxelos de formulación.
-Utilización de modelo de partículas para a representación dos cambios químicos e físicos.
-Exercicios de axustes sinxelos de ecuacións químicas.
-Lecturas comprensivas e recopilación de información por parte do alumno sobre procesos químicos 

de repercusión medioambiental e económica.
-Exercicios de identificación de diferentes transformacións enerxéticas.
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10-Acreditación de coñecementos previos  (só bacharelato)

Esta acreditación de coñecementos previos en Física e Química   poderá realizarse cursando e 
aprobando a  Física e Química de 1º de Bac  ou superando unha proba específica  relacionada 
con aqueles contidos incluidos na correspondente materia de primeiro e dos que parten as 
materias de Física de 2º de Bac  e Química de 2º Bac.      

    11-Procedementos para avaliar a  propia programación.

O profesorado do departamento de Física e química trimestralmente comprobará e avaliará o 
cumprimento desta programación facendo constar en acta de reunión de Departamento os 
resultados, logo na memoria de final de curso recolleranse os resultados da avaliación final e 
tamén se se cumpriu a programación ou que aspectos  quedaron sen ver. 

ÁMBITO  CIENTÍFICO 3º PDC

Obxectivos:

Os obxectivos enténdense como o conxunto de capacidades que os alumnos deben desenvolver 
ao longo do programa de diversificación. Os programas de diversificación, partindo dunha 
metodoloxía adecuada e uns contidos adaptados ás características do alumnado, teñen como 
finalidade que o alumno/a alcance os obxectivos xerais da etapa da ESO, e poidan obter o título 
de graduado en Ensino Secundario.

Os Obxectivos Xerais de Etapa desenvólvense, nun segundo nivel de concreción, a través dos 
obxectivos específicos das distintas áreas. Baseándose no REAL DECRETO 16312006, de 29 de 
decembro, polo que se establecen os ensinos mínimos correspondentes á Educación Secundaria 
Obligatoria, o ámbito científico-tecnolóxico terá como finalidade o desenvolvemento das 
seguintes capacidades:

1. Comprender e utilizar as estratexias e os conceptos básicos das ciencias da natureza para 
interpretar os fenómenos naturais, así como para analizar e valorar as repercusiones de 
desenvolvementos tecnocientíficos e as súas aplicacións.

2. Mellorar a capacidade de pensamento reflexivo e incorporar á linguaxe e modos de 
argumentación as formas de expresión e razonamiento matemático, tanto nos procesos 
matemáticos ou científicos como nos distintos ámbitos da actividade humana.

3. Recoñecer e suscitar situacións susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 
aplicando, na resolución de problemas, estratexias coherentes cos procedementos das 
matemáticas e as ciencias: elaboración de hipótese e estratexias de resolución, deseños 
experimentais, a análise de resultados, a consideración de aplicacións e repercusiones do 
estudo realizado e a procura de coherencia global.
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4. Comprender e expresar mensaxes con contido científico utilizando a linguaxe oral e escrito 
con propiedade, interpretar diagramas, gráficas, táboas e expresións matemáticas elementais, 
así como comunicar a outras  argumentaciones e explicacións no ámbito da ciencia.

5. Cuantificar aqueles aspectos da realidade que permitan interpretala mellor: utilizar técnicas 
de recolleita da información e procedementos de medida, realizar a análise dos datos mediante 
o uso de distintas clases de números e a selección dos cálculos apropiados a cada situación.

6. Obter información sobre temas científicos, utilizando distintas fontes, incluídas as 
tecnoloxías da información e a comunicación, e empregala, valorando o seu contido, para 
fundamentar e orientar traballos sobre temas científicos.

7. Identificar os elementos matemáticos e científicos presentes nos medios de comunicación, 
Internet, publicidade ou outras fontes de información e adoptar actitudes críticas 
fundamentadas no coñecemento para analizar, individualmente ou en grupo, estes elementos.

8. Utilizar de forma adecuada os distintos medios tecnolóxicos (calculadoras, ordenadores, 
etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar e representar informacións de índole 
diversa e tamén como axuda na aprendizaxe.

9. Desenvolver actitudes e hábitos favorables á promoción da saúde persoal e comunitaria, 
facilitando estratexias que permitan facer fronte aos riscos da sociedade actual en aspectos 
relacionados coa alimentación, o consumo, as drogodependencias e a sexualidade.

10. Coñecer e valorar as interaccións da ciencia e a tecnoloxía coa sociedade e o medio 
ambiente, con atención particular aos problemas aos que se enfronta hoxe a humanidade e a 
necesidade de búsqueda e aplicación de solucións, suxeitas ao principio de precaución.

11. Elaborar estratexias persoais para a análise de situacións concretas e a identificación e 
resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos e valorando a 
conveniencia das estratexias utilizadas en función da análise dos resultados e do seu carácter 
exacto ou aproximado.

12. Integrar os coñecementos matemáticos e científicos no conxunto de saberes que se van 
adquirindo desde as distintas áreas de modo que poidan empregarse de forma creativa, 
analítica e crítica.

13. Aprender a traballar en equipo, respectando as achegas alleas e asumindo as tarefas 
propias con responsabilidade, valorando este tipo de traballo como un elemento fundamental 
do traballo científico e de investigación.
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CONTIDOS

1. Números reais
• Números enteiros
• Números racionais
• Números irracionales
• Números reais (R)
• Error absoluto e relativo
• Magnitudes físicas
• Unidades de medida
• El método científico

2. A materia
• Modelos atómicos
• O átomo de Rutherford
• Física nuclear
• Tabla periódica
• Sustancias puras e mesturas
• Química inorgánica e orgánica
• Componentes inorgánicos da materia viva
• Componentes orgánicos da materia viva
• Composición do petróleo

3. A organización da vida
• ¿Como se organiza a vida?
• Obtención da enerxía
• Multiplicación das células
• ¿Cómo organízanse os seres pluricelulares?
• Virus
• Variables estatísticas
• Representaciones gráficas
• Medidas de centralización
• Medidas de dispersión
• Formas de reconto
• El azar. Definicións
• La regula de Laplace
• Películas bacterianas

4. Linguaxe algebraico e ecuaciones
• A linguaxe algebraico, polinomios e ecuaciones
• Identidades notables
• Resolución de ecuaciones de primeiro grado
• Resolución de problemas
• Sistemas de ecuaciones
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5. Alimentación saudable
• Os nutrientes
• Los alimentos
• ¿Qué debemos comer?
• Cálculos nutricionales
• Técnicas de conservación dos alimentos
• Alimentos transgénicos
• Comercialización dos alimentos
• Enfermedades provocadas por unha alimentación inadecuada

6. Función de nutrición
• O aparello digestivo
• El aparello respiratorio
• El aparello circulatorio
• A excreción e o aparello urinario
• Enfermedades

7. Materia e funcións matemáticas
• A materia
• Calor e temperatura
• Funciones
• Funciones afines
• Estados da materia: a teoría cinética
• Cambios de estado
• Teoría cinética dos gases
• Leyes dos gases
• Cambios da materia
• Reacciones químicas
• Fenómenos electrostáticos
• Electroscopio
• Electricidade

8. Reprodución, inmunidad e saúde
• O aparello reproductor feminino
• O ciclo menstrual feminino
• O aparello reproductor masculino
• Fecundación e desenvolvemento embrionario
• Crecimiento e desenvolvemento
• Planificación da natalidad
• Enfermedades de transmisión sexual (ETS)
• Saúde e enfermidade
• Defensas contra as infeccións
• Respuestas inmunológicas non desexables
• ¿Como podemos axudar ao noso sistema inmune?

9. Transformacións geométricas
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• O plano
• Tipos de transformacións geométricas
• Traslaciones e xiros
• Simetrías
• Semellanzas
• Escalas

METODOLOXÍA  DOCENTE 

Dentro deste apartado podemos distinguir:

- Atención individualizada, que pode realizarse debido ao número reducido de alumnos, e que 
permite:

• A adecuación dos ritmos de aprendizaxe ás capacidades do alumno.

• A revisión do traballo diario do alumno.

• Fomentar o rendemento máximo.

• Aumento da motivación do alumno ante a aprendizaxe para obter unha maior autonomía. 

• A  reflexión  do  alumno  sobre  a  súa  propia  aprendizaxe,  facéndolle  partícipe  do  seu 
desenvolvemento, detectando os seus logros e dificultades.

• Respetar os distintos ritmos e niveis de aprendizaxe.

• Non fixar só contidos conceptuais, pois hai alumnos que desenvolven as capacidades a 
través de contidos procedimentales.

• Relacionar os contidos novos cos coñecementos previos dos alumnos.

•  Repaso dos contidos anteriores antes de presentar os novos.

•  Relacionar  os contidos con situacións da vida cotiá.

• O  traballo  das  unidades  con  diferentes  niveis  de  profundización,  para  atender  aos 
alumnos máis avantaxados e aos máis atrasados.

- Traballo cooperativo

Polas características dos grupos de Diversificación, considérase fundamental que o alumno 
traballe en grupo e desenvolva actitudes de respecto e colaboración cos seus compañeiros. A 
este respecto resulta eficaz:

Que os grupos sexan heteroxéneos en canto ao rendemento, sexo, orixe cultural, capacidades, 
necesidades educativas, ritmos de aprendizaxe, etc., e compostos de catro a seis alumnos 
como máximo.
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Dependendo das actividades propostas, tamén se poden formar outro tipo de agrupaciones: en 
parellas, de grupo xeral ou individual. Con isto conseguimos dar resposta aos diferentes 
estilos de aprendizaxe dos alumnos.

É importante implicar aos alumnos en traballos de investigación e exposición posterior 
dalgúns temas relacionados cos contidos da Unidade que estean estudando.

Utilización deste modelo de grupos a través de presentacións, proxectos e talleres.

A relación entre as distintas áreas que compoñen o ámbito permite ao alumno comprender que 
as disciplinas científicas están estreitamente relacionadas entre si, sendo necesario manexar 
unhas para comprender outras.

 -CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os criterios de avaliación están referidos aos obxectivos xerais do ámbito científico 
tecnolóxico:

           -Comprender e expresar de xeito apropiado mensaxes científicas utilizando a 
linguaxe oral e   escrito con propiedade.
-Buscar, utilizando distintas fontes, a información necesaria para resolver cuestións 
concretas, sendo capaz de sintetizar, contrastar e transmitir dita información.

-Coñecer as súas posibilidades e limitacións na realización das tarefas, planificando de 
xeito adecuado o traballo necesario para lograr os seus obxectivos.

-Participar na planificación e realización de actividades en equipo, mostrando unha 
actividade flexible e de colaboración e asumindo responsabilidades.

-Coñecer e valorar o método científico como motor da evolución tecnolóxica e cultural 
da sociedade integrándoo na nosa historia como un elemento fundamental para o noso 
desenvolvemento.

-Aplicar e desenvolver estratexias adecuadas para a resolución de problemas, 
analizando o proceso seguido e establecendo conclusións.

-Coñecer o funcionamento do corpo humano e desenvolver hábitos saudables tanto a 
nivel persoal como comunitario.

-Aplicar os coñecementos adquiridos sobre o medio ambiente para gozalo e respectalo 
asumindo a necesidade de facer compatibles o desenvolvemento tecnolóxico e a 
preservación do noso entorno.

ÁMBITO CIENTÍFICO 4º PDC
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Contidos mínimos:

1. Números reais  e proporcionalidade
• Os números reais
• Potencias de expoñente enteiro
• Notación científica e unidades de medida
• Proporcionalidade
• Porcentaxes
• Radicais
• A recta real

2. Átomos, elementos e compostos
• Sustancias puras e mezclas e separación de mezclas
• Modelos atómicos
• A estructura do átomo
• Moléculas, elementos e compuestos
• Enlace químico
• Formulación e nomenclatura dos compostos químicos según a IUPAC

3. Ecuacions 
• Ecuaciones de segundo grado
• Soluciones de una ecuación de segundo grado. Problemas
• Sistemas de ecuaciones

4. A Terra, a enerxía externa e sucesos aleatorios
• O Sol: fonte de luz e energía
• A Terra
• Dinámica atmosférica
• Técnicas de reconto
• Probabilidade: conceptos básicos
• Sucesos compostos
• Axentes xeolóxicos internos
• Modelado do relevo
• Axentes xeolóxicos externos. Meteorización

5. Axentes xeolóxicos externos e rocas sedimentarias
• Axentes xeolóxicos externos
• Acción xeolóxica das augas superficiais
• Acción xeolóxica das augas subterráneas
• Acción xeolóxica do xeo
• Acción xeolóxica do vento
• Acción xeolóxica do mar
• Rocas sedimentarias

6. Funcións alxebraicas e movemento
• O movemento
• Velocidade
• Funcions
• Ecuación do movemento rectilíneo uniforme
• Aceleración. Movemento rectilíneo uniformemente acelerado
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• Funcions cuadráticas
• Representación gráfica do MRUA
• Tasa de variación media
• Caída libre

7. Ecoloxía, recursos e funcions exponenciais
• Ecoloxía
• Ecosistemas
• Flujo de enerxía e materia nos ecosistemas
• Recursos naturais
• A función exponencial

8. Cambios químicos e medio ambiente
• Reaccions químicas
• Axuste de reaccions químicas
• Tipos de reaccions químicas
• Contaminación e impacto ambiental
• A química do noso entorno

9. Semellanzas de triángulos e forzas
• Triángulos semellantes
• As razons trigonométricas
• Resolución de triángulos
• As leis de Newton
• A lei da gravitación universal
• ¿Qué forzas actúan sobre un corpo?
• Descomposición de forzas

10. Electricidade e magnetismo
• Asociación de resistencias en paralelo
• Corriente eléctrica
• Circuitos de corriente continua
• Código de colores das resistencias
• Efecto Joule
• Magnetismo
• Aplicacions da electricidade e o magnetismo
• A electricidade no fogar

METODOLOXÍA  DOCENTE   

Dentro deste apartado podemos distinguir:

- Atención individualizada, que pode realizarse debido ao número reducido de alumnos, e que 
permite:

• A adecuación dos ritmos de aprendizaxe ás capacidades do alumno.

• A revisión do traballo diario do alumno.

• Fomentar o rendemento máximo.

42



Departamento de Física e Química
IES Plurilingüe San Rosendo. Mondoñedo        Programación Didáctica

• Aumento da motivación do alumno ante a aprendizaxe para obter unha maior autonomía. 

• A  reflexión  do  alumno  sobre  a  súa  propia  aprendizaxe,  facéndolle  partícipe  do  seu 
desenvolvemento, detectando os seus logros e dificultades.

• Respetar os distintos ritmos e niveis de aprendizaxe.

• Non fixar só contidos conceptuais, pois hai alumnos que desenvolven as capacidades a través de 
contidos procedimentales.

• Relacionar os contidos novos cos coñecementos previos dos alumnos.

• El repaso dos contidos anteriores antes de presentar os novos.

• La relación dos contidos con situacións da vida cotiá.

• El traballo das unidades con diferentes niveis de profundización, para atender aos alumnos máis 
avantaxados e aos máis atrasados.

- Traballo cooperativo

Polas características dos grupos de Diversificación, considérase fundamental que o alumno traballe en 
grupo e desenvolva actitudes de respecto e colaboración cos seus compañeiros. A este respecto resulta 
eficaz:

Que os grupos sexan heteroxéneos en canto ao rendemento, sexo, orixe cultural, capacidades, 
necesidades educativas, ritmos de aprendizaxe, etc., e compostos de catro a seis alumnos como 
máximo.

Dependendo das actividades propostas, tamén se poden formar outro tipo de agrupaciones: en 
parellas, de grupo xeral ou individual. Con isto conseguimos dar resposta aos diferentes estilos de 
aprendizaxe dos alumnos.

É importante implicar aos alumnos en traballos de investigación e exposición posterior dalgúns temas 
relacionados cos contidos da Unidade que estean estudando.

Utilización deste modelo de grupos a través de presentacións, proxectos e talleres.

A relación entre as distintas áreas que compoñen o ámbito permite ao alumno comprender que as 
disciplinas científicas están estreitamente relacionadas entre si, sendo necesario manexar unhas para 
comprender outras.

 -CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os criterios de avaliación están referidos aos obxectivos xerais do ámbito científico tecnolóxico:

              -Comprender e expresar de xeito apropiado mensaxes científicas utilizando a linguaxe 
oral e   escrito con propiedade.
-Buscar, utilizando distintas fontes, a información necesaria para resolver cuestións concretas, 
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sendo capaz de sintetizar, contrastar  e transmitir dita información.

-Coñecer as súas posibilidades e limitacións na realización das tarefas, planificando de xeito 
adecuado o traballo necesario para lograr os seus obxectivos.

-Participar na planificación e realización de actividades en equipo, mostrando unha actividade 
flexible e de colaboración e asumindo responsabilidades.

-Coñecer e valorar o método científico como motor da evolución tecnolóxica e cultural da 
sociedade integrándoo na nosa historia como un elemento fundamental para o noso 
desenvolvemento.

-Aplicar e desenvolver estratexias adecuadas para a resolución de problemas, analizando o 
proceso seguido e establecendo conclusións.

-Coñecer o funcionamento do corpo humano e desenvolver hábitos saudables tanto a nivel 
persoal como comunitario.

-Aplicar os coñecementos adquiridos sobre o medio ambiente para gozalo e respectalo 
asumindo a necesidade de facer compatibles o desenvolvemento tecnolóxico e a preservación 
do noso entorno.

FÍSICA E QUÍMICA 1º BACHARELATO

Introdución.

Esta  materia  debe  contribuír  a  que  o  alumnado  se  interese  pola  física  e  a  química  como 
ferramentas  que  facilitan  a  caracterización  e  análise  dunha  morea  de  fenómenos  cotiáns  en  que 
interveñen conceptos relacionados con elas, polo que fomenta a participación na toma de decisións sobre 
problemas graves, tanto locais coma globais, sobre o medio natural e a saúde e contribúe á comprensión 
do funcionamento de moitos aparellos tecnológicos mediante un enfoque práctico orientado a destacar as 
relacións ciencia, tecnoloxía, sociedade e medio natural (ciencia-tecnoloxía-sociedade-medio natural). O 
alumnado ten que coñecer e comprender os devanditos problemas, as súas causas e posibles medidas que 
debe ter en conta, desde os eidos científico,  tecnolóxico, educativo e político, para poder enfrontarse a 
eles na procura dun futuro sustentable. A materia de física e química debe incidir na familiarización do 
alumnado coa natureza e nas bases conceptuais da ciencia e da tecnoloxía, co obxectivo de que sexa quen 
de comprender as problemáticas de orixe científico-tecnolóxica que lle poidan afectar como integrante da 
cidadanía e así poder xerar actitudes responsables para participar na toma de decisións cando se procura 
a súa solución. A idea de ciencia como proceso de construción permanente debe impregnar o currículo, 
tendo en conta o papel da historia da física e da química á hora de entender as controversias entre os 
diferentes modelos e teorías. Débese destacar o papel das científicas e dos científicos que contribuíron ao 
dito proceso, así como o desenvolvemento da cultura científica iniciada na etapa anterior.

Os contidos da materia están organizados en bloques relacionados entre si. A súa ordenación non 
pretende  marcar unha pauta  no desenvolvemento do currículo,  que terá  que contextualizarse  en cada 
situación particular. Porén, para o alumnado pode resultar máis doado comezar pola química. Pártese dun 
bloque de contidos comúns que, polo seu carácter transversal, deberán ser tidos en conta ao desenvolver 
o  resto.  Nel  teñen  cabida  os  procedementos  e  actitudes  destinados  a  familiarizar  o  alumnado  coas 
estratexias  básicas  da  actividade  científica,  co  emprego das  novas  tecnoloxías  da  información  e  da 
comunicación (tecnoloxías da información e da comunicación), coa valoración da importancia da ciencia 
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na calidade de vida, coa análise crítica da información e co desenvolvemento sustentable. Na primeira 
parte, dedicada á química, os contidos estrutúranse aredor de tres grandes eixes. Por unha banda, a teoría 
atómico-molecular  da  materia:  estrutura  atómica  e  enlace  químico;  por  outra,  o  cambio  químico  e, 
finalmente, o estudo da química do carbono.

O  primeiro  eixe  afonda  na  teoría  atómico-molecular  da  materia.  Partindo  de  coñecementos 
abordados na etapa anterior, xustifícanse as leis ponderais e volumétricas empregando o modelo atómico-
molecular  de Dalton,  introdúcese a magnitude cantidade de substancia  e a súa unidade,  o mol, a súa 
aplicación aos gases, ás disolucións e á determinación de fórmulas empíricas e moleculares. Interprétase 
a estrutura  do átomo, facendo  especial  fincapé  no modelo atómico de Bohr,  as  súas  limitacións  e a 
necesidade  de  introducir  niveis  enerxéticos  con  capas  e  subcapas  para  explicar  as  configuracións 
electrónicas,  a  semellanza entre  as distintas  familias  de elementos,  os diferentes  tipos  de enlace  que 
axudarán na explicación dalgunhas propiedades das substancias.

O segundo eixe analiza a importancia, a interpretación teórica e a enerxía das transformacións 
químicas. Trátase, así mesmo, a estequiometría, os factores dos que depende a velocidade das reaccións, 
as repercusións ambientais das combustións e o papel dos novos combustibles.

O último afonda no estudo da química do carbono e debe permitir que o alumnado comprenda a 
importancia das primeiras sínteses de substancias orgánicas, o que supuxo a superación do vitalismo –
que negaba a posibilidade das devanditas sínteses- contribuíndo á construción dunha imaxe unitaria da 
materia e impulsando a síntese de novos materiais de grande importancia polas súas aplicacións. Este 
estudo  das  substancias  orgánicas  dedicará  unha  atención  particular  á  problemática  do  uso  dos 
combustibles fósiles e á necesidade de solucións para avanzar cara a un futuro sustentable

Na  segunda  parte,  dedicada  á  física,  os  contidos  estrutúranse  arredor  da  mecánica  e  da 
electricidade.
A mecánica iníciase cun afondamento no estudo do movemento e as causas que o modifican, co
obxectivo  de mostrar  o  xurdimento da ciencia  moderna  e  a  súa  ruptura  con  dogmatismos  e  visións 
simplistas de sentido común. Amplíase o tratamento dos contidos relacionados coa enerxía do último 
curso da ESO, cunha aproximación máis detida nas transformacións e nas transferencias por traballo e 
calor,  a  degradación,  a  aplicación  en  contextos  cotiáns,  o  estudo  dos  problemas  asociados  á  súa 
obtención e consumo, con especial atención á situación enerxética en Galicia. Isto facilitará unha mellor 
comprensión dos principios da dinámica, de conservación e transformación da enerxía e das repercusións 
teóricas e prácticas do corpo de coñecementos construído.

O bloque relacionado coa electricidade debe contribuír a un maior coñecemento da estrutura da
materia e do papel da enerxía eléctrica nas sociedades actuais, incidindo na súa xeración, no consumo e 
nas repercusións da súa utilización, distinguindo entre o ámbito doméstico e o público.

Obxectivos.

1. Utilizar,  con autonomía crecente,  estratexias  de investigación propias das ciencias  (formulación de 
problemas, emisión de hipóteses fundamentadas, procura de información, elaboración de estrategias de 
resolución  e  de  deseños  experimentais,  realización  de  experimentos  en  condicións  controladas  e 
reproducibles,  análise  de  resultados,  elaboración  e  comunicación  de  conclusións)  relacionando  os 
coñecementos aprendidos con outros xa coñecidos e considerando a súa contribución á construción de 
corpos coherentes de coñecemento.
2. Coñecer os conceptos, leis, teorías e modelos máis importantes e xerais da física e da química co fin 
de ter unha visión global do desenvolvemento destas ramas da ciencia e do seu papel social.
3.  Obter  unha  formación  científica  básica  que  contribúa  a  xerar  interese  para  desenvolver  estudos 
posteriores máis específicos.
4. Apreciar a dimensión cultural da física e da química para a formación integral das persoas, así
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como saber  valorar  as súas repercusións na sociedade e no medio natural  e contribuír  a construír  un 
futuro sustentable, participando na conservación, protección e mellora do medio natural e social.
5. Comprender a importancia da física e da química para abordar numerosas situacións cotiás, así como 
para participar  na necesaria toma de decisións fundamentadas arredor de problemas locais e globais a 
que se enfronta a humanidade.
6. Manexar a terminoloxía científica ao expresarse en ámbitos relacionados coa física e a química, así 
como na explicación de fenómenos da vida cotiá que requiran dela.
7. Empregar as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) na interpretación e simulación de 
conceptos, modelos, leis ou teorías para obter e tratar datos, extraer e utilizar información de diferentes 
fontes, avaliar o seu contido, adoptar decisións e comunicar as conclusións, fomentando no alumnado a 
formación dunha opinión propia e dunha
actitude crítica fronte ao obxecto de estudo.
8. Recoñecer o carácter tentativo e creativo do traballo científico como actividade en permanente proceso 
de  construción,  analizando  e  comparando  hipótesis  e  teorías  contrapostas  a  fin  de  desenvolver  un 
pensamento crítico, así como valorar as achegas dos grandes debates científicos ao desenvolvemento do 
pensamento humano.
9.  Planificar  e  realizar  experimentos  físicos  e  químicos  tendo  en  conta  a  utilización  correcta  do 
instrumental básico do laboratorio, cunha atención particular ás normas de seguridade das instalacións e 
ao tratamento de residuos.
10. Recoñecer os principais  retos da investigación deste campo da ciencia na actualidade e o carácter 
científico das informacións aparecidas nos medios
de comunicación.
11.  Valorar  as  achegas  das  mulleres  ao  desenvolvemento  científico  e  tecnolóxico,  facendo 
especialreferencia aos casos galegos.
12. Aplicar os coñecementos da física e da química para afianzar actitudes de respecto e prevención no 
ámbito da educación viaria e da saúde individual
e social.
13.  Valorar  o  carácter  colectivo  e  cooperativo  da  ciencia,  fomentando  actitudes  de  creatividade, 
flexibilidade, iniciativa persoal, autoconfianza e sentido crítico a través do traballo en equipo.

Contidos.

Contidos comúns.
-Utilización  de estratexias  básicas da actividade  científica,  tales  como a presentación de problemas, a 
toma de decisións sobre a conveniencia ou non do seu estudo; formulación de hipóteses, elaboración de 
estratexias  de  resolución  e  de  deseños  experimentais,  análise  de  resultados  e  verificación  da  súa 
fiabilidade.
-Busca,  selección  e  comunicación  de  información  e  de  conclusións  utilizando  diferentes  recursos  e 
empregando a terminoloxía axeitada.
-Emprego das TIC como ferramentas de axuda na interpretación de conceptos, na obtención e tratamento 
de datos, na procura de información e na elaboración de conclusións.
-Repercusión dos diferentes achados científicos na sociedade e da valoración da importancia da
ciencia sobre a nosa calidade de vida. Análise crítica do carácter científico dunha información.
-Recoñecemento  da  necesidade  dun  desenvolvemento  sustentable  e  valoración  das  consecuencias 
ambientais da evolución tecnolóxica. Aplicación á realidade galega.

Teoría atómico-molecular da materia.
-Desenvolvemento  histórico  das  leis  ponderais  e  relacións  volumétricas  dos  gases.  Hipótese  de 
Avogadro.
-Interpretación das leis ponderais de acordo co modelo atómico de materia de Dalton. Limitacións desta 
teoría.
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-Masa atómicas e moleculares. Unha magnitude fundamental: a cantidade de substancia e a súa unidade: 
o mol. Masas molares.
-Aplicación do concepto de cantidade  de substancia  en mol aos gases (ecuación de estado dos gases 
ideais), a disolucións (concentración en cantidade de substancia, incluído o procedemento experimental 
de preparación  de disolucións  de concentración coñecida)  e á determinación de fórmulas empíricas  e 
moleculares.

Estrutura atómica e enlace químico.
-Establecemento  histórico  dos  modelos  atómicos  de  Thomson  e  Rutherford.  Espectros  atómicos  e  o 
modelo atómico de Bohr. Distribución electrónica en niveis enerxéticos. Os seus logros e limitacións. 
Introdución cualitativa ao modelo cuántico:  configuracións electrónicas baseadas en niveis energéticos 
con capas e subcapas.
-Revisión  do concepto  de  elemento  químico  e  a  súa  abundancia  e  importancia  na  natureza.  Sistema 
periódico, xustificación e achegas ao desenvolvemento da química. Propiedades periódicas.
-Enlaces iónico, covalente, metálico e interaccións intermoleculares. Interpretación das propiedades das 
substancias en función do tipo de enlace que presentan. O caso da auga.
-Formulación e nomenclatura das substancias inorgánicas seguindo as normas da IUPAC.

Reacción química.
-Importancia do estudo das reaccións químicas. Reaccións químicas de interese na nosa sociedade pola 
súa importancia industrial, histórica, biológica ou polo seu impacto ambiental.
-Interpretación a nivel microscópico das reaccións químicas. Teoría de colisións e enerxía de activación. 
Introdución ao concepto de velocidade dunha reacción química. Estudo experimental dos factores  dos 
que depende a velocidade das reaccións químicas. Catalizadores.
-Estequiometría das reaccións. Reactivo limitante e rendemento dunha reacción química.
-Enerxía das reaccións químicas. Obtención de enerxía a partir das reaccións químicas (combustións) e a 
súas repercusións ambientais. Novos combustibles.

Química orgánica.
-Orixes da química orgánica: superación da barreira do vitalismo (síntese da urea).
-Posibilidades de combinación do carbono. Formulación e nomenclatura de hidrocarburos seguindo as 
normas da IUPAC.
-Os hidrocarburos  e  as  súas  aplicacións:  produtos  derivados  do petróleo.  Repercusións  (económicas, 
sociais, bélicas, ambientais) derivadas da utilización de combustibles fósiles.
-Sínteses orgánicas de especial interese na nosa sociedade. Vantaxes e inconvenientes dos novos
compostos orgánicos de síntese: da revolución dos novos materiais aos contaminantes orgánicos.

Estudo do movemento.
-Importancia do estudo da cinemática no xurdimento da ciencia moderna e na vida cotiá.
-Sistemas de referencia inerciais. Magnitudes necesarias para describir o movemento. Carácter
vectorial  das  magnitudes  implicadas.  Concepto  de  velocidade  instantánea:  aplicación  a  movementos 
sinxelos.
-Achegas de Galileo ao desenvolvemento da cinemática e da ciencia en xeral. Problemas a que se tivo 
que enfrontar.
-Estudo  dos  movementos  rectilíneos  uniformes,  uniformemente  acelerados  e  circular  uniforme. 
Superposición de movementos.
-Educación viaria. Estudo de situacións cinemáticas de interese como a distancia de freada.
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Dinámica.
-Superación da idea da física aristotélica-escolástica para asumir o concepto de forza como interacción.
-Revisión das leis da dinámica de Newton.
-Cantidade  de  movemento  e  principio  de  conservación.  Aplicación  a  diferentes  situacións: 
colisións,foguetes, etc.
-Dinámica do movemento circular  uniforme. Lei de gravitación  universal:  importancia  e repercusión. 
Aplicación a diferentes situacións: movementos dos astros, mareas, etc.
-Importancia das achegas de Newton ao desenvolvemento científico: o universo mecánico.
-Estudo dalgunhas situacións dinámicas de interese: tensión, fricción e forzas elásticas.

Enerxía e a súa transferencia: traballo e calor.
-Revisión e afondamento do concepto de enerxía: enerxía cinética e potencial.
-Mecanismos de transferencia de enerxía: calor e traballo. Eficacia na realización dun traballo: potencia.
-Transformación  e  conservación  da  enerxía.  Primeiro  principio  da  termodinámica.  Degradación  da 
enerxía. Aplicación para valorar a importancia da velocidade en caso de colisión nun vehículo.
-Afondamento no estudo dos problemas asociados á obtención e ao consumo dos recursos enerxéticos. 
Enerxía para un futuro sustentable.
-Produción e consumo de enerxía en Galicia. Impacto ambiental e posibles alternativas.

Electricidade.
-Enerxía eléctrica na sociedade actual: xeración, consumo e repercusións da súa utilización. Produción e 
consumo de enerxía  eléctrica  na nosa comunidade autónoma. Repercusións sobre o medio natural.As 
emisións de CO2 en Galicia.
-Realización de experiencias de electrización para estudar as interaccións entre cargas. Lei de Coulomb.
-Introdución ao concepto de campo eléctrico. Concepto de potencial eléctrico.
-O circuíto eléctrico: lei de Ohm. Asociación de resistencias e circuítos mixtos.

Criterios de avaliación.

1.  Familiarizarse  coas  características  básicas  do  traballo  científico,  valorando  as  súas  posibles 
repercusións  e  implicacións  ciencia-tecnoloxía-sociedade-  medio  natural.  Trátase  de  avaliar  se  o 
alumnado  analiza  situacións  e  obtén  información  sobre  fenómenos  físicos  e  químicos  utilizando  as 
estratexias  básicas  do  traballo  científico  tanto  na  compresión  de  conceptos  como na  resolución  de 
problemas e  nos  traballos  experimentais.  No marco  destas  estratexias  debe  valorarse  a  competencia 
dixital.  Este criterio  debe ser avaliado en relación co resto dos criterios  de avaliación,  para o que se 
precisa  ,actividades  que inclúan  o interese  das situacións,  análises  cualitativas,  emisión de hipóteses 
fundamentadas,  elaboración  de  estratexias,  realización  de  experiencias  en  condicións  controladas  e 
reproducibles, análise detida de resultados, implicacións ciencia-tecnoloxía-sociedade-medio natural do 
estudo realizado (posibles aplicacións,  transformacións sociais,  repercusións positivas e negativ), toma 
de decisións, actividades de síntese e de comunicacións. Todo isto tendo en conta o papel da historia da 
ciencia e salientando o papel das mulleres no desenvolvemento científico e tecnolóxico.

2. Interpretar as leis ponderais e as relacións volumétricas dos gases e aplicar o concepto de cantidade de 
substancia en mol. Preténdese comprobar se os estudantes son capaces de utilizar a teoría atómica de 
Dalton  e  as  hipótesis  de  Avogadro  para  interpretar  as  leis  ponderais  e  as  relacións  volumétricas  de 
combinación entre gases. Así mesmo, deberá comprobarse que comprende a importancia e o significado 
da magnitude cantidade de substancia e a súa unidade, o mol, e se é quen de determinala nunha mostra, 
tanto dunha substancia pura en calquera estado de agregación como dunha disolución. Tamén se valorará 
se saben aplicar a dita magnitude fundamental na determinación de fórmulas empíricas e moleculares.
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3. Xustificar a existencia e evolución dos modelos atómicos, valorando o carácter tentativo e aberto do 
traballo  científico,  e  coñecer  o  tipo  de  enlace  que  mantén  unidas  as  partículas  constituíntes  das 
substancias para poder explicar as súas propiedades.  Preténdese comprobar se o alumnado é capaz de 
identificar os feitos que levaron a cuestionar cada un dos modelos atómicos e a concibir e adoptar outro 
que explicase novos fenómenos, recoñecendo o carácter hipotético do coñecemento científico, sometido 
a  continua  revisión.  Tamén  se  valorará  se  recoñece  a  importancia  do  sistema  periódico  para  o 
desenvolvemento da química e xustifica a variación periódica dalgunhas propiedades atómicas, así como 
se coñece os enlaces iónico,  covalente,  metálico e interaccións intermoleculares  e pode interpretar,  a 
partir deles, as principais propiedades físico-químicas das substancias.

4.  Recoñecer  a  importancia  das  transformacións  químicas  e  as  súas  repercusións,  interpretar 
microscopicamente  unha  reacción  química,  emitir  hipótesis  sobre  os  factores  dos  que  depende  a 
velocidade dunha reacción, sometelas a comprobación experimental e realizar cálculos estequiométricos 
en exemplos de interese práctico. Avaliarase se o alumnado coñece a importancia, utilidade e impacto 
ambiental  das  transformacións  químicas  na  vida  cotiá,  na  sociedade  e  na  industria,  tales  como as 
combustións  ou  as  reaccións  ácidobase,  e  tamén  de  exemplos  levados  a  cabo  en  experiencias  de 
laboratorio. Valorarase se interpreta a nivel atómico-molecular unha reacción química, se sabe resolver 
problemas sobre as cantidades de substancia de produtos e reactantes que interveñen, se comprende o 
concepto de velocidade de reacción e se é capaz de predicir e comprobar os factores de que depende, así 
como a súa importancia en procesos cotiáns e industriais.

5. Identificar as propiedades físicas e químicas dos hidrocarburos, así como a súa importancia social e 
económica,  saber  formulalos  e  nomealos  aplicando  as  regras  da  IUPAC e  valorar  a  importancia  do 
desenvolvemento das sínteses orgánicas e as súas repercusións.
Avaliarase  se os estudantes  valoran o que supuxo a superación  da barreira  do vitalismo,  así  como o 
espectacular desenvolvemento posterior das síntesis orgánicas e as súas repercusións (novos materiais, 
contaminantes orgánicos permanentes, etc.). A partir das posibilidades de combinación entre o C e o H, o 
alumnado debe ser capaz de escribir e nomear os hidrocarburos de cadea lineal e ramificados e coñecer 
algunhas das súas propiedades físicas e
químicas, incluíndo reaccións de combustión e de adición ao dobre enlace. Tamén deben identificar as 
principais fraccións da destilación do petróleo e as súas aplicacións na obtención de moitos dos produtos 
de  consumo cotián,  así  como valorar  a  súa  importancia  social  e  económica,  as  repercusións  da  súa 
utilización e esgotamento e a necesidade de investigacións no campo da química orgánica que poidan 
contribuír á sustentabilidade.

6.  Aplicar  as  estratexias  do  traballo  científico  ao  estudo  dos  movementos  uniformes  (rectilíneos  e 
circulares) e do movemento rectilíneo uniformemente acelerado. Valorarase se o alumnado comprende a 
importancia de coñecer e clasificar  os movementos e resolve problemas de interese en relación a estes 
conceptos, aplicando as estratexias básicas do traballo científico, especialmente os referidos á educación 
viaria.  Tamén  se  avaliará  se  coñece  as  achegas  de  Galileo  ao  estudo  da  cinemática,  así  como  as 
dificultades que tivo que afrontar; en concreto, se interpreta a superposición de movementos, introducida 
para resolver problemas e actividades de lanzamento horizontal e oblicuo, recoñecendo a súa importancia 
como orixe histórica e fundamento do cálculo vectorial.

7. Identificar as forzas que actúan sobre os corpos como resultado da interacción entre eles, predicir os 
seus efectos para explicar situacións dinámicas cotiás e aplicar o principio de conservación da cantidade 
de movemento e a lei de gravitación universal  a diferentes situacións. Será avaliada a comprensión do 
concepto  newtoniano  de interacción  entre  dous corpos e dos seus efectos  sobre diferentes  corpos en 
situacións  cotiás  en que existan  forzas  elásticas,  de fricción e tensións.  Valorarase  a comprensión e 
aplicación do principio de conservación da cantidade de movemento sobre diferentes sistemas e da lei de 
gravitación universal en diferentes situacións no noso planeta e nas interaccións entre astros.
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8. Comprender o concepto de enerxía, a súa transformación e transferencia por calor e traballo, aplicando 
o principio de conservación a diferentes situacións de interese teórico ou práctico. Trátase de comprobar 
se  o  alumnado  comprende  os  conceptos  de  enerxía  (cinética  e  potencial)  a  súa  transformación  e 
transferencia (calor e traballo), así como se é capaz de aplicar o principio de conservación da enerxía e a 
idea  de  degradación  en diferentes  situacións:  caída  de  graves,  colisións,  etc.  Tamén se  valorarán  as 
actitudes e comportamentos coherentes en relación co consumo enerxético e implicación nos problemas 
asociados á obtención e uso de recursos enerxéticos, con especial énfase nos vinculados a Galicia.

9. Interpretar  a interacción eléctrica,  os fenómenos asociados, así como aplicar  estratexias  do traballo 
científico para resolver circuítos eléctricos, valorar a importancia da enerxía eléctrica na sociedade actual 
e  o  seu  consumo responsable.  Preténdese  comprobar  se  o  alumnado  recoñece  experimentalmente  a 
natureza eléctrica da materia,  aplica  a lei  de Coulomb en situacións  sinxelas,  identifica os principais 
elementos  dun  circuíto  eléctrico  e  as  súas  relacións,  deseña  e  monta  diferentes  circuítos  eléctricos 
realizando o seu balance enerxético, utiliza os aparellos de medida máis comúns e resolve problemas de 
interese relacionados coa corrente eléctrica. Tamén se avaliará a comprensión dos efectos energéticos da 
corrente  eléctrica  e  o  seu  importante  papel  na  nosa  sociedade  e  as  súas  repercusións  económicas, 
ambientais e sociais, así como na vida cotiá.

Orientacións metodolóxicas.

As  estratexias  metodolóxicas  que  se  propoñen  para  desenvolver  o  currículo  desta  materia  son  as 
seguintes:
-Seleccionar  actividades  variadas,  con  diferente  grao  de  complexidade,  establecendo  unha  secuencia 
axeitada,  de tal maneira que se recollan actividades de introdución,  de estruturación de conceptos,  de 
síntese e de aplicación.
-Partir, sempre que sexa posible, de situacións problemáticas abertas para recoñecer que cuestións son 
cientificamente investigables,  decidir  como precisalas e reflexionar  sobre o seu posible interese como 
facilitadoras da aprendizaxe.
-Potenciar  a dimensión colectiva da actividade científica organizando equipos de traballo,  creando un 
ambiente  semellante ao que podería ser unha investigación  cooperativa en que conten as opinións de 
cada persoa, facendo ver como os resultados dunha soa persoa ou equipo non bastan para verificar ou 
falsear unha hipótese e evitando toda discriminación por razóns éticas, sociais, sexuais, etc.
-Propiciar  a construción de aprendizaxes significativas  a través de actividades que permitan analizar e 
contrastar  as  propias  ideas  coas  científicamente  aceptadas  para  propiciar  o  cambio  conceptual, 
metodolóxico e actitudinal.
-Facilitar  a  interacción entre  a estrutura  da disciplina  e a estrutura  cognitiva  do alumnado aplicando 
estratexias  propias  das  ciencias  na  resolución  de  situacións-problema  relevantes  para  influír  na 
reestruturación  e  enriquecemento  dos  esquemas  de  coñecemento  do  alumnado,  contribuíndo  así  a 
incrementar as súas capacidades.
-Propoñer análises cualitativas que axuden a formular preguntas operativas presentadas como hipóteses, 
que  orienten  o  tratamento  dos  problemas  como  investigacións  e  contribúan  a  facer  explícitas  as 
preconcepcións.
-Fomentar a autonomía,  a iniciativa persoal,  a creatividade  e a competencia de aprender a aprender a 
través  da  planificación,  realización  e  avaliación  de  deseños  experimentais  por  parte  do  alumnado, 
incluíndo a incorporación das tecnoloxías da información e da comunicación co obxectivo de favorecer 
unha visión máis actual da actividade tecnológica e científica contemporánea.
-A comunicación é un aspecto esencial  da actividade científica e debe ser traballada, por exemplo, na 
recollida e análise de diversas informacións orais e escritas en relación cos temas tratados, a través da 
elaboración e exposición de memorias científicas do traballo realizado ou da lectura e comentario crítico 
de textos científicos.  En concreto, a verbalización (rexeitando o operativismo mudo en relación co uso 
das ferramentas matemáticas) require unha atención
preferente.
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-Considerar  as  implicacións  ciencia-tecnoloxíasociedade-  medio  natural  dos  problemas  (posibles 
aplicacións,  repercusións  negativas,  toma  de  decisións,  ciencia  e  pseudociencia,  etc.)  e  as  posibles 
relacións con outros campos do coñecemento.

Materiais e recursos didácticos.

Os materiais didácticos son o recurso fundamental para as actividades de ensinanza-aprendizaxe. O 
uso dos mesmos ha de ser diverso e totalmente adaptable en todo momento ás necesidades, modos de 
traballo e métodos de estudio dos alumnos e alumnas sen esquecer que tamén deben ser adecuados para o 
nivel deste curso e ter un rigor científico e formal adecuado.

A diversidade  de medios  dos  que  hoxe dispón a  sociedade  deben aproveitarse  como recursos 
educativos de diferentes procedencias que servuirán para vincular o coñecemento científico coa tecnoloxía 
e a sociedade.

Procurarase o uso de diferentes materiais como libros de texto de diferentes editoriais,  revistas 
científicas e de divulgación, prensa diaria, libros de consulta, enciclopedias ...

Farase  uso  de  materiais  multimedia,  búsqueda  de  información  e  contidos  na  rede  Internet  e 
elaboración de materiais polos propios alumnos e alumnas. Uso de programas informáticos de simulación, 
visualización de moléculas en 3D, desintegración radiactivas.

Utilización dos equipamentos de prácticas de laboratorio, manuais de prácticas ...

Temas transversais.

Na materia de Física e Química non só se han de tratar de conseguir os obxectivos curriculares, 
senón tamén contribuír á consecución duns obxectivos que lle podemos chamar obxectivos para a vida; 
obxectivos concretos que todo cidadán debe ter conseguido ó entrar na idade adulta.

Nesta materia os temas transversais que se tratarán son:

Educación cívica e moral, á que contribúen os seguintes contidos actitudinais:
⋅ Coñecemento e valoración das propias capacidades e limitacións.
⋅ Constancia no traballo e na busca de solucións.
⋅ Adquisición de bos hábitos e orde na presentación dos traballos.

Educación  vial,  sensibilizando  aos  alumnos  sobre  os  accidentes  e  outros  problemas  de  circulación  e 
facéndolles adquirir conductas e hábitos de seguridade vial, xa como peóns ou como usuarios de vehículos.

Educación ambiental e calidade de vida ó  analizar a dicotonomía producción enerxética-contaminación.

Educación para o consumidor ó desenvolver o interese por investigar a presencia de certos contaminantes 
na auga e nos alimentos polo uso de certos productos orgánicos na agricultura e a nivel doméstico, creando 
unha conciencia de consumidor responsable.
Educación da necesidade de respectar as instruccións e as normas de seguridade de certos productos de 
uso frecuente no fogar.

Educación para a saúde, valorando os efectos que teñen sobre a saúde os contaminantes medioambientais 
e os hábitos alimenticios, desenvolvendo a capacidade de tomar decisións ante as drogas.
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QUÍMICA 2º Bacharelato

Introdución.

A materia de química apóiase nas matemáticas e  na física e, á súa vez, serve de base para as 
ciencias  da  vida.  Desde  esta  posición,  a  química  amplía  a  formación  científica  do  alumnado  e 
proporciona unha ferramenta para a comprensión da natureza das ciencias en xeral, polo que é unha 
axuda importante na toma de decisións ben fundamentadas e responsables en relación coa súa propia 
vida e coa comunidade onde vive, co obxectivo final de construír unha sociedade mellor. Percibirá así 
a  importancia  que  a  química  ten  para  resolver  problemas  humanos  e  responder  a  diferentes 
necesidades  sociais.  Tamén  coñecerá  as  novas  fronteiras  que  se  abren  nesta  ciencia  e  como  nos 
beneficia  (alimentar  a poboación,  atopar  novas  fontes  de enerxía,  mellorar  as  pezas  de roupa de 
vestir,  obter  substitutos  renovables  de  materiais  que  son  escasos,  mellorar  a  saúde  e  vencer  a 
enfermidade,  vixiar  e protexer o medio natural).  En síntese:  percibirá como inflúe a química  na 
existencia, na cultura e nas condicións de vida dos seres humanos.

O  desenvolvemento  desta  materia  debe  contribuír  a  un  afondamento  no  proceso  de 
familiarización coa natureza da actividade científica e tecnolóxica e a apropiación das competencias 
relacionadas coa dita actividade. Nesta familiarización, as prácticas de laboratorio xogan un papel 
moi relevante como parte da actividade científica, considerando todos os aspectos que dan sentido á 
experimentación.  Desde  esta  disciplina  débese  seguir  atendendo  ás  relacións  ciencia,  tecnoloxía, 
sociedade e ambiente (ciencia -tecnoloxía -sociedade -medio natural), en particular ás aplicacións da 
química, así como a súa presenza na vida cotiá, de xeito que contribúa a  unha formación crítica en 
relación co papel que a química desenvolve na sociedade, tanto como elemento de progreso como 
polos posibles efectos negativos dalgúns dos seus desenvolvementos.

Os contidos propostos agrúpanse en bloques. O bloque inicial define os contidos comúns que, 
polo seu carácter transversal, se terán en conta no desenvolvemento dos restantes bloques. Os dous 
seguintes  tratan  máis  a  fondo  os  modelos  atómicos  tratados  no  curso  anterior  introducindo  as 
solucións que achega a mecánica cuántica á comprensión da estrutura dos átomos e ás súas unións. 
No  cuarto  e  quinto  trátanse  aspectos  enerxéticos  e  cinéticos  das  reaccións  químicas,  xunto  coa 
introdución ao equilibrio químico que se aplica aos casos de precipitación en particular. No sexto e 
sétimo recóllese o estudo de dous tipos de reaccións de gran transcendencia na vida cotiá, as ácido-
base e as de oxidación-redución, analizando o seu papel nos procesos vitais e as súas implicacións na 
industria e na economía. Finalmente, o último, con contidos de química orgánica, está destinado ao 
estudo dalgunhas funcións orgánicas oxixenadas e aos polímeros, abordando as súas características, 
como  se  producen,  e  a  grande  importancia   que  teñen  na  actualidade  a  causa  das  numerosas 
aplicacións  que  presentan.  Ademais  do  interese  que  ten  o  estudo  destes  compostos,  este  bloque 
representa  un  soporte  importante  da  materia  de  bioloxía,  polo  que  podería  ser  abordado 
inmediatamente despois do estudo da estrutura da materia e os seus enlaces.

Obxectivos.

1.  Utilizar  correctamente  estratexias  de  investigación  propias  das  ciencias  (formulación  de 
problemas, emisión de hipóteses fundamentadas, procura de información, elaboración de estratexias 
de resolución e de deseños experimentais,  realización de experimentos en condicións controladas e 
reproducibles,  análise  de  resultados,  elaboración  e  comunicación  de  conclusións)  relacionando  os 
coñecementos  aprendidos con outros xa coñecidos.
2. Comprender os principais conceptos, leis, modelos e teorías da química para poder articulalos
en corpos coherentes de coñecemento.
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3. Obter unha formación científica básica que contribúa a xerar interese para desenvolver estudos 
posteriores máis específicos.
4. Recoñecer a importancia do coñecemento científico para a formación integral das persoas, así
como para participar, como cidadás e cidadáns e, de ser o caso, futuras científicas e científicos,  na 
necesaria toma de decisións fundamentadas arredor de problemas locais e globais a que se enfronta a 
humanidade.
5. Comprender o papel da química na vida cotiá e a súa contribución á mellora da calidade de vida 
das persoas, valorando, de xeito fundamentado, os problemas derivados dalgunhas súas aplicacións e 
como pode contribuír á consecución da sustentabilidade e dun estilo de vida saudable.
6. Utilizar correctamente a terminoloxía científica e empregala de xeito habitual ao expresarse no 
ámbito  da  química,  aplicando  diferentes  modelos  de  representación:  gráficas,  táboas,  diagramas, 
expresións  matemáticas, etc.
7. Empregar correctamente as tecnoloxías da información e da comunicación na interpretación e
simulación de conceptos, modelos, leis ou teorías; na obtención e tratamento de datos; na procura de 
información de diferentes fontes; na avaliación do seu contido e na elaboración e comunicación de 
conclusións,  fomentando no alumnado a formación dunha opinión propia e dunha actitude crítica 
fronte ao obxecto de estudo.
8.  Comprender  e  valorar  o  carácter  tentativo  e  dinámico  da  química  e  as  súas  achegas  ao 
desenvolvemento do pensamento humano, evitando posicións dogmáticas e considerando unha visión 
global da historia desta ciencia que permita identificar e situar no seu contexto os personaxes máis 
relevantes.
9. Familiarizarse co deseño e realización de experimentos químicos e co traballo en equipo, así coma 
no  uso  do  instrumental  básico  dun  laboratorio,  e  coñecer  algunhas  técnicas  específicas,  sempre 
considerando as normas de seguranza das súas instalacións e o tratamento de residuos.
10. Recoñecer os principais retos que ten que abordar a investigación neste campo da ciencia na
actualidade, apreciando as súas perspectivas de desenvolvemento.
11. Valorar as achegas das mulleres ao desenvolvemento científico  e tecnolóxico,  facendo especial 
referencia aos casos galegos.
12. Comprender o carácter integrador da química a través da súa relación con outras ciencias, como a 
física, a bioloxía ou a xeoloxía.
13.  Valorar  o  carácter  colectivo  e  cooperativo  da  ciencia,  fomentando  actitudes  de  creatividade, 
flexibilidade, iniciativa persoal, autoestima e sentido crítico a través do traballo en equipo.

Contidos.

Contidos comúns.

-Utilización de estratexias básicas da actividade científica tales como a formulación de problemas, a 
toma de decisións acerca da conveniencia ou non do seu estudo, a emisión de hipóteses, a elaboración 
de estratexias de resolución, de deseños experimentais, a análise dos resultados e a verificación da súa 
fiabilidade.
-Busca,  selección e comunicación  de información e de conclusións utilizando  diferentes  recursos  e 
empregando a terminoloxía axeitada.
-Emprego  das  TIC  como  ferramentas  de  axuda  na  interpretación  de  conceptos;  na  obtención, 
tratamento e representación de datos; na procura de información e na elaboración de conclusións.
-Repercusión dos diferentes achados científicos na sociedade e valoración da importancia da ciencia 
sobre a nosa calidade de vida. Análise crítica de informacións desde as teorías científicas para poñer 
en cuestión afirmacións que usan unha linguaxe pseudocientífica.
-Recoñecemento  da  necesidade  dun  desenvolvemento  sustentable  e  valoración  das  consecuencias 
ambientais da evolución tecnolóxica. Aplicación á realidade galega.
-Resolución de cuestións, exercicios e problemas relacionados cos cálculos numéricos elementais en 
química.
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Estrutura atómica e clasificación periódica dos elementos.

-Do átomo de Bohr ao modelo cuántico. Importancia da mecánica cuántica no desenvolvemento da 
química.
-Evolución  histórica  da  ordenación  periódica  dos  elementos.  Importancia  de  Mendeleiev  no 
desenvolvemento da química.
-Estrutura electrónica e periodicidade. Tendencias periódicas nas propiedades dos elementos.

Enlace químico e propiedades das substancias.

-Enlaces covalentes. Xeometría e polaridade de moléculas sinxelas e estruturas xigantes.
-Enlaces entre moléculas. Propiedades das substancias moleculares. Propiedades específicas da
auga en relación co enlace de hidróxeno.
-O enlace iónico. Balance de enerxía na formación de compostos iónicos. Estrutura e propiedades das 
substancias iónicas.
-Estudo cualitativo do enlace metálico. Propiedades dos metais.
-Propiedades dalgunhas substancias de interese biolóxico ou industrial en función da estrutura ou 
enlaces  característicos  delas.  Transformacións enerxéticas  nas reaccións químicas.  Espontaneidade 
das reaccións químicas.
-Enerxía e reacción química. Procesos endo e exotérmicos. Concepto de entalpía.  Determinación da 
calor de reacción. Entalpía de enlace e interpretación
da entalpía de reacción.
-Aplicacións  enerxéticas  das  reaccións  químicas:  os  combustibles  químicos.  Repercusións  sociais, 
cotiás e ambientais.
-Valor enerxético dos alimentos: implicacións para a saúde.
-Condicións que determinan o sentido en que evoluciona un proceso químico. Conceptos de entropía e 
de enerxía libre.

O equilibrio químico.

-Características  macroscópicas  do  equilibrio  químico.  Interpretación  do  estado  de  equilibrio  dun 
sistema químico: consideracións cinéticas e enerxéticas.
-A constante de equilibrio. Factores que afectan as condicións de equilibrio.
-As  reaccións  de  precipitación  como exemplos  de  equilibrios  heteroxéneos.  Estudo  experimental. 
Aplicacións analíticas das reaccións de precipitación.
-Aplicacións do equilibrio químico á vida cotiá e aos procesos industriais.

Ácidos e bases.

-Revisión  da  interpretación  do  carácter  ácido  ou  básico  dunha  substancia.  As  reaccións  de 
transferencia de protóns.
-Concepto de pH. Ácidos e bases fortes e débiles.  Cálculo e medida do pH en disolucións acuosas. 
Importancia do pH na vida cotiá.
-Estudo experimental das volumetrías ácido-base e aplicacións.
-Tratamento  cualitativo  das  disolucións  acuosas  de  sales  como  casos  particulares  de  equilibrios 
ácidobase.
-Algúns ácidos e bases de interese industrial na vida cotiá. O problema da chuvia ácida e as súas
consecuencias en Galicia.

Introdución á electroquímica.
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-Importancia  dos  procesos  de  transferencia  de  electróns.  Reaccións  de  oxidación-redución. 
Substancias  oxidantes  e  redutoras.  Número  de  oxidación.  Concepto  de  potencial  de  redución 
estándar.
-Realización experimental dalgunha valoración redox.
-Aplicacións e repercusións das reaccións de oxidación-redución: pilas e baterías eléctricas. Impacto 
ambiental producido polos seus residuos. Produción, reutilización e reciclaxe.
-A carga eléctrica e a materia: das leis da electrólise de Faraday ao concepto de ión de Arrhenius. 
Importancia industrial e económica dos procesos electrolíticos; a produción de aluminio en Galicia. A 
corrosión de metais e a súa prevención.
-Utilización da escala de oxidantes e redutores para o deseño experimental de pilas e nos procesos de 
electrólise.

Estudo das funcións orgánicas.

-Revisión da nomenclatura e formulación das principais funcións orgánicas.
-Alcohois e ácidos orgánicos: obtención, propiedades e importancia.
-Os ésteres: obtención e estudo dalgúns ésteres de interese.
-Polímeros  e  reaccións  de  polimerización.  Valoración  da  utilización  das  substancias  orgánicas  no 
desenvolvemento da sociedade actual. Problemas para o medio.
-A síntese de medicamentos. Importancia e repercusións da industria química orgánica.

Criterios de avaliación.

1.  Familiarizarse  coas  características  básicas  do  traballo  científico,  valorando  as  súas  posibles 
repercusións e implicacións ciencia-tecnoloxía-sociedade- medio natural.
Trátase de avaliar  se o alumnado analiza situacións e obtén información sobre fenómenos  físicos 
utilizando as estratexias básicas do traballo científico  tanto na compresión de conceptos coma na 
resolución de problemas e nos traballos experimentais.
No marco destas estratexias debe valorarse a competencia dixital.
Este criterio debe ser avaliado en relación co resto dos criterios de avaliación, para o que se precisan 
actividades que inclúan o interese das situaciónsproblema, análises cualitativas, emisión de hipóteses 
fundamentadas, elaboración de estratexias, realización de experiencias en condicións controladas e 
reproducibles,  análise  detallada  de resultados  (e  verificación  da súa fiabilidade)  e representacións 
gráficas,  implicacións  ciencia-tecnoloxía-sociedade-medio  natural  do  estudo  realizado  (posibles 
aplicacións,   transformacións  sociais,  repercusións  positivas  e  negativas),  toma  de  decisións, 
actividades de síntese e de comunicación, tendo en conta o papel da historia da ciencia.

2. Resolver  cuestións,  exercicios  e problemas de estequiometría básica.  Valorarase se o alumnado 
realiza  correctamente  cálculos  numéricos  elementais  aplicados  a  actividades  relacionadas  cos 
seguintes  conceptos:  mol,  composición  centesimal  dun  composto,  determinación  da  fórmula  dun 
composto por análise elemental, formas de expresar a concentración das disolucións, leis dos gases e 
reacción química (reactivo limitante, reactivo en exceso e rendemento da reacción).

3. Aplicar o modelo mecánico-cuántico do átomo para explicar as variacións periódicas dalgunhas 
das súas propiedades.
Trátase  de  comprobar  se  o  alumnado  comprende  a  importancia  da  mecánica  cuántica  no 
desenvolvemento da química, se coñece as insuficiencias  do modelo de Bohr e a necesidade doutro 
marco  conceptual,  que  lle  permite  escribir  estruturas  electrónicas  e,  a  partir  delas,  xustificar  a 
ordenación dos elementos proposta con anterioridade por Mendeleiev, interpretando as semellanzas 
entre os elementos dun mesmo grupo e a variación periódica dalgunhas das súas propiedades, como 
son os radios atómicos e iónicos, a electronegatividade e as enerxías de ionización, en función da súa 
posición na táboa periódica.
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4.  Usar o modelo de enlace para comprender  tanto  a formación de moléculas  como de cristais  e 
estruturas macroscópicas e aplicalo na dedución dalgunhas  das propiedades de diferentes tipos de 
substancias.
Con este  criterio  preténdese comprobar  se  os  estudantes  explican  a formación de enlaces  iónicos, 
covalentes e metálicos a partir da estrutura electrónica dos átomos e xustifican as propiedades e a 
estrutura  dalgunhas  substancias  de interese  biolóxico  ou industrial.  Avaliarase  se  saben  deducir, 
aplicando estruturas de Lewis e a repulsión de pares electrónicos da capa de valencia dos átomos, a 
fórmula, a forma xeométrica e a posible polaridade de moléculas sinxelas. Comprobarase o uso dos 
enlaces intermoleculares para predicir se unha substancia  molecular é soluble e se ten temperaturas 
de fusión e ebulición altas ou baixas, facendo especial referencia á auga.

5. Comprender as transformacións e as transferencias de enerxía asociadas ás reaccións químicas, a 
súa relación coa espontaneidade dos procesos e as súas repercusións sociais, cotiás e ambientais.
Este criterio pretende indagar se os estudantes comprenden o significado da función entalpía, así
como o da  variación  de  entalpía  dunha  reacción;  se  determinan  experimentalmente  entalpías  de 
reacción;  se  aplican  a  lei  de  Hess  usando  as  entalpías  de  formación  e  se  saben  predicir  a 
espontaneidade  dunha  reacción  a  partir  dos  conceptos  de entropía  e  enerxía  libre.  Avaliarase  se 
coñecen e valoran as implicacións que os aspectos enerxéticos dun proceso químico teñen na saúde, 
na  economía  e  no  medio  natural.  En  particular,  deben  coñecerse  as  consecuencias  do  uso  de 
combustibles fósiles e a súa relación co cambio climático polo incremento do efecto invernadoiro.

6.  Aplicar  o  concepto  de  equilibrio  químico  para  predicir  a  evolución  dun  sistema  e  resolver 
problemas  de  equilibrios  homoxéneos,  en  particular  en  reaccións  gasosas,  e  de  equilibrios 
heteroxéneos.
Trátase de comprobar a través deste criterio se os estudantes recoñecen cando un sistema seatopa en 
equilibrio,  interpretan microscopicamente o estado de equilibrio  e resolven exercicios  e problemas 
tanto  de  equilibrios  homoxéneos  (en  particular  as  reaccións  gasosas)  como  heteroxéneos 
(especialmente os de disolución-precipitación). Tamén se valorará se interpretan cualitativamente a 
forma en que evoluciona un sistema en equilibrio cando se interacciona con el e saben aplicalo na 
interpretación dalgúns procesos industriais (tales como a obtención do amoníaco) e exemplos da vida 
cotiá.

7. Utilizar a teoría de Brönsted para recoñecer as substancias que poden actuar como ácidos ou bases, 
determinar o pH das súas disolucións, explicar as reaccións ácido-base, a importancia dalgunha delas 
e as súas aplicacións prácticas.
Con este criterio preténdese comprobar que o alumnado sabe clasificar  as substancias,  ou as súas 
disolucións, como ácidas, básicas ou neutras aplicando a teoría de Brönsted e determinar (teórica e 
experimentalmente)  valores  de  pH  en  disolucións  acuosas  de  ácidos  e  bases  fortes  e  débiles. 
Avaliarase, así mesmo, se emprega os valores das constantes de equilibrio para predicir o carácter 
ácido  ou  básico  das  disolucións  acuosas  de  sales.  Tamén  se  comprobará  se  aplica  correctamente 
técnicas  volumétricas  que  permiten  determinar  a  concentración  dun  ácido  ou  unha  base,  se 
comprende a importancia que ten o pH na vida cotiá e se coñece as consecuencias  que provoca a 
chuvia ácida, así como a necesidade de tomar medidas para evitala.

8. Axustar reaccións de oxidación-redución,  realizar cálculos  estequiométricos con estas reaccións, 
comprender o significado de potencial estándar de redución dun par redox, predicir o posible proceso 
entre dous pares redox e coñecer algunhas das súas aplicacións, como a prevención da corrosión, a 
fabricación de pilas e a electrólise. 
Trátase de saber se, a partir do concepto de número de oxidación, as alumnas e os alumnos recoñecen 
este tipo  de reaccións,  resolven correctamente exercicios  de estequiometría,  explican a valoración 
redox logo do axuste da reacción correspondente aplicando o método ión-electrón e predín, utilizando 
as  táboas  de potenciais  estándar  de redución  dun par redox,  a posible  evolución  destes  procesos. 
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Tamén se avaliará se coñecen a importancia que, desde o punto de vista económico, ten a prevención 
da corrosión de metais e as solucións aos problemas que xera o uso de pilas. Do mesmo xeito, debe 
valorarse se o alumnado coñece as celas electroquímicas e as electrolíticas e é capaz de diferencialas.

9.  Describir  as  características  principais  de  alcohois,  ácidos  e  ésteres  e  escribir  e  nomear 
correctamente as fórmulas desenvolvidas de compostos orgânicos sinxelos.
Con este  criterio  quérese  comprobar  se o alumnado sabe formular  e nomear compostos orgánicos 
oxixenados e nitroxenados cunha única función orgánica, ademais de coñecer os diferentes tipos de 
isomería e algúns dos métodos de obtención de alcohois, ácidos orgánicos e ésteres. Tamén debe ser 
valorado  o  coñecemento  das  propiedades  físicas  e  químicas  desas  substancias,  así  coma  a  súa 
importancia industrial e biolóxica, as súas múltiples aplicacións e as repercusións derivadas do seu 
uso (fabricación de praguicidas, efectos do consumo de alcohol, etc.).

10.  Describir  a  estrutura  xeral  dos  polímeros  e  valorar  o  seu  interese  económico,  biolóxico  e 
industrial, a súa presenza na vida cotiá, así como o papel da industria da química orgánica e as súas 
repercusións.
Mediante  este  criterio  comprobarase  se  coñecen  a  estrutura  de  polímeros  naturais  e  artificiais; 
comprenden o proceso de polimerización na formación destas substancias macromoleculares; valoran 
o interese económico,  biolóxico e industrial  que teñen,  así  como os posibles  problemas  que a súa 
obtención e uso poden ocasionar,  e son quen de recoñecer  a súa presenza crecente na vida cotiá. 
Ademais  valorarase  o  coñecemento  do  papel  da  química  orgánica  nas  nosas  sociedades  e  da 
responsabilidade do desenvolvemento desta ciencia e a súa necesaria contribución para avanzar cara 
á sustentabilidade.

Orientacións metodolóxicas.

As  estratexias  metodolóxicas  que  se  propoñen  para  desenvolver  o  currículo  desta  materia  son  as 
seguintes:
-Seleccionar actividades variadas, con diferente grao de complexidade, establecendo unha secuencia 
axeitada, de tal maneira que se recollan actividades de introdución, de estruturación de conceptos, de 
síntese e de aplicación.
-Partir, sempre que sexa posible, de situacións problemáticas abertas para recoñecer que cuestións 
son “cientificamente investigables”, decidir como precisalas e reflexionar sobre o seu posible interese 
como facilitadoras da aprendizaxe.
-Potenciar a dimensión colectiva da actividade científica organizando equipos de traballo, creando un 
ambiente semellante ao que podería ser unha investigación cooperativa (en que conten as opinións de 
cada  individuo),  facendo  ver  como  os  resultados  dunha  soa  persoa  ou  equipo  non  bastan  para 
verificar ou falsear unha hipótese e evitando toda discriminación
por razóns éticas, sociais, sexuais, etc.
-Propiciar a construción de aprendizaxes significativas a través de actividades que permitan analizar 
e contrastar  as  propias  ideas  coas cientificamente aceptadas  para propiciar  o cambio  conceptual, 
metodolóxico e actitudinal.
-Propoñer  análises  cualitativas  que  axuden  a  formular  preguntas  operativas  presentadas  como 
hipóteses,  que  orienten  o  tratamento  dos  problemas  como  investigacións  e  contribúan  a  facer 
explícitas as preconcepcións.
-Fomentar a autonomía, a iniciativa persoal, a creatividade e a competencia de aprender a aprender 
a través da planificación, realización e avaliación de deseños experimentais por parte do alumnado, 
incluíndo  a  incorporación  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  co  obxectivo  de 
favorecer unha visión máis actual da actividade tecnolóxica e científica contemporánea.
-Recollida e análise de diversas informacións  orais e escritas en relación cos temas tratados, a través 
da elaboración e exposición de memorias científicas do traballo realizado ou da lectura e comentario 
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crítico  de  textos  científicos.  En concreto,  a  verbalización  (rexeitando  o operativismo  «mudo»  en 
relación co uso das ferramentas matemáticas) require unha atención preferente.
-Considerar  as  implicacións  ciencia-tecnoloxíasociedade-  medio  natural  dos  problemas  (posibles 
aplicacións,  repercusións  negativas,  toma de decisións,  ciencia  e pseudociencia,  etc.)  e as posibles 
relacións con outros campos do coñecemento

FÍSICA 2º BACHARELATO
Introdución.

O sistema educativo ten como finalidade dotar o alumnado dunha formación coherente coas 
necesidadese  cos  retos  nos  que  se  desenvolve  a  sociedade.A  física  contribúe  a  este  obxectivo, 
interpretando  o  Universo  e  buscando  unha  explicación  científica  para  todos  os  fenómenos 
observables,  desde  a  escala  máis  grande,  como  son  as  galaxias  e  estrelas,  pasando  por  escalas 
intermedias  moi  relacionadas  co  contorno  cotián,  ata  a  máis  pequena,  como  os  átomos  ou  as 
partículas elementais.

Como  todas  as  ciencias,  a  física  constitúe  un  elemento  fundamental  da  cultura  do  noso 
tempo.  Coñecer  o  desenvolvemento  producido  nos  últimos  séculos  é  esencial  para  comprender  a 
sociedade  actual,  inmersa,  no  caso  das  sociedades  occidentais,  nun  nivel  de  benestar  que  está 
intimamente  relacionado  cos  avances  científicos  e  tecnolóxicos.  Este  feito  pode  constatarse  nas 
complexas interaccións entre física, tecnoloxía, sociedade e ambiente (cienciatecnoloxía -sociedade-
medio  natural),  xa  que  odesenvolvemento  científico  está  directamente  relacionado  co 
desenvolvemento industrial, co poder adquisitivo dunha sociedade; desenvolve un importante papel 
como fonte do cambio social e ten implicacións directas e indirectas sobre o medio natural.

A  física  deberá  formar  o  alumnado  para  analizar  a  información  de  diferentes  fontes  e 
contrastala  cos  coñecementos  adquiridos.  Este  feito  contribúe  a  crear  persoas  competentes  para 
exercer os seus dereitos cidadáns con plena autonomía e para participar en problemas de interese 
social, xa que capacita para ter unha visión analítica e crítica da realidade.

O  currículo  de  física  debe  incluír  contidos,  de  diverso  tipo,  que  contribúan  á  formación 
integral do alumnado e que paralelamente permitan desenvolver con éxito estudos posteriores. Ao 
desenvolver  este  currículo  é  aconsellable  incluír  unha  perspectiva  histórica,  que  explicite  o 
importante papel desta ciencia como fonte de cambio social. Tamén se debe facer especial referencia 
ao  relevante  papel  das  mulleres  no  desenvolvemento  da  ciencia  e  da  tecnoloxía,  que  non  é 
unicamente  un  fenómeno  recente,  a  pesar  de  que  en  moitos  casos  as  súas  achegas  non  foron 
difundidas e valoradas como consecuencia dunha discriminación secular.

A materia deste segundo curso amplía os coñecementos do primeiro, estruturados arredor da 
mecánica  e  da  electricidade,  e  organízase  en  tres  grandes  áreas  de  coñecemento:  mecánica, 
electromagnetismo  e física moderna. A secuencia de contidos disponse en seis bloques que constitúen 
eixes integradores de coñecemento: contidos comúns,  interacción gravitatoria,  vibracións e ondas, 
óptica, interacción electromagnética e física moderna.
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O primeiro bloque recolle contidos relacionados co feito de construír a ciencia e de transmitir 
o coñecemento científico. Ten un carácter transversal e deberá ser desenvolvido e avaliado da forma 
máis integrada posible xunto co resto dos contidos deste curso.

O  segundo  bloque  amplía  os  conceptos  básicos  de  mecánica  traballados  en  primeiro, 
especialmente a dinámica do movemento circular uniforme, a gravitación universal e a súa aplicación 
para explicar os movementos de planetas e satélites. Seguidamente introdúcense as vibracións e as 
ondas, comezando pola construción dun modelo teórico e particularizando posteriormente para as 
ondas sonoras e para a luz, que pola controversia histórica sobre a súa natureza e a súa importancia 
constitúe un bloque independente.
A  continuación  trabállase  o  electromagnetismo,  eixe  fundamental  da  física  clásica  xunto  coa 
mecánica,  que  se  organiza  arredor  dos  conceptos  da  interacción  electromagnética,  indución  e 
ecuacións de Maxwell.
Finalmente inclúese un bloque relativo á física moderna no que se introduce a física cuántica, a
relatividade e, finalmente, unhas pinceladas sobre a física de partículas e algunhas investigacións que 
actualmente se están a desenvolver, desde unha perspectiva cualitativa.

A física require dun complexo tratamento matemático que en numerosas ocasións lle dificulta 
ao alumnado a comprensión dos conceptos. Pódese minimizar esta complexidade nalgúns aspectos, e 
realmente  o currículo  actual  de física  está  deseñado para que así  sexa,  pero  sen esquecer  que as 
matemáticas son a linguaxe coa que podemos expresar con maior precisión os conceptos da física.

Obxectivos.

1.  Utilizar  correctamente  estratexias  de  investigación  propias  das  ciencias  (formulación  de 
problemas, emisión de hipóteses fundamentadas, procura de información, elaboración de estratexias 
de resolución e de deseños experimentais,  realización de experimentos en condicións controladas e 
reproducibles,  análise  de  resultados,  elaboración  e  comunicación  de  conclusións)  relacionando  os 
coñecementos aprendidos con outros xa coñecidos.
2.  Comprender os principais  conceptos,  leis,  modelos  e teorías  da física para poder  articulalos  en 
corpos coherentes do coñecemento.
3. Obter unha formación científica básica que contribúa a xerar interese para desenvolver estudos 
posteriores máis específicos.
4. Recoñecer 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.
5.  Comprender  as  complexas  interaccións  actuais  da  física  coa  sociedade,  o  desenvolvemento 
tecnolóxico e o medio natural (ciencia-tecnoloxía-sociedade- medio natural), valorando a necesidade 
de  traballar  para  lograr  un  desenvolvemento  sustentable  e  satisfactorio  para  o  conxunto  da 
humanidade.
6. Utilizar correctamente a terminoloxía científica e empregala de xeito habitual ao expresarse no 
ámbito  da  física,  aplicando  diferentes  modelos  de  representación:  gráficas,  táboas,  diagramas, 
expresións matemáticas, etc.
7. Empregar as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) na interpretación e simulación 
de  conceptos,  modelos,  leis  ou  teorías;  na  obtención  e  tratamento  de  datos;  na  procura  de 
información de  diferentes fontes; na avaliación do seu contido e na elaboración e comunicación de 
conclusións,  fomentando no alumnado a formación dunha opinión propia e dunha actitude crítica 
fronte ao obxecto de estudo.
8.  Comprender  e  valorar  o  carácter  complexo  e  dinámico  da  física  e  as  súas  achegas  ao 
desenvolvemento do pensamento humano, evitando posicións dogmáticas e considerando unha visión 
global da historia desta ciencia que permita identificar e situar no seu contexto os personaxes máis 
relevantes.
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9.  Deseñar  e  realizar  experimentos  físicos,  utilizando  correctamente  o  instrumental  básico  do 
laboratorio,  respectando as  normas  de seguridade  das  instalacións  e aplicando  un tratamento  de 
residuos axeitado.
10.  Coñecer  os  principais  retos  que  ten  que  abordar  a  investigación  neste  campo  da  ciencia  na 
actualidade, apreciando as súas perspectivas de desenvolvemento.
11.  Valorar  as  achegas  das  mulleres  ao  desenvolvemento  científico  e  tecnolóxico,  desde  unha 
perspectiva de xénero ao longo do tempo.
12. Comprender o carácter fundamental da física no desenvolvemento doutras ciencias e tecnoloxías.
13.  Valorar  o  carácter  colectivo  e  cooperativo  da  ciencia,  fomentando  actitudes  de  creatividade, 
flexibilidade, iniciativa persoal, autoestima e sentido crítico a través do traballo en equipo.

Contidos.

Contidos comúns.

-Utilización de estratexias básicas da actividade científica tales como a formulación de problemas, a 
toma de decisións acerca da conveniencia ou non do seu estudo, a emisión de hipóteses, a elaboración 
de estratexias de resolución, de deseños experimentais, a análise dos resultados e a verificación da súa 
fiabilidade.
-Busca,  selección e comunicación  de información e de conclusións utilizando  diferentes  recursos  e 
empregando a terminoloxía axeitada.
-Emprego  das  TIC  como  ferramentas  de  axuda  na  interpretación  de  conceptos,  na  obtención, 
tratamento e representación de datos, na procura de información e na elaboración de conclusións.
-Repercusión dos diferentes achados científicos na sociedade e valoración da importancia da ciencia 
sobre a nosa calidade de vida. Análise crítica do carácter científico dunha información.
-Recoñecemento  da  necesidade  dun  desenvolvemento  sustentable  e  valoración  das  consecuencias 
ambientais da evolución tecnolóxica. Aplicación á realidade galega.

Interacción gravitatoria.

-Revisións dos conceptos básicos relacionados coa dinámica do movemento circular e introdución do 
momento  dunha  forza  respecto  a  un  punto,  do  momento  angular  e  a  súa  conservación.  Forzas 
centrais.
-Unha  revolución  científica  que  modificou  a  visión  do  Universo:  das  leis  de  Kepler  á  lei  de 
gravitación universal.
-O  problema  das  interaccións  a  distancia  e  a  súa  superación  mediante  o  concepto  de  campo 
gravitatorio.  Magnitudes  que  o  caracterizan:  intensidade  e  potencial  gravitatorio.  Forzas 
conservativas e enerxía potencial gravitatoria.
-Gravidade terrestre: os seus valores en diferentes lugares da Terra e aplicación ao movemento dos 
satélites e foguetes espaciais.
-Determinación experimental do valor da gravidade no laboratorio.
-Visión actual do Universo: buracos negros, separación de galaxias, orixe e evolución do Universo, 
etc.

Vibracións e ondas.

-Análise  cinemática,  dinámica  e  enerxética  do  movemento  harmónico  simple.  Aplicación 
experimental:  estudo estático e dinámico do resorte.  Comparación de resultados coa oscilación do 
péndulo simple.
-Superposición  de  movementos:  movemento  ondulatorio.  Criterios  de  clasificación  e  magnitudes 
características das ondas. Interpretación da ecuación das ondas harmónicas planas, identificación de 
magnitudes e aspectos enerxéticos.

60



Departamento de Física e Química
IES Plurilingüe San Rosendo. Mondoñedo        Programación Didáctica

-Propagación  das  ondas:  principio  de  Huygens,  reflexión  e  refracción.  Estudo  cualitativo  de 
difracción, interferencias e efecto Doppler. Ondas estacionarias.
-Estudo das ondas sonoras.  Propagación, calidades e percepción do son.  Resonancia e instrumentos 
musicais. Contaminación acústica, fontes e efectos. Medidas de actuación.
-Aplicacións das ondas ao desenvolvemento tecnolóxico e á mellora das condicións de vida (sonar, 
ecografía, etc.). Incidencias sobre o medio natural.

Óptica.

-Controversia histórica sobre a natureza da luz: modelos corpuscular e ondulatorio. Dependencia da 
velocidade da luz co medio. Algúns fenómenos producidos co cambio de medio: reflexión, refracción, 
absorción e dispersión.
-Óptica xeométrica: comprensión da formación de imaxes en espellos e lentes delgadas e explicación 
do funcionamento do ollo como instrumento óptico. Realización de experiencias sinxelas con lentes e 
espellos, así como a construción dalgún instrumento óptico.
-Estudo cualitativo dos fenómenos de difracción, interferencias, dispersión, polarización e do espectro 
visible. Aplicacións médicas e tecnolóxicas.

Interacción electromagnética.

-Interacción entre cargas eléctricas en repouso: lei de Coulomb. O campo eléctrico e as magnitudes 
que o caracterizan: intensidade de campo e potencial  eléctrico.
-Relación  entre  fenómenos  eléctricos  e  magnéticos.   Campos  magnéticos  creados  por  correntes 
eléctricas.  Forzas magnéticas:  lei  de Lorentz e interaccións  magnéticas  entre correntes rectilíneas. 
Explicación do magnetismo natural. Realización de experiencias reais e simulacións interactivas con 
bobinas, imáns e motores.
-Conversión  de  enerxía  mecánica  en  enerxía  eléctrica.  Das  experiencias  de  Faraday  e  Henry  á 
indución electromagnética. Lei de Lenz e conservación da enerxía. Obtención e transporte da enerxía 
eléctrica, impactos e sustentabilidade. Enerxía eléctrica de fontes renovables.  Análise da situación 
actual en Galicia.
-Aproximación  histórica  á  síntese  electromagnética  de  Maxwell  e  á  predición  das  ondas 
electromagnéticas.  Aplicacións,  valoración  do  seu  papel  nas  tecnoloxías  da  comunicación  e 
repercusións na saúde humana.
-Analoxías e diferenzas entre campos gravitatorio, eléctrico e magnético.

Física moderna.

-Insuficiencia  da  física  clásica  para  explicar  o  efecto  fotoeléctrico  e  os  espectros  descontinuos. 
Hipótese  de  De  Broglie.  Relacións  de  indeterminación  de  Heisenberg.  Valoración  do 
desenvolvemento científico e tecnolóxico que supuxo a física cuántica.
-Postulados  da  relatividade  especial.  A  equivalencia  masa-enerxía.  Repercusións  da  teoría  da 
relatividade.
-Composición  e  estabilidade  do  núcleo  atómico.  Interacción  nuclear  forte.  Enerxía  de  enlace. 
Radioactividade: tipos, repercusións e aplicacións médicas. Reaccións nucleares de fisión e de fusión: 
aplicacións tecnolóxicas e riscos ambientais.
-Interaccións fundamentais. Partículas, leptóns, hadróns e quarks. Os aceleradores de partículas: o 
CERN.

Criterios de avaliación.

1.  Familiarizarse  coas  características  básicas  do  traballo  científico,  valorando  as  súas  posibles 
repercusións  e  implicacións  ciencia-tecnoloxía-sociedade-  medio  natural.  Trátase  de  avaliar  se  o 
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alumnado analiza situacións e obtén información sobre fenómenos físicos utilizando as estratexias 
básicas do traballo científico  tanto na compresión de conceptos como na resolución
de  problemas  e  nos  traballos  experimentais.  No  marco  destas  estratexias  debe  valorarse  a 
competencia dixital.
Este criterio debe ser avaliado en relación co resto dos criterios, para o que se precisan actividades 
que  inclúan  o interese  das  situacións,  análises  cualitativas,  emisión  de hipóteses  fundamentadas, 
elaboración  de  estratexias,  realización  de  experiencias  en  condicións  controladas  e  reproducibles, 
análise  detida  de  resultados,  representacións  gráficas,  implicacións  CSTA  do  estudo  realizado 
(posibles aplicacións, transformacións sociais, repercusións positivas e negativas), toma de decisións, 
actividades de síntese e de comunicación; tendo en conta o papel da historia da ciencia.

2. Interpretar as leis de Kepler e valorar a importancia da lei de gravitación universal para aplicalas 
á resolución de situacións de interese como a determinación de masas de corpos celestes, o tratamento 
da gravidade terrestre e a análise do movemento de planetas e satélites. Comprobarase se o alumnado 
aplica as leis  de Kepler  para a explicación das órbitas dos astros,  valora a importancia  da lei  de 
gravitación  universal  na  unificación  da  dinámica  terrestre  e  celeste  e  as  súas  repercusións  tanto 
teóricas (nas ideas sobre o universo) coma prácticas (nos satélites artificiais). Débese constatar que as 
alumnas e os alumnos comprenden e distinguen os conceptos que describen a interacción gravitatoria 
(campo, enerxía e forza) e que saben aplicalos en diferentes situacións.

3. Construír un modelo teórico que permita explicar as vibracións da materia e a súa propagación 
(ondas)  para  aplicalo  á  interpretación  de  diferentes  fenómenos  naturais  e  desenvolvementos 
tecnolóxicos.  Comprobarase  se  o  alumnado  aplica  os  conceptos  relacionados  co  movemento 
harmónico  simple  e  o  movemento  ondulatorio  a  diferentes  situacións,  incluíndo  montaxes 
experimentais. Así mesmo, preténdese valorar se asocia o que percibe co modelo teórico, como por 
exemplo a intensidade coa amplitude ou o ton coa frecuencia. Avaliarase se sabe deducir os valores 
das  magnitudes  características  dunha  onda  a  partir  dunha  ecuación  e  viceversa,  explicar 
cuantitativamente  algunhas  propiedades  das  ondas  como  a  reflexión  e  a  refracción  e 
cualitativamente  outras  como  interferencias,  resonancia,  difracción,  efecto  Doppler  e  aspectos 
enerxéticos (atenuación, absorción e amortecemento). Tamén se comprobará se o alumnado coñece os 
efectos  da contaminación  acústica  na saúde,  algunhas  das  principais  aplicacións  tecnolóxicas  das 
ondas e a súa influencia nas condicións de vida e no medio natural.

4.  Utilizar  os  modelos  corpuscular  e  ondulatorio  para  explicar  as  distintas  propiedades  da  luz. 
Trátase  de  avaliar  se  o  alumnado  coñece  o  debate  histórico  sobre  a  natureza  da  luz.  Débese 
comprobar se é quen de interpretar, utilizando un modelo de raios, a formación de imaxes obtidas 
experimentalmente con lentes delgadas, con espellos cóncavos e  convexos e as procedentes dunha 
cámara escura.  Tamén se valorará a capacidade  do alumnado para  construír  algún instrumento 
óptico sinxelo e se comprende as numerosas aplicacións da óptica na nosa sociedade.

5. Usar os conceptos  de campo eléctrico e magnético para superar  as dificultades que presenta a 
interacción  á  distancia  e  comprender  a  relación  entre  electricidade  e  magnetismo  que  levou  a 
establecer a interacción electromagnética.
Con  este  criterio  preténdese  comprobar  se  os  estudantes  son  capaces  de  determinar  os  campos 
eléctricos  e  magnéticos  creados  por  cargas  puntuais  (unha  ou  dúas)  e  correntes  rectilíneas,  de 
recoñecer  as  forzas  que  exercen  os  ditos  campos  sobre  outras  cargas  ou  correntes,  así  como  de 
xustificar  o  fundamento  dalgunhas  aplicacións  prácticas:  electroimáns,  motores,  instrumentos  de 
medida, impresoras ou aceleradores de partículas.

6.  Explicar  a  produción  de  corrente  eléctrica  mediante  variacións  do  fluxo  magnético  e  a  súa 
aplicación na obtención de enerxía eléctrica, así como a predición de ondas electromagnéticas a partir 
da  síntese  de  Maxwell  e  a  integración  da  óptica  no  electromagnetismo.  Trátase  de  avaliar  se  o 
alumnado comprende a indución electromagnética e utiliza a síntese de Maxwell para explicar a orixe 
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do  espectro  da  luz  (das  ondas  de  radio  ata  os  raios  gamma).  Tamén  se  valorará  se  xustifica 
criticamente as  aplicacións  relevantes  destes  coñecementos e os problemas ambientais  e  de saúde 
derivados do uso destas tecnoloxías.

7. Coñecer a revolución científico-tecnolóxica que deu lugar ao nacemento da física cuántica.
Este  criterio  avaliará  se  o  alumnado  comprende  que  os  fotóns  e  electróns  non  son  ondas  nin 
partículas segundo a noción clásica, senón que teñen un comportamento novo, o cuántico, e que para 
describilo  foi  necesario  construír  un  novo  corpo  de  coñecementos  que  permite  unha  maior 
comprensión da materia e do cosmos: a física cuántica. Valorarase, así mesmo, se coñece o grande 
impulso  desta  revolución  científica  ao  desenvolvemento  tecnolóxico,  por  exemplo  as  células 
fotoeléctricas, os microscopios electrónicos, o láser e a microelectrónica.

8.  Utilizar  os  principios  da  relatividade  especial  para  explicar  unha  serie  de  fenómenos  como  a 
dilatación do tempo, a contracción da lonxitude e a equivalencia masa-enerxía.
Preténdese comprobar se o alumnado coñece os postulados de Einstein para superar as limitacións da 
física  clásica,  o  cambio  que  supuxo  a  teoría  da  relatividade  na  interpretación  dos  conceptos  de 
espazo, tempo, cantidade de movemento e enerxía e as súas múltiples implicacións, non só no eido da 
ciencia, senón tamén noutros ámbitos.

9.  Aplicar  a  equivalencia  masa-enerxía  para  explicar  a  enerxía  de  enlace  nos  núcleos  e  a  súa 
estabilidade,  as  reaccións  nucleares,  a  radioactividade  e  formular  elementais  interpretacións  co 
modelo de partículas.
Comprobarase se o alumnado é quen de interpretar a estabilidade dos núcleos a partir da enerxía de 
enlace e os procesos enerxéticos vinculados coa radioactividade e as reaccións nucleares.  Ademais, 
valorarase que utiliza estes coñecementos para comprender e valorar problemas de interese como as 
aplicacións  dos radioisótopos,  o armamento e os reactores nucleares,  tomando conciencia dos seus 
riscos e repercusións. Así mesmo, avaliarase se comprende a importancia das investigacións en física 
de partículas na busca dunha teoría unificada das interaccións fundamentais e dunha explicación da 
orixe e evolución do Universo.

Orientacións metodolóxicas.

As estratexias  metodolóxicas  que  se  propoñen  paradesenvolver  o  currículo  desta  materia  son  as 
seguintes:
-Seleccionar actividades variadas, con diferente grao de complexidade, establecendo unha secuencia 
axeitada, de tal maneira que se recollan actividades de introdución, de estruturación de conceptos, de 
síntese e de aplicación.
-Partir, sempre que sexa posible, de situacións problemáticas abertas para recoñecer que cuestións 
son cientificamente investigables, decidir como precisalas e reflexionar sobre o seu posible interese 
como facilitadoras da aprendizaxe.
-Potenciar a dimensión colectiva da actividade científica organizando equipos de traballo, creando un 
ambiente semellante ao que podería ser unha investigación cooperativa en que conten as opinións de 
cada persoa, facendo ver como os resultados individuais ou dun equipo non abondan para verificar 
ou falsear unha hipótese e evitando toda discriminación
por razóns éticas, sociais, sexuais, etc.
-Propiciar a construción de aprendizaxes significativas a través de actividades que permitan analizar 
e contrastar  as  propias  ideas  coas cientificamente aceptadas  para propiciar  o cambio  conceptual, 
metodolóxico e actitudinal.
-Facilitar a interacción entre a estrutura da disciplina e a estrutura cognitiva do alumnado aplicando 
estratexias  propias  das  ciencias  na  resolución  de  situacións-problema  relevantes  para  influír  na 
reestruturación  e enriquecemento dos esquemas de coñecemento do alumnado,  contribuíndo así  a 
incrementar as súas capacidades.
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-Propoñer  análises  cualitativas,  que  axuden  a  formular  preguntas  operativas  presentadas  como 
hipóteses,  que  orienten  o  tratamento  dos  problemas  como  investigacións  e  contribúan  a  facer 
explícitas as preconcepcións.
-Fomentar a autonomía, a iniciativa persoal, a creatividade e a competencia de aprender a aprender 
a través da planificación, realización e avaliación de deseños experimentais por parte do alumnado, 
incluíndo a incorporación das tecnoloxías da información e da comunicación co obxecto de favorecer 
unha visión máis actual da actividade tecnolóxica e científica contemporánea.
-A comunicación é un aspecto esencial da actividade científica e debe ser traballada, por exemplo, na 
recollida e análise de diversas informacións orais e escritas en relación cos temas tratados, a través da 
elaboración e exposición de memorias científicas do traballo realizado
ou da lectura e comentario crítico de textos científicos.
En concreto, a verbalización (rexeitando o operativismo mudo en relación co uso das ferramentas 
matemáticas) require unha atención preferente.
-Considerar  as  implicacións  ciencia-tecnoloxíasociedade-  medio  natural  dos  problemas  (posibles 
aplicacións,  repercusións  negativas,  toma de decisións,  ciencia  e pseudociencia,  etc.)  e as posibles 
relacións con outros campos do coñecemento.
-Facer visibles as achegas das mulleres á ciencia e á tecnoloxía.

Os membros  do Departamento  de Física  e  Química,  unha  vez  revisada  e   consensuada   a 
programación para o curso 2013-2014, manifestan a súa conformidade  con ela.

       Mondoñedo , a  13 de setembro de 2013

María Josefa Fernández Nieto                       María Pérez Castiñeira
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