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FÍSICA E QUÍMICA 1º BAC  I.E.S. TERRA DE TRASANCOS  Curso 14/15  

CONTIDOS
1º CUATRIMESTRE: QUÍMICA 

1. Química do carbono  
• Características dos compostos do carbono. 
• Grupos funcionais. 
• Nomenclatura e formulación IUPAC para 

estes compostos. 
• Isomería 

2. Estructura da materia.  
• Teoría atómica de Dalton. 
• Modelos atómicos de Thompson, Rutherford 

e Bohr. Características dos átomos. 
• O modelo mecanocuántico: niveis 

enerxéticos e distribución electrónica. 
• Espectros atómicos. Hipótese de Planck e o  

efecto fotoeléctrico. 
3. Sistema periódico e enlace  
• Ordenación periódica dos elementos: a súa 

relación cos electróns externos. 
• Estabilidade enerxética e enlace químico. 
• Regra do octeto. Estructuras de Lewis. 

Formulación inorgánica. 
4.  Cambios materiais nos procesos químicos  
• Número de Avogadro. Mol. 
• Fórmulas empíricas e moleculares. 
• Ecuación de estado dos gases ideais. 
• Relacións estequiométricas de masa e ou 

volume nas reaccións químicas utilizando 
factores de conversión. Rendemento. 

• As primeiras leis da química: leis ponderais. 
Lei dos volumes de combinación. Hipótese 
de Avogadro. 

• Procesos con reactivo limitante. 
• Cálculos en sistemas nos que interveñen 

disolucións. 
• Tipos de reaccións químicas. 
• Estudio das reaccións de combustión. 

 
2º CUATRIMESTRE: FÍSICA 

5. A medida  
• Magnitudes: tipos e a súa medida. 
• Dimensións e unidades. Factores de 

conversión. 
• Instrumentos de medida: sensibilidade e 

precisión. 
• Erros na medida. 
• Expresión dos resultados: cifras 

significativas, notación científica e 
representacións gráficas. 

6. Estudio de movementos  

• Elementos que integran un movemento. 
• Tratamento vectorial de movementos:  

posición, velocidade e aceleración. 
• Movementos con traxectoria rectilínea. 
• Movemento circular: uniforme e 

uniformemente variado. 
• Composición de movementos. Aplicación a 

casos particulares:horizontal e parabólico. 
7. Dinámica  

• A forza como interacción: as súas 
características. 

• Cantidade de movemento e impulso 
mecánico. Principio de conservación. 

• Leis de Newton da dinámica. 
• Interacción gravitatoria: Lei de Newton da 

gravitación universal. 
• Forzas de fricción en superficies horizontais 

e inclinadas. 
• Dinámica do movemento circular. 

 8. Enerxía  
• Traballo mecánico como producto escalar de 

dous vectores. 
• Traballo mecánico e enerxía. Potencia. 
• Enerxía debida ó movemento. Teorema das 

forzas vivas. 
• Enerxía potencial gravitatoria. 
• Conservación da enerxía mecánica. 
• Transferencias de enerxía. Calor e traballo. 
 

9. Electrostática  
• Forzas eléctricas. Lei de Coulomb 
• Potencial eléctrico, campo eléctrico, enerxía 

potencial eléctrica e traballo eléctrico. 
 
10. Actitudes, valores e normas  
• Interese na realización correcta de medidas, 

recollida de datos e confección de informes 
de acordo cos principios da metodoloxía 
científica. 

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

• Valoración da importancia do rigor e da 
precisión na interpretación de resultados e 
na formulación de hipóteses, modelos e 
teorías. 
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• Valoración das contribucións da fisica e da 
química ó progreso da humanidade e ás 
melloras das condicións de vida. 

• Interese polo rigor na utilización de termos 
ou expresións científicas nos contextos 
apropiados. 

• Cooperación no traballo en equipo, respecto 
polas persoas e tolerancia coas 
peculiaridades individuais

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
1) Identifica-los principais grupos funcionais nos compostos de carbono, para formular e nomear 

substancias orgánicas. Recoñece-las distintas situacións de isomería estructural. 
2) Coñecer e emprega-las magnitudes escalares e vectoriais, fundamentais e derivadas, máis 

importantes e aplica-las unidades apropiadas, utilizando factores de conversión cando sexa necesario. 
Expresar correctamente os resultados, co número apropiado de cifras significativas, tendo en conta os 
erros das medidas e a precisión dos datos. 

3) Xustifica-los diferentes modelos atómicos. Analiza-los espectros atómicos, aplicar a hipótese de 
Planck e o efecto fotoeléctrico. Describi-la estructura dos átomos e relaciona-la súa configuración 
electrónica coas propiedades periódicas e cos tipos de enlace. 

4) Formular, e nomear segundo as normas IUPAC, substancias químicas inorgánicas, e coñece-
los nomes tradicionais dos compostos de uso máis frecuente no laboratorio. 

5) Determina-lo número de moles, moléculas e átomos presentes nunha certa cantidade de 
substancia. Aplica-la ecuación de estado dos gases ideais para predici-lo seu comportamento. 
Determinar fórmulas empíricas e moleculares. 

6) Expresa-la concentración de disolucións en unidades físicas e químicas.  
7) Escribir correctamente ecuacións químicas axustadas e aplica-la información que se obtén 

delas para calcula-la cantidade das substancias que interveñen nas reaccións químicas. 
8) Analiza-las magnitudes características do movemento e aplicalas á resolución de cuestións e 

problemas relativos ós movementos xerais estudiados, utilizando o tratamento vectorial nas 
magnitudes lineais, interpretando os resultados e os diagramas obtidos. 

9) Identificar e representar, mediante diagramas vectoriais, as forzas reais que actúan sobre os 
corpos para aplica-los principios da dinámica. Interpretar estes últimos en función da cantidade de 
movemento. Aplica-la lei da gravitación universal. 

10) Comprende-los conceptos de traballo e enerxía e a relación entre eles, para aplicalos ó caso 
práctico de corpos en movemento. Analizar como se realizan as transferencias enerxéticas e a súa 
relación coas demais magnitudes implicadas. 

11) Manexar as magnitudes de electrostática aplicando o seu carácter escalar ou vectorial a 
cálculos. 

12) Aplica-los coñecementos da fisica e da química á realización axeitada das actividades 
experimentais propostas ó longo do curso. 

13) Mostrar interese pola materia de física e química, participando activamente na clase. 
14) Ser respetuoso cos compañeiros e co material tanto de aula como de laboratorio;  cumprir as 

normas de convivencia e as de seguridade en actividades experimentáis ou actividades programadas 
fora do centro.  
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
� Separarase a avaliación de Física da de Química. 
� A avaliación será continua en cada unha das partes, tendo o último exame dobre peso que o 

anterior e permitindo así a recuperación.  
� A nota final será a media aritmética das notas dos dous cuatrimestres, sendo posible que unha 

delas sexa unha nota compensable (entre 4 e 5 puntos). 
� Considerarase aprobada unha nota igual ou superior a 5 puntos. 
� A formulación é materia eliminatoria. 
� Na nota global teráse en conta: probas escritas (90%), laboratorio (5%), traballo (5%). 
� Considerase imprescindible para poder aprobar a materia que:  



3 

 

1) os contidos de formulación, tanto inorgánica como orgánica, sexan correctos nun 70% 
2) que o alumno entregue tódolos traballos propostos para o curso, tanto de laboratorio como 

de outros tipos 
� A proba extraordinaria de setembro constará dun único exame no que entrarán os contidos 

traballados durante o curso. 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 

QUÍMICA 

• Saber formular compostos orgánicos (70%) e inorgánicos (70%). 
• Interpretar os espectros atómicos según o modelo de Bohr.  
• Coñecer a hipótese de Planck e o efecto fotoeléctrico e aplica-lo a exercicios. 
• Relacionar números cuánticos, orbitales atómicos e configuración electrónica. 
• Deducir as propiedades periódicas a partir da estructura electrónica. 
• Coñecer e manexar o  Sistema Periódico.  
• Identificar e xustificar o tipo de enlace químico en distintas sustancias. 
• Xustificar as propiedades químicas das sustancias en función do tipo de enlace. 
• Realizar cálculos utilizando as distintas formas de expresar a concentración dunha disolución. 
• Saber aplicar a ecuación de estado dos gases ideais. 
• Realizar cálculos estequiométricos nas reaccións químicas. Axuste de ecuacións químicas. 

 
FÍSICA 

• Saber expresar as medidas correctamente e calcular os erros das mesmas. 
• Saber diferenciar os conceptos de desplazamento, traxectoria e espacio percorrido. 
• Saber definir e calcular con incrementos e derivadas respectivamente a velocidade e 

aceleración media e a velocidade e aceleración instantánea.  
• Coñecer as compoñentes intrínsecas da aceleración. Saber calculalas, debuxalas e 

relacionalas cos distintos tipos de movementos. 
• Realizar cálculos das magnitudes implicadas nos movementos: mru, mrua, mcu, mcua. 
• Coñecer e saber aplicar na resolución de exercicios sinxelos os conceptos e unidades de 

desprazamento angular, velocidade angular, aceleración angular, período e frecuencia e  
saber relacionalos coas magnitudes lineais. 

• Analizar o tipo de movemento e as ecuacións ecuacións de velocidade e posición para cada 
eixo para o caso de movementos perpendiculares, tiro horizontal e tiro oblícuo. 

• Coñecer o concepto de momento lineal ou cantidade de movemento e o seu principio de 
conservación e saber aplicalo a problemas sinxelos.  

• Saber enunciar as leis de Newton en función do momento lineal. 
• Saber realizar diagramas das forzas, cálculos vectoriais coas mesmas incluíndo a forza de 

rozamento e aplicando as tres leis de Newton. 
• Coñecer e saber aplicar a exercicios conceptos e unidades de traballo, potencia  e enerxía.  
• Coñecer e aplicar o principio de conservación da enerxía. 
• Saber traballar con forzas non conservativas e aplicar o principio de conservación da enerxía 

mecánica neste caso. 
 


