
FÍSICA E QUÍMICA 3º ESO. I.E.S.TERRA DE TRASANCOS. Curso 14/15  
CONTIDOS
1º TRIMESTRE 
1. A ciencia, a materia e a súa medida.  

• A Ciencia.A materia e as súas propiedades. 
• A medida: Magnitude e unidade. Magnitudes 

fundamentais e derivadas. 
• Sistema internacional de unidades. Múltiplos 

e submúltiplos. Notación científica. Cambios 
de unidades. 

• Carácter aproximado da medida. 
Sensibilidade e precisión. Cifras 
significativas. Notación científica. 

• Método científico: etapas. O informe 
científico  

• Análise de datos en táboas e gráficos. 
• Traballo no laboratorio de fisica e química. 

2. A materia: estados físicos.  
• Os gases e a teoría cinética. 
• Leis dos gases: Lei de Boyle-Mariotte. Lei de 

Charles-Gay-Lussac 
• Os estados da materia e a Teoría cinético-

molecular. 
• Cambios de estado: fusión, solidificación, 

ebulición e condensación. 
• A teoría cinética explica os cambios de 

estado. 
• Aplicación do método científico ao estudo 

dos gases. 
2º TRIMESTRE 
3. Diversidade da materia.  

• Substancias puras e mesturas  
• Métodos de separación de mesturas. 
• Disolucións: compoñentes e tipos. 
• Expresión da concentración das disolucións. 
• Teoría atómico-molecular de Dalton. 

Elementos e compostos. 
4. A materia: propiedades eléctricas e o átomo.  

• Electrostática.Métodos experimentais para 
determinar a electrización da materia: 
péndulo eléctrico, versorio e electroscopio. 

• Partículas que forman o átomo.  
• Modelos atómicos de Thomson, Rutherford, 

Bohr e modelo actual. 
• Átomos, isótopos e ións: número atómico, 

número másico e masa atómica.  
• Radioactividade. 

3º TRIMESTRE 
5. Elementos e compostos químicos.  

• Elementos e compostos. 

• Clasificación dos elementos: metais, non 
metais e gases nobres. 

• Sistema periódico actual. 
• Os elementos químicos máis comúns. 

Bioelementos e oligoelementos. 
• Enlace químico. Unións entre átomos: 

moléculas e cristais. 
• Fórmulas e nomenclatura das sustancias 

mais comúns segundo as normas da IUPAC. 
Compostos inorgánicos. Compostos 
orgánicos. 

6. Cambios químicos  
• Cambio físico e cambio químico. 
• Reaccións químicas. Teoría das colisións. 
• Medida da masa. Masas atómicas e 

moleculares. 
• Concepto de mol e número de Avogadro. 
• Ecuación química: información que 

proporciona e axuste. 
• Lei de conservación da masa: Lavoisier. 
• Cálculos estequiométricos sinxelos en masa 

e en volume. 
7. Química e sociedade.  

• Reaccións químicas máis importantes: 
combustión, ácido-base e de neutralización.  

• Química e medio natural. 
• Industrias químicas. Medicamentos e drogas. 
• A química e o progreso (agricultura, 

alimentación e materiais). 
Actitudes, valores e normas . 

– Interese pola interpretación científica dos 
fenómenos físicos e químicos utilizando as leis 
e conceptos da física e da química. 

– Valoración das aplicacións tecnolóxicas da 
física e a química, así como da súa 
repercusión sobre a calidade de vida e o 
desenvolvemento económico. 

– Análise crítica ante distintas informacións 
sobre un mesmo feito proporcionadas por 
diferentes fontes. 

– Interese pola realización correcta de 
experiencias, confección de informes, 
representación de datos, etcétera.  

– Coidado do material do laboratorio, respecto 
polas súas normas de utilización, así como 
polas normas de seguridade no laboratorio. 

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

 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
1. Aplicar o método científico a observacións reais. 

Representar graficamente os datos recollidos nunha 
táboa. Analizar e interpretar gráficas.  

2. Saber resolver cambios de unidades e manexar o 
Sistema Internacional de unidades, e a notación 
científica. 

3. Coñecer as leis que describen o comportamento dos 
gases e aplicalas en cálculos sinxelos. 

4. Explica-las características dos estados de agregación 
da materia e dos procesos de cambio a partir da 
teoría cinético-molecular. 

5. Diferenciar entre elementos e compostos, 
substancias puras e mesturas, así como entre 
mesturas homoxéneas e heteroxéneas. Seleccionar 
métodos físicos de separación e purificación de 
mesturas e comproba-la súa utilidade no laboratorio 
en sustancias cotiás.  

6. Preparar correctamente unha disolución, aplicando 
porcentaxes en masa e en volume e as relacións 
entre cantidade de soluto e volume de disolución 
para expresar a concentración das disolucións. 

7. Establecer a natureza eléctrica da materia e distinguir 
as partículas constituintes do átomo a partir dos 
modelos atómicos.  

8. Aplicar os conceptos de número atómico e número 
másico para calcular o número e tipo de partículas 
compoñentes de átomos, isótopos e ións.  

9. Coñecer os elementos máis comúns e saber 
interpretar a información referente a eles no S.P.  

10. Diferenciar os distintos tipos de enlace. Formular e 
nomear compostos binarios. 

11. Diferenciar entre cambios físicos e cambios químicos. 
Describir o que sucede nas reaccións químicas e 
escribir a ecuación química axustada para reaccións 
de interese. 

12. Coñecer o concepto de mol e aplicalo en cálculos 
sinxelos que permitan interpretar a lei de 
conservación da masa. 

13. Mostrar interese pola física e química, recoñecendo a 
importancia que ten na nosa sociedade e 
participando activamente na clase. 

14. Ser respetuoso cos compañeiros e co material tanto 
de aula como de laboratorio; cumprir as normas de 
convivencia en xeral e as de seguridade en 
actividades experimentáis ou actividades 
programadas fora do centro. 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
 
Farase unha avaliación contínua dentro de cada 
trimestre. 

• En cada trimestre faranse alomenos dous 
exames, tendo sempre o último exame dobre 
valor que o anterior. 

• Considerarase aprobado un trimestre cunha nota 
igual ou superior a 5 puntos. As notas 
comprendidas entre 4 e 5 puntos consideraranse 
compensables; as notas inferiores a 4 puntos, 
suspensas. 

• Farase un exame de recuperación para os 
alumnos que suspendan a avaliación.  

• A nota final será a media das 3 avaliacíons. 
Considerarase aprobada unha nota igual ou 
superior a 5 puntos. 

• Para aprobar e condición indispendable que o 
alumno realice as prácticas de laboratorio, que 
entregue tódolos traballos propostos para o 
curso, e que os contidos de formulación sexan 
correctos nun 70%. 

• Na nota da avaliación e na nota global  
valorarase: probas escritas  90%, laboratorio 5%, 
traballo  5%. 

• A proba extraordinaria de setembro constará dun 
único exame no que entrarán os contidos 
traballados durante o curso. 

 
CONTIDOS MÍNIMOS 
  

• Identificar magnitude, cantidade e unidade. 
• Diferenciar magnitudes fundamentais e 

derivadas. 
• Coñecer para diversas magnitudes as súas 

unidades no SI e as transformacións de 
unidades. 

• Expresar correctamente unha medida e saber 
calcular os seus erros . 

• Realizar e interpretar gráficas. 
• Coñecer e saber aplicar as leis que rexen o 

comportamento dos gases. 
• Diferenciar entre sólidos, líquidos e gases e 

explicar as súas propiedades aplicando a teoría 
cinético-corpuscular. 

• Distinguir entre sustancias puras, mesturas e 
disolucións. 

• Realizar e describir as técnicas de separacións 
de mesturas. 

• Saber diferenciar os compoñentes dunha 
disolución e realizar cálculos de concentracións. 

• Coñece-los modelos atómicos. 
• Saber calcular o número e tipo de partículas que 

compoñen os átomos e coñecer  a súa 
disposición . 

• Saber usar o sistema periódico. Coñece-los 
conceptos de número atómico, número másico, 
masa atómica, isótopos e ións. 

• Diferenciar entre enlace iónico, covalente e 
metálico. 

• Manexa-los conceptos de masa  molecular, mol 
de átomos e moléculas .  

• Nomear e formular compostos químicos binarios 
(70%). 

• Distinguir entre cambio físico e químico. 
Comprender o que sucede nunha reacción 
química. 

• Saber escribir e axustar unha reacción química, 
aplicar a lei de Lavoisier e realizar cálculos 
sinxelos. 


