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1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

O Departamento de Física e Química do IES Val Inclán desenvolve a súa actividade nun 

centro que conta na actualidade con catro cursos de Ensino Secundario Obligatoria (aos 

que hai que engadir un Programa de Mellora de Aprendizaxe e Redemento no 3º curso), 

cinco de Bacharelato diurno e os Bacharelatos na modalidade de Adultos. 

 
DIURNO NOCTURNO 

 2º 
ESO 

3º 
ESO 

4º 
ESO 

1º 
Bach 

2º 
Bach 

1º 
Bach 

2º 
Bach 

 
Total 

Grupos 4 4 4 3 4* 1 2* 22 

Horas/grupo 3 2 3 4 4 4 4  

Total horas 12+3 8+4 12 12 16 4 8 72 
*Dous de Química e dous de Física en diurno; 1 de física e 1 de química en nocturno. 

 

A realización de actividades prácticas que permitan que o alumnado adquira as 

competencias básicas de tipo experimental que esixen as materias de Física e Química 

ven contemplada na LOMCE, que ademais inclúe a realización por parte do alumnado de 

proxectos de investigación. Estimamos, que alomenos en 2º e terceiro da ESO deberán 

poderse desdobrar os cursos un día a semana, polo que deberán asignarse duas horas a 

cada profesor. 

A extracción social do alumnado correspóndese con familias de clase media nas que é 

significativa a presenza de funcionarios e/ou profesións liberais, aínda que nos últimos 

anos experimentouse un notable aumento de alumnado procedente da emigración 

latinoamericana nos primeiros cursos da ESO. 
 

RELACION DE PROFESORES DO DEPARTAMENTO 
 

Nombre y apellidos cuerpo Cargo Situación NRP 

Emilio  Bellas Jiménez 511 Jefe Dpto. Definitiva 3259095624 

Javier Piñeiro Rivas 590 Tutor Definitiva  

Beatriz Amanda Trillo Senin 590 Interina Prácticas  

Manuel Fariña Casanova 590 Interino Practicas  

Tamara Vázquez Vázquez  Sustituta Provisional  

 
ASIGNACIÓN DE CURSOS E GRUPOS NO DEPARTAMENTO 
 

Nombre y apellidos DIURNO NOCTURNO 

                     Cursos 2º 
ESO 

3º 
ESO 

4º  
ESO 

1º  
Bach 

2º  
Bach 

1º  
Bach 

2º  
Bach 

Emilio  Bellas Jiménez -- -- D B FA,QC -- -- 

Javier Piñeiro Rivas -- L:A,B,C,D -- C F:BC,Q:AB -- -- 

Beatriz Amanda Trillo Senin FQ:C,D 
L:A,B 

FQ:D A,B -- -- -- -- 

Manuel Fariña Casanova FQ:A,B 
L:C 

FQ:A,B C A -- -- -- 

Tamara Vázquez Vázquez PMAR -- -- -- -- FQ F, Q 

TOTAL 15 12 12 12 16 4 8 

 

 



4 

 

2. A FÍSICA E QUÍMICA NO ENSINO SECUNDARIO 

 
CONSIDERACIÓNS PREVIAS 

O conxunto de coñecementos dos alumnos cando acceden ao primeiro curso de 

Bachillerato era, ata o momento actual, insuficiente tendo en conta os obxectivos 

propostos para ese curso.  

En certa medida a LOMCE vén cubrir esta deficiencia da LOE, establecendo que a 

Asignatura de Física e Química terá unha presenza de 5 horas no primeiro ciclo do ESO1 

(tres horas en segundo curso e dúas en terceiro). 

“No primeiro ciclo de ESO débense afianzar e ampliar os coñecementos que sobre 

as ciencias da natureza foron adquiridos polo alumnado na etapa de educación 

primaria. O enfoque co que se procura introducir os conceptos debe ser 

fundamentalmente fenomenolóxico; deste xeito, a materia preséntase como a 

explicación lóxica de todo aquilo ao que o alumnado está afeito e coñece. É 

importante sinalar que neste ciclo a materia de Física e Química pode ter carácter 

terminal, polo que o seu obxectivo prioritario será o de contribuír á cimentación 

dunha cultura científica básica.”2 

Pero tamen pode ter carácter propedéutico, pois a a LOMCE contempla a posibilidad de 

que o alumnado elixa a Física e Química  na rama de ensinos académicos e/ou a Ciencias 

Aplicadas a Actividade Profesional3.  

Tanto sexa o carácter terminal ou propedéutico deberase cumplir o mandato da LOMCE 

de que os alumnos afianzen e amplíen os coñecementos en dúas horas en lugar das cinco 

que lle corresponderán tras implantarse todo o prceso da LOMCE. Todo este conlevará 

que a Física e Química de terceiro curso non se axuste totalmente o establecido na Ley. 

Elaboraremos a tal efecto un programa transitorio para o terceiro curso que, por unha 

banda incorpore conceptos que deberían adquirir os alumnos de dispoñer das tres horas 

do segundo curso; e por outra, alixeraremos contidos que pertencendo ao terceiro curso 

de física e química, se imparten simultáneamente na asignatura de Tecnoloxía; tal é o 

caso de todo o relativo a electricidade, excepto o que a produción de enerxía eléctrica se 

refire. 

En cuarto curso da ESO esta materia terá, tal e como establece a Ley 

“un carácter esencialmente formal, estando enfocada a dotar o alumnado de 

capacidades específicas asociadas a esta disciplina. Cun esquema de bloques similar 

[...] aséntanse as bases dos contidos que en primeiro de bacharelato recibirán un 

enfoque máis educativo.”4 

 

2.1. CONTRIBUCIÓN DAS MATERIAS Á ADQUISICIÓN DAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS NO ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO 

 
A meirande parte dos contidos de Física e Química ten unha incidencia directa na 

adquisición do que chamaremos Competencia en Coñecemento e Interacción co 

Mundo Físico  o que implica encontrar relacións de causalidade ou influencia en sistemas 

complexos, nos que interveñen varios factores. A materia leva a familiarización co 

traballo científico mediante o tratamento de situacións de interese, a discusión e achega 

                                                 
1 DECRETO 86/2015, do 25 de xuño (DOG núm 120 luns,29 de xuño de 2015. Anexo IV páx 26919) 
2 Ibid. 
3 Cuxo currículo (DOG núm 120 luns,29 de xuño de 2015, pax 25561-69) permite constatar a relación 

preferente co departamento de Física e Química. 
4 DECRETO 86/2015 
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do sentido das situacións propostas, a análise cualitativa, formulación de conxecturas e 

inferencias fundamentadas, a elaboración de estratexias para obter conclusións, incluíndo, 

no seu caso, deseños experimentais, e a análise dos resultados 

A contribución da Física e Química á consecución das competencias básicas da 

Educación Obrigatoria é esencial, e materialízase nos vínculos concretos que mostramos 

a continuación. 

1.- Comunicación lingüística (CCL) A materia esixe a configuración e a transmisión 

das ideas e informacións. O coidado na precisión dos termos utilizados, no 

encadenamiento adecuado das ideas ou na expresión verbal das relacións fará efectiva 

esta contribución. O dominio da terminoloxía específica permitirá, ademais, 

comprender suficientemente o que outros expresan sobre ela. 

2.- A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnología 

(CMCCT) está intimamente asociada ás aprendizaxes que se abordarán. A utilización 

da linguaxe matemática para cuantificar os fenómenos e expresar datos e ideas sobre 

a natureza proporciona contextos numerosos e variados para pór en xogo os contidos 

procedementos e formas de expresión acordes co contexto, coa precisión requirida e 

coa finalidade que se persiga. No traballo científico preséntanse a miúdo situacións de 

resolución de problemas de formulación e solución máis ou menos abertas, que esixen 

pór en xogo estratexias asociadas a esta competencia. 

4.- Competencia dixital (CD) Na faceta de competencia dixital contribúese a través da 

utilización das tecnoloxías da información e a comunicación na aprendizaxe das 

ciencias para comunicarse, solicitar información, retroalimentala, simular e visualizar 

situacións, obtención e tratamento de datos, etc. Trátase dun recurso útil no campo das 

ciencias da natureza e que contribúe a mostrar unha visión actualizada da actividade 

científica. 

5.- Competencias sociais e cívicas (CSC) está ligada ao papel da ciencia na preparación 

de futuros cidadáns dunha sociedade democrática para a súa participación na toma 

fundamentada de decisións. A alfabetización científica constitúe unha dimensión 

fundamental da cultura cidadá, garantía de aplicación do principio de precaución, que 

se apoia nunha crecente sensibilidade social fronte ás implicacións do 

desenvolvemento tecnocientífico que poidan comportar riscos para as persoas ou o 

medio ambiente. 

O estudo destas relacións e estes contidos que expresan unha auténtica cultura cidadá 

farán posible o coñecemento e a comprensión dos vínculos entre a ciencia e a 

tecnoloxía, os problemas aos que se enfrontan, como previlos e tratalos para avanzar 

no proceso de procura e aplicación de solucións, suxeitas ao principio de precaución 

aludido para avanzar cara a un futuro sustentable. 

6.- Competencia para aprender a aprender. (CAA) Son competencias que se 

desenvolven por medio da utilización de recursos como os esquemas, mapas 

conceptuais, a produción e presentación de memorias, textos, etc. 

7.- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), competencia que se estimula 

a partir da formación dun espírito crítico, capaz de cuestionar dogmas e desafiar 

prexuízos, desde a aventura que supón enfrontarse a problemas abertos e participar na 

construción tentativa de solucións; desde a aventura que constitúe facer ciencia. 

8.- Conciencia e expresións culturáis (CCEC) supón coñecer, comprender, apreciar e 

valorar críticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, mediante a 

adquisición dunha cultura xeral de tipo científico. 
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2.2 OBXECTIVOS DO ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO5 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas 

as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 

as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a 

igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns 

dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 

outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 

supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 

violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 

calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 

novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo 

das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e 

no estudo da literatura. 

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

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes 

que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas 

do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar 

as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a 

educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa 

diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 

consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa 

conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

                                                 
5 Obxectivos da educación secundaria obrigatoria LOMCE pp.25446 
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diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 

para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 

expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación 

con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

2.3. OBXECTIVOS XERAIS DA MATERIA FÍSICA E QUÍMICA NO ESO 

2.3.1 PRIMEIRO CICLO 

  1. Expresar e interpretar con precisión utilizando a linguaxe escrita e oral informacións 

e mensaxes relacionadas coa física e a química. 

  2. Identificar as pautas do método científico aplicándoas a sinxelos experimentos e 

investigacións. 

  3. Desenvolver estratexias de resolución de problemas baseadas en procedementos 

científicos e interpretar modelos representativos usados na área científica, como 

táboas, gráficas e diagramas. 

  4. Analizar e utilizar as leis e os conceptos básicos de física e química. 

  5. Explicar desde o punto de vista da física e química as propiedades de fenómenos 

naturais e as súas posibles aplicacións tecnolóxicas. 

  6. Recompilar, elaborar e sintetizar diferentes informacións relacionadas con temas de 

Física e Química utilizando diferentes fontes bibliográficas e as Tecnoloxías da 

Información e das Comunicacións. 

  7. Planificar e realizar individualmente e en grupo diversas actividades sobre cuestións 

científicas e tecnolóxicas, fundamentalas e discutilas de forma crítica. 

  8. Desenvolver actitudes críticas e analizar as implicacións que a actividade humana e, 

en particular, a actividade científica e tecnolóxica teñen no medio ambiente, o 

consumo e a saúde. 

  9. Utilizar coñecementos básicos da ciencia para comprender problemas cuxa solución 

contribúen ao desenvolvemento tecnocientífico. 

10.Desenvolver actitudes responsables dirixidas a sentar as bases dun desenvolvemento 

sustentable. 

11. Analizar as interaccións ciencia, tecnoloxía e medio ambiente. 

12. Entender o coñecemento científico como unha interacción de diversas disciplinas que 

profundan en distintos aspectos da realidade e que ao mesmo tempo se atopa en 

continua elaboración, exposta a revisións e modificacións. 

13. Utilizar os coñecementos adquiridos na Física e Química para comprender o valor do 

patrimonio natural da Comunidade Autónoma e a necesidade da súa conserva e 

mellora. 

2.3.2 Segundo Ciclo 

  1. Utilizar procedementos científicos como a formulación de conxecturas, e a 

elaboración de estratexias para a obtención de conclusións sobre informacións e 

mensaxes relacionadas coa física e a química incluíndo, no seu caso, deseños 

experimentais. 

  2. Desenvolver estratexias de resolución de problemas baseadas en procedementos 

científicos e interpretar modelos representativos usados na área científica, como 

táboas, gráficas e diagramas. 

  3. Buscar explicacións científicas a diferentes feitos da experiencia cotiá no contexto da 

Comunidade Autónoma aplicando contidos relacionados coas forzas e movementos, 

as enerxías mecánica, calorífica e ondulatoria e os cambios químicos. 
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  4. Utilizar na linguaxe escrita e oral a terminoloxía científica da Física e Química, con 

coherencia, claridade e precisión, tanto no ámbito científico como na vida cotiá. 

  5. Manexar diferentes fontes de información e as Tecnoloxías da Información e das 

Comunicacións para a elaboración de contidos relacionados coas forzas e 

movementos, as enerxías mecánica, calorífica e ondulatoria, os cambios químicos e 

os problemas globais (contaminación atmosférica, perda da biodiversidade, 

esgotamento de recursos naturais) cos que se enfronta a humanidade. 

  6. Planificar e realizar individualmente e en grupo diversas actividades sobre os avances 

e aplicacións da Física e Química na sociedade, fundamentalas e discutilas de forma 

crítica, recoñecendo a existencia dun debate plural e aberto acerca das súas 

implicacións éticas, económicas e sociais. 

  7. Aplicar os fundamentos científicos e metodolóxicos propios da materia para explicar 

os procesos físicos e químicos básicos que caracterizan o funcionamento da natureza. 

  8. as súas aplicacións tecnolóxicas e científicas, e as súas consecuencias para o medio 

social, natural e técnico da Comunidade Autónoma e o Estado 

  9. Desenvolver actitudes críticas e analizar as implicacións que a actividade humana e, 

en particular, a actividade científica e as novas aplicacións no ámbito da Física e a 

Química, teñen no medio ambiente, o consumo e a saúde. 

10. Desenvolver actitudes responsables dirixidas a sentar as bases dun desenvolvemento 

sustentable. 

11. Entender o coñecemento científico como unha interacción de diversas disciplinas que 

profundan en distintos aspectos da realidade e que ao mesmo tempo se atopa en 

continua elaboración, exposta a revisións e modificacións. 

12. Aceptar que a Física e a Química son unha parte do coñecemento científico sometida 

a continuas modificacións e avances, e en permanente relación co estado de 

necesidades tecnolóxicas da sociedade. 

13. Utilizar os coñecementos adquiridos na Física e Química para comprender o valor do 

patrimonio natural e tecnolóxico da Comunidade Autónoma e a necesidade da súa 

conserva e mellora. 

14. Profundar nos contidos teóricos da materia de Física e Química, mediante a 

realización de actividades prácticas e experimentais relacionadas con eles. 

 

2.4. OBXECTIVOS DAS ASIGNATURAS  DE BACHARELATO 

2.4.1. PRIMEIRO CURSO: FÍSICA E QUÍMICA 

a. 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. 

b. 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. 

c. Obter unha formación científica básica que contribúa a xerar interese para 

desenvolver estudos posteriores máis específicos. 

d. Apreciar a dimensión cultural da física e da química para a formación integral das 

persoas, así como saber valorar as súas repercusións na sociedade e no medio 
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natural e contribuír a construír un futuro sustentable, participando na 

conservación, protección e mellora do medio natural e social. 

e. 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. 

f. 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. 

g. 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. 

h. 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. 

i. 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. 

j. Recoñecer os principais retos da investigación deste campo da ciencia na 

actualidade e o carácter científico das informacións aparecidas nos medios de 

comunicación. 

k. Valorar as achegas das mulleres ao desenvolvemento científico e tecnolóxico, 

facendo especial referencia aos casos galegos. 

l. 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. 

m. 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. 

2.4.2 SEGUNDO CURSO DE BACHARELATO 

As materias de 2º de Bacharelato deben contemplar o seu dobre carácter - propedeutico e 

finalista-, por iso modificaranse lixeiramente os contidos establecidos pola CIUG, coa 

introdución de temas 0, que sirvan de base sólida para a comprensión e desenvolvemento 

dos temas propostos.  

2.4.2.1 FÍSICA.  

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. 
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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 tecnológico 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. 

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. 

2.4.2.2 QUÍMICA  

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 

2. experimentos en condicións controladas e reproducibles, análise de resultados, 

elaboración e comunicación de conclusións) relacionando os coñecementos 

aprendidos con outros xa coñecidos. 

3. Comprender os principais conceptos, leis, modelos e teorías da química para poder 

articulalos en corpos coherentes de coñecemento. 

4. Obter unha formación científica básica que contribúa a xerar interese para 

desenvolver estudos posteriores máis específicos. 

5. 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. 

6. 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 
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7. derivados dalgunhas súas aplicacións e como pode contribuír á consecución da 

sustentabilidade e dun estilo de vida saudable. 

8. 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. 

9. 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 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Recoñecer os principais retos que ten que abordar a investigación neste campo da 

ciencia na actualidade, apreciando as súas perspectivas de desenvolvemento. 

14. Valorar as achegas das mulleres ao desenvolvemento científico e tecnolóxico, 

facendo especial referencia aos casos galegos. 

15. Comprender o carácter integrador da química a través da súa relación con outras 

ciencias, como a física, a bioloxía ou a xeoloxía. 

16. 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. 
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3. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  ENSINO SECUNDARIO 
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3.1.SEGUNDO CURSO DA ESO 

3.1.1. XUSTIFICACIÓN TEÓRICA DA CONCRECIÓN DE CONTIDOS. 

A Física e a Química son ciencias experimentais: ocúpanse do estudo do mundo natural. 
Estudan feitos observables, susceptibles de ser medidos. Son ciencias fácticas. No seu 
traballo axústanse a un procedemento, seguen un determinado procedemento: o método 
científico. Os seus obxectos de estudo son distintos, pero ambalas dúas no seu procedemento 
parten de medir observables e de buscar as posibles relación entre observables distintos que 
caracterizan o fenómeno observado. 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño establece que “Os elementos propios  [do BLOQUE 1] 
deben desenvolverse de xeito transversal ao longo de todo o curso […]. Traballarase, así 
mesmo, a presentación dos resultados obtidos mediante gráficos e táboas […]  Os 
estándares deste bloque, de carácter transversal como xa se indicou, cobran sentido ao 
combinalos cos doutros bloques […].  

Dito esto nos consideramos que si ben en cada bloque debe avaliarse o grado de adquisición 
das competencias básicas, é metoloxicamente necesario destinar una unidade específica, e 
avaliable mediante una proba escrita, o tratamento dos problemas  xerales das magnitudes e 
a búsqueda das leises que relacionan as magnitudes. A tal efecto destinamos a UNIDADE 1. 
Tralo análise dos estándares de aprendizaxe decideuse dividilo BLOQUE 2. en dúas 
unidades: A PRIMEIRA encamiñada a que o alumno entenda existen propiedades da materia 
que permiten caracterizala como pura ou non. Que esas propiedades características son 
susceptibles de modificalo seu valor, incluso o propio estado de agregación, en función de 
certas variables, como son a temperatura e a presión, que esa modificación pode explicarse 
empregando un modelo interpretativo, como é o modelo cinético molecular. 
A SEGUNDA ten una doble finalidad: a primeira e a de encontrar os métodos que nos permitan 
obter sustancias puras a partires de mezclas. A segunda está encamiñada, en certa medida, 
a una mayor comprensión do seguinte bloque.  
Dado que a velocidad de reacción depende, por una parte, de que as moléculas poidan 
moverse con facilidade e, por outra, de que choque, a probabilidade de que estas duas 
condicións se produzan simultáneamente dependen da concentración e do estado de 
agregación. A movilidade das moléculas aumenta no sentido solido-líquido-gas de ahí que 
falemos de disolucións concentradas ou de gases. 

En canto o BLOQUE 3. Decidimos dividilo en tres unidades. A PRIMEIRA e relativa a facer 
presente o principio de causalidade relativo o feito de que as cousas estén en repouso, se 
movan e cómo se movan, Nesta primeira unidade terá moito peso un proxecto experimental. 
O establecemento da Ley de Hooke, en consecuencia o diseño dun instrumento de medida. 

A SEGUNDA ten a finalidade de que o alumno comprenda a utilidade matemática e as 
representación gráficas para predecir, conseguir ou modificar o que vai a ocurrir a un punto 
que se move en traxectoria rectilínea  acudindo as representacións gráficas: E o primeiro 
achegamento as leises físicas. 

A TERCEIRA unidade pon de manifesto duas das consecuencias mais importantes da forza 
gravitatoria: o peso e o movimiento dos planetas e satélites.  
O primeiro achegamento o traballo, e a  forma de levalo a cabo co menor esforzo, aparece 
aquí co tratamento das máquinas simples. 
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3.1.2. CONCRECIÓN DE CONTIDOS.6 

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

UNIDADE 1 
A FÍSICA E QUÏMICA CIENCIAS EXPERIMENTAIS 
O CAMIÑO PARA CHEGAR O COÑECEMENTO 
1. O método científico. Etapas. 
2. O método e as ciencias experimentais. A medida. 

2.1. Magnitudes e unidades: a normalización 
2.2. Sistema Internacional de Unidades. Magnitudes fundamentais e derivadas. 
2.3. Unidades: múltiplos e submúltiplos. Notación científica. Factores de conversión. 

3. A elección do instrumento de medida: condicións esixibles.  
3.1. Fidelidade 
3.2. Exactitude. 
3.3. Sensibilidade. 
3.4. Precisión. 

4. Expresión do resultado dunha medida.  
4.1. Cifras significativas e notación científica. Calculadora. 
4.2. Erros. 

5. A EXPERIMENTACIÓN. 
http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/recursos3.swf 

6. LABORATORIO** 
6.1. Material 
6.2. Instrumentos de medida. 
6.3. A seguridade 

7. A toma de datos. 
8. Táboas. Representacións gráficas. Leis. Interpolación e extrapolación 

BLOQUE 2. A MATERIA 
UNIDADE 2. 
A MATERIA COMO OBXECTO DE ESTUDO 
1. ¿Que é a materia? 
2. Estados de agregación da materia.  

2.1. Estado sólido 
2.2. Estado líquido 
2.3. Estado gaseoso.  

3. Propiedades xerais da materia e propiedades específicas dun material. 
3.1. Masa e volumen: a súa medida. 
3.2. Enerxía térmica e temperatura de un material. 
3.3. A densidade: propiedade característica da materia 

3.3.1. DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DA DENSIDAD* 
4. Enerxía en tránsito entre sistemas materiais: Calor e Temperatura. 
5. Efectos da calor sobre os sistemas materiais: 

5.1. REPRESENTACIÓN GRÁFICA TEMPERATURA VS TIEMPO*. 
5.2. Dilataciones: coeficiente de dilatación propiedade característica. 
5.3. Calor específico de un material propiedade característica. 
5.4. Cambios de estado. Temperaturas de fusión y ebullición propiedades características. 
5.5. Termómetros.Escalas Celsius e Fahrenheith. 
5.6. CONSTRUCCIÓN DE UN TERMÓMETRO* 

6. Unha teoría interpretativa: Modelo cinético molecular. 
7. Estado gaseoso: as variables. 
8. Presión. 

8.1. MEDIDA EXPERIMENTAL DA PRESIÓN DUN GAS* 
8.2. Manómetro de mercurio.  
8.3. Unidades de medida da presión. 

9. Estudo dos gases 
9.1. Lei de Boyle a representación gráfica. 
9.2. Lei de Gay-Lussac. Representación gráfica. 
9.3. Lei de Charles. Representación gráfica. 
9.4. Ecuación xeral dos gases perfectos. Condicións normais 

 

                                                 
6 Mayúsculas con asterisco representan posibles experiencias de laboratorio. Exemplo DETERMINACIÓN 

EXPERIMENTAL DA DENSIDAD*. Mayúscula con dous ASTERISCOS representa experiencia de cátedra. 
 

http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/recursos3.swf
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UNIDADE 3 
A BUSQUEDA DE SUSTANCIA PURAS 
1. Mesturas e sustancias puras 

1.1. Distinción entre mestura e sustancia pura 
1.2. Mesturas homoxéneas e heteroxéneas 

2. Métodos de separación de mesturas heterogéneas 
2.1. Decantación ou sedimentación 
2.2. Centrifugación 
2.3. Filtración 
2.4. Separación magnética. 

3. Disolucións 
3.1. PREPARACIÓN DE DISOLUCIÓNS* 
3.2. Explicación do proceso de disolución 
3.3. Solubilidad 
3.4. Tipos de disolucións 
3.5. Según o estado dos componentes. 
3.6. Según a solubilidad. 

4. Formas de expresar a concentración dunha disolución. 
5. Solubilidad de sólidos, líquidos e gases 
6. Influencia da temperatura 
7. Separación de sustancias dunha disolución 

7.1. CRISTALIZACIÓN* 
7.2. Extracción con disolvente 
7.3. Sublimación 
7.4. DESTILACIÓN SIMPLE E DESTILACIÓN FRACCIONADA* 
7.5. CROMATOGRAFÍA* 

BLOQUE 3. OS CAMBIOS 
   UNIDADE 4 

   OS CAMBIOS NAS SUSTANCIAS PURAS.  

    Cambios físicos y cambios químicos. 
1. Sustancias puras 

1.1. Sustancia elemental 
1.2. Compostos 

2. Cambios químicos. 
2.1. A CONSERVACIÓN DA MASA* 
2.2. Factores que afectan a velocidade de reacción 
2.3. Temperatura 
2.4. Concentración 
2.5. Catalizadores. 

3. TIPOS DE REACCIÓNS QUÍMICAS**. 
4. Química e medioambente 

BLOQUE 4. O MOVEMENTO E AS FORZAS 
  UNIDADE 5 

   MATERIA EN REPOUSO OU MOVENDOSE. A CAUSALIDADE 

1. Forzas: efectos. 
1.1. Deformacións 
1.2. Movimento 

2. Caracterización dunha forza como magnitude vectorial. 
3. Forzas a distancia. 

3.1. Gravitatorias 
3.2. Electromagnéticas 
3.3. nucleares 

4. Forzas de contacto. 
4.1. Normal 
4.2. Rozamento 
4.3. Tensión 
4.4. Elásticas. 

5. A forza elástica e as deformacións. 
5.1. A LEY DE HOOKE* 
5.2. Medida de forzas. O dinamómetro. Unidades. 
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UNIDADE 6 
  O CAMBIO DE LUGAR E AS PREDICIÓNS.  A CINEMÁTICA 
1. Sistema de referencia. 

1.1. Posición 
1.2. Traxectoria 
1.3. Desplazamento 
1.4. Velocidade media e velocidade instantánea 
1.5. A aceleración media e instantánea. 

2. A traxectoria rectilínea. 
3. As representacións gráficas:  

3.1. Posición vs tempo. 
3.2. Velocidade vs tempo.  
3.3. MRU e MRUA. 
3.4. ESTUDO EXPERMENTAL MRU* 

4. A luz e o son. 

UNIDADE 7 
   A FORZA ENTRE MATERIAIS.  

1. A gravedade: Ley de gravitación universal 
2. A CAÍDA LIBRE*.  
3. O peso. 
4. Vencendo a gravedade.Traballando por nos.  

4.1. Máquinas simples. 
4.2. Transmisión de movimiento 
4.3. Transformación do movimiento. 

5. A Traxectoria circular: aceleración centrípeta. 
6. A Ley de gravitación universal e os movementos planetarios 

BLOQUE 5. A ENERXÍA 
   UNIDADE 8 
   A ENERXÍA 

1. Concepto de enerxía. 
2. Tipos de enerxía. 
3. Principio de conservación da enerxía 
4. Degradación da enerxía. 
5. Enerxía mecánica. 

5.1. CONSERVACIÓN DA ENERXÍA MECÁNICA. O PÉNDULO* 
6. Ondas.  

6.1. Luz 
6.2. Son 

7. A enerxía térmica. 
7.1. Modos de transferencia de enerxía térmica. 
7.2. Efectos 
7.3. Calor específico. 
7.4. Calores latentes 
7.5. Coeficientes de dilatación dos gases perfectos. 
7.6. A extrapolación: cero absoluto. Escala Kelvin. 

8. A producción de enerxía eléctrica.  
8.1. Movemento e electricidade 

8.1.1. Tipos de Centrales. 
8.1.2. Enerxías renovables. 

9. Cambio climático. Efecto invernadeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

 
 

3.1.3.  AVALIACIÓNS: CONTIDOS. TEMPORALIDAD 

           Primeira avaliación 

Bloque Unidade. Contidos Sesións 

1 1. A Física e Química ciencias experimentais. O 
camiño para chegar o coñecemento. 

15 

2 2. A Materia como obxecto de estudo 10 

2 3. A búsqueda de sustancias puras. 9 

           Segunda avaliación 

Bloque Unidade. Contidos Sesións 

3 4. Os cambios nas sustancias puras 9 

4 5. Materia en repouso ou movéndose. A causalidade  12 

4 6. O cambio de lugar e as predicións. A cinemática 12 

          Terceira avaliación 

Bloque Unidade. Contidos Sesións 

4 7. A forza entre materiais 12 

5 8. A enerxía 8 

3.1.4. PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN 

O procedemento de avaliación empregado para pescudar o grao de evolución da aprendizaxe 
basearase na observación continuada do grao de maduración persoal, da adquisición dos 
conceptos físico químicos, da capacidade de interrelacionar os conceptos e do manexo adecuado 
dos significantes matemáticos e significados físico-químicos.  
Os procesos de observación serán de dous tipos.  
A. Na actividade diaria. 

Fomentando a participación activa en clase.  
Propondo problemas e cuestión para a súa resolución. 
Controlando o traballo de casa, caderno.etc  
A observación no proceso de realización e presentación dos proxectos de investigación 

B. Actividades periódicas aproximadamente mensuais: Probas escritas. 

3.1.5. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Os Instrumentos de avaliación que, con carácter xeral, serán empregados son:  
Notas puntuais de chamadas en clase. 
Notas de test resoltos por parellas de alumnos e cualificados na clase. 
Asimesmo os traballos feitos no laboratorio. 
Probas escritas. As probas estarán deseñadas de forma que se comprobe si o alumno acada os 
estándares de aprendizaxe propostos como obxetivo. Por iso as probas contarán con preguntas 
relativas a definición de conceptos e a cuestión que impliquen a compresión e razoamento.  

3.1.6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

No ANEXO I recollense os pesos promedio dos estándares de aprendizaje avaliables relacionados 
coas competencias:  

En cada avaliación faránse duas probas escritas como mínimo, ou tres como máximo. 

As probas estarán constituidas por: 
PROBLEMAS NUMÉRICOS e/ou CUESTIÓNS de definición de conceptos, de comprensión e de  
razonamento. As probas escritas representarán o 60% da nota da avaliación, correspondendo o 
40% restante a o traballo de clase e laboratorio. 
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O profesor fará constar no examen a puntuación de cada problema e/ou cuestión nos que se avalie 
o grado de consecución das competencias. 
Sobre a base dos pesos promedio máximos dos estándares de aprendizaxe avaliables 
relacionados coas competencias recollidos no ANEXO I a cualificación realizaráse a partires da 
seguinte distribución porcentual: 
 

 CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC TOTAL 

2º CURSO ESO% 9,68 60,22 5,38 9,68 6,45 6,45 2,15 100 

         

Proba escrita  % 5 55 0 0 0 0 0 60 

Clase   % 2,34 2,61 2,69 5,81 2,90 2,58 1,07 20 

Laboratorio   % 2,34 2,61 2,69 3,872 3,54 3,87 1,07 20 

 
Na cualificación da competencia en CMCCT nos problemas asignaremos un 40% a Competencia 
matemática e un 60% a Competencia en Coñecemento e Interacción co Mundo Físico 

O traballo na  clase o largo de cada avaliación calificarase con un máximo de 2 puntos 
asignándose o grado de adquisición de competencias según os porcentaxes e puntuación máxima 
de cada competencia: 

 CL CM CFQ CD CAA CSC SIEE CEC 

Puntuación máxima 0,25 0,1 0,15 0,27 0,62 0,4 0,11 0,1 

O profesor de prácticas o finalizar o período de avaliación emitirá calificación por un máximo de 
2 puntos no que se calificará o grado de adquisición das competencias, según os seguintes 
porcentaxes y puntuación máxima de cada competencia: 

 CL CM CFQ CD CAA CSC SIEE CEC 

Puntuación máxima 0,1 0,15 0,24 0,27 0,35 0,24 0,53 0,11 

3.1.7.ELABORACION DÁ NOTA FINAL DE CADA  AVALIACION 
En cada avaliación ao promedio das cualificacións e pesos das competencias obtidos nas 
probas escritas haberá que sumar as cualificacións das distintas competencias 
correspondentes ao traballo en casa laboratorios. A cualificación constará de catro tramos; 
máximo, alto, medio e baixo, cuxo peso calcularase multiplicando por 1, 0,7, 0,5, 0,4 o peso 
máximo de cada competencia a valorar nos apartados de laboratorio e clase ben por separado 
ben conxuntamente.  

Os plantillas a empregar son: 

CLASE 
 máximo Alto 

x 0,7 
Medio 
x 0,5 

Bajo 
x 0,4 

 

CL 0,25     

CM 0,1     

CIMF 0,17     

CD 0,27     

CAA 0,62     

CSC 0,40     

SIEE 0,11     

CEC 0,1     

TOTAL 2,0     
 

 LABORATORIO 
 máximo Alto 

x 0,7 
Medio 
x 0,5 

Bajo 
x 0,4 

 

CL 0,1     

CM 0,15     

CIMF 0,24     

CD 0,27     

CAA 0,35     

CSC 0,24     

SIEE 0,53     

CEC 0,11     

TOTAL 2,0     
 

A cualificación será a media das puntuacións acadadas nas probas escritas as que se sumarán 
as cuaificacións de traballos en clase e no laboratorio. 
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A avaliación estará superada si a cualificación ten un valor igual ou superior a 5,  sempre e cando 
en ninguna das probas escritas levase una cualificación inferior a 2,5. 

NOTA: EVALUACIÓN NIVEL DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

 máximo Máximo  EXAMEN PROF LAB TOTAL 

CL 0,5 0      

CM 1,32 0      

CIMF 4,18 0      

 CLASE LAB   CLASE LAB  

CL 0,25 0,1      

CM 0,1 0,15      

CIMF 0,17 0,24      

CD 0,27 0,27      

CAA 0,62 0,35      

CSC 0,40 0,24      

SIEE 0,11 0,53      

CEC 0,1 0,11      

TOTAL 8 2,0      

 

Os alumnos que non acaden a nota suficinte para superar calquera das avalacións disporán de 
unha proba de recuperación escrita cuia data fixarán eles dacordo co profesor. O final de curso 
disporán, igualmente, dunha proba final na que entren únicamente os contidos das avaliacións non 
superadas. 

3.1.8. ELABORACIÓN  DA NOTA FINAL DE CURSO 

 Alumnos que teñan todalas avaliacións aprobadas: 
Cualificación final: Nota media das avaliacións+ K 

Cando a nota media das avaliacións sexa inferior a 10 poderá ser de aplicación o sumando 

K  1 co que o profesor cuantificará globalmente a marcha do alumno ao longo do curso. 

 Alumnos que non teñan algunha, ou ningunha, avaliación aprobada. 
Realizarán unha PROBA FINAL ESCRITA de toda a Asignatura  
A cualificación final será a puntuación obtida na proba, correspondendo o 80% a CMCCT 
e o 20% a CL 

 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
Constará de unha proba escrita de estructura análoga a PROBA FINAL antedita. 
A cualificación será a da puntuación obtida na proba 

3.1.9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUÍDOS OS LIBROS DE TEXTO. 
Recurrirase as exposiciós-debate cos alumnos, a resolución de test nos que traballen por parellas 
e a chamadas puntuais nos que se aprecie a facilidade expositiva. Asimesmo, nos últimos períodos 
do curso, recurrirase as animacións sobre o proceso de xeración de corrente alterna e 
funcionamento dos distintos tipos de centrais eléctricas mediante o uso de internet. 
Con respecto o uso dos laboratorios estará condicionado as servidumes de profesorado e teremos 
que ter en conta o especificado no ponto relativo a espazos e recursos.  
Como libro de texto empregarase a  

Física e Química 2º ESO, José G.L. de Guereñu y otros, Editorial SM.  
ISBN 978-84-675-8681-7 

3.1.10. AVALIACIÓNS INICIAIS NA ESO E ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
Esta avaliación inicial, estará encamiñada a coñecer se o nivel xeral da clase e de cada alumno 

en particular, é o óptimo para afrontar con éxito o inicio da materia. Constará de exercicios sinxelos 
de potenciación (empregaranse para a conversión de unidades ao S.I.), representación dunha 
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recta dando unha táboa de valores e identificar a pendente e a ordenada na orixe (empregaranse 
gráficas) e cálculos de áreas e volumes (a densidade vai ser unha magnitude característica moi 
importante neste curso). Á vista do resultado o profesor destinará parte do tempo a lograr que o 
curso teña un dominio o máis homogéneo posible destes coñecementos mínimos.  
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3.2. TERCEIRO CURSO DA ESO 
 

3.2.1. XUSTIFICACIÓN TEÓRICA DA CNCRECIÓN DE CONTIDOS. 
Os alumnos de terceiro curso da ISO neste curso carecen da apoyatura conceptual que terán en 
cursos posteriores ao 2016-17 como consecuencia de que no curso actual introdúcese por primeira 
vez a Física e Química en segundo curso. Para paliar en parte este feito incluimos os temas 2 e 3 
como introdución ao que verdaderamente constitúe o Bloque 2: a Materia e que na presente 
programación desígnase como tema 4. A materia III. 
O tema 2 debe conducirnos á presenza de sustancias puras pois á estrutura atómico ou molecular 
da materia refírese no curriculum o bloque 2. 
Debemos, en todo momento, evitar que os alumnos adquiran erróneamente que o progreso 
científico xorde como froito do azar e/ou do xenio investigador e non do traballo subyacente ás 
observacións minuciosas dos fenómenos. Por iso introducimos o tema 2, que no curriculum 
formará parte do Bloque 4, coa finalidade de que os alumnos coñezan os aspectos relativos a 
electrostática, a investigación sobre os fenómenos de condución eléctrica e, nunha palabra a 
existencia de electróns, protones, anións e catións. 
3.2.2. CONCRECIÓN DE CONTIDOS 

 
BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

TEMA 1 
A ACTIVIDADE CIENTÍFICA 
 
1. método científico. Etapas. 
2. método e as ciencias experimentais.  
3. A medida. 

3.1. Magnitudes e unidades: a normalización 
3.2. Sistema Internacional de Unidades. Magnitudes fundamentais e derivadas. 
3.3. Unidades: múltiplos e submúltiplos. Notación científica. Factores de conversión. 

4. A elección do instrumento de medida: condicións esixibles.  
4.1. Fidelidade 
4.2. Exactitude. 
4.3. Sensibilidade. 
4.4. Precisión. 

5. Expresión do resultado dunha medida.  
5.1. Cifras significativas e notación científica. Calculadora. 
5.2. Erros. 

6. A experimentación. 
6.1. laboratorio. 

6.1.1. Os materiales no laboratorio 
6.1.2. Normas de seguridade 

6.2. A toma de datos. 
7. Táboas. Representacións gráficas. Leis. Interpolación e extrapolación. 
 

BLOQUE 2. A MATERIA 

   TEMA 2. 
A MATERIA I. SUSTANCIAS PURAS 
1. Materia e materiais. 
2. Estados de agregación. 
3. Materiais homoxéneos e heteroxéneos. 
4. Sustancias puras e mezclas. 

4.1. Técnicas de separación. 
4.2. Propiedades características. 

5. Sustancias elementais e compostos. 
6. O modelo atómico molecular: Dalton 

6.1. Átomos 
6.2. Moléculas 
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TEMA 3 
    A MATERIA II. A CARGA ELÉCTRICA. 

1. A electrización por frotamento:  
1.1. Electrización vítrea e/ou resinosa. 
1.2. Electrostática: atraccións e repulsión. 

2. As cargas en movemento. 
2.1. Descubrimento da corrente eléctrica 
2.2. A pila de Volta. 

3. Materiais conductores e/ou aislantes. 
3.1. Sólidos 
3.2. Sólidos fundidos e/ou en disolución. 
3.3. Gases. 

4. ¿Qué cargas se moven? 
4.1. ¿Atomos de electricidad?: 

4.1.1. Protós 
4.1.2. Electróns 

4.2. Átomos e grupos cargados: ións 
 
TEMA 4. 
A MATERIA III. A ESTRUCTURA ATÓMICA.ATOMOS Y MOLÉCULAS. 

 
1. Os átomos por dentro. Partículas subatómicas. 

1.1. Modelos de Thomson e Rutherford. A radioactividade. 
1.2. modelo de Bohr. O átomo na actualidade. 

2. Caracterización dos átomos. Número atómico e número de nucleones. 
3. Sistema periódico dos elementos. 

3.1. Isótopos.Aplicacións. 
3.2. Masas atómicas. 

4. Agrupaciones de átomos: moléculas e cristais. 
4.1. Masas moleculares. 
4.2. Composición centesimal. 

5. Formulación e nomenclatura de compostos binarios seguindo normas da IUPAC. 

BLOQUE 3. OS CAMBIOS 
TEMA 5. 
CAMBIO DAS SUSTANCIAS QUÍMICAS. 
1. Reactivos e productos. 
2. Enerxía de activación 
3. Teoría das colisións. 
4. Factores que afectan a velocidade de reacción: 
5. A enerxía térmicas das reaccións químicas: 
6. Reaccións químicas e ecuacións. 
7. Lavoisier e o emprego da balanza. Principio de conservación da masa. 
8. principio de indestructibilidade dos átomos: A estequiometría. 
9. Cálculos estequiométricos sinxelos. 
10. A química na sociedade e ou ambiente. 

BLOQUE 4. O MOVEMENTO E AS FORZAS 

TEMA 6 
INTERACCIÓNS A DISTANCIA. ELECTROMAGNETISMO 
1. Interaccións entre materiais. 

1.1. Materiais sin electrizar 
1.1.1. Forza gravitatoria 
1.1.2. A lei de gravitación 

1.2. Materiais electrizados en repouso 
1.2.1. Forza electrostática 
1.2.2. A lei de Coulomb. 
1.2.3. Analoxías e diferencias entre a lei de gravitación e a lei de Coulomb. 

1.3. Materiais especiales: imáns. 
1.3.1. Os polos dos imans e as interacción entre eles. 
1.3.2. Forza magnética 
1.3.3. O compás  

2. A corriente electrica e os imáns: O electromagnetismo 
2.1.  Forza sobre un imán en repouso: Experiencia de Oersted. 
2.2. Os imáns en movemento:.forza sobre cargas nun conductor Experiencia de Faraday. 

3. Corriente continua e corriente alterna. 
4. Electroimáns.  
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BLOQUE 5. A ENERXÍA 

   TEMA 7 

   A ENERXÍA 

1. Tipos de enerxía: Unidades 
2. Transformacións de enerxía e sua conservación. 
3. Consumo enerxético ¿para qué? 

3.1. Transporte: Máquinas, motores 
3.2. Calor, son e luz. 
3.3. Aparellos eléctricos. De corrente continua e de corrente alterna. 

4. A  producción de corrente continua. Forza electromotriz. 
4.1. Circuitos elementais de corriente continua. 
4.2. Magnitudes eléctricas:  

4.2.1. Intensidad.  
4.2.2. Diferenza de potencial.  
4.2.3. Resistencia.  

4.3. Lei de Ohm.  
5. A producción de corriente alterna. O transporte e o seu consumo. 

5.1. Fontes convencionais. Efectos ambientais. 
5.2. Fontes alternativas. Ventaxas e inconvintes. 
5.3. O transporte do centro de producción o de consumo. Transformadores. 
5.4. O emprego en aparellos que funcionan con corrente continua: rectificadores. 

3.2.3. AVALIACIÓNS: CONTIDOS. TEMPORALIDAD 

           Primeira avaliación 

Bloque Unidade. Contidos Sesiones 

1 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA. 10 

2 2. A MATERIA I. SUSTANCIAS PURAS 6 

2 3. A MATERIA II. A CARGA ELÉCTRICA. 6 

           Segunda avaliación 

Bloque Unidade. Contidos Sesiones 

2 4. A MATERIA III. A ESTRUCTURA ATÓMICA.ATOMOS Y 
MOLÉCULAS. 

14 

3 5. CAMBIO DAS SUSTANCIAS QUÍMICAS. 8 

          Terceira avaliación 

Bloque Unidade. Contidos Sesiones 

4 6. INTERACCIÓNS A DISTANCIA. ELECTROMAGNETISMO 12 

5 7. A ENERXÍA 8 

 
3.2.4. PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN 

 
O procedemento de avaliación empregado para pescudar o grao de evolución da aprendizaxe 
basearase na observación continuada do grao de maduración persoal, da adquisición dos 
conceptos físico químicos, da capacidade de interrelacionar os conceptos e do manexo adecuado 
dos significantes matemáticos e significados físico-químicos.  
Os procesos de observación serán de dous tipos.  
A. Na actividade diaria. 

Fomentando a participación activa en clase.  
Propondo problemas para a súa resolución. 
Propondo exercicios tipo test a resolver por parellas. 
Controlando o traballo de casa, caderno.etc  
A observación no proceso de elaboración e presentación dos proxectos de investigación 

B. Actividades periódicas aproximadamente mensuais: Probas escritas. 
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3.2.5. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

Os Instrumentos de avaliación que, con carácter xeral, serán empregados son:  
Notas puntuais de chamadas en clase. 
Asimesmo o traballo feito na casa terá reflexo cuantitativo na avaliación. 
Probas escritas. As probas estarán deseñadas de forma que se comprobe si o alumno acada os 
estándares de aprendizaxe propostos como obxetivo. Por iso as probas contarán con preguntas 
relativas a definición de conceptos e a cuestión que impliquen a compresión e razoamento.  

3.2.6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 
No ANEXO I se recollense  os pesos promedio dos estándares de aprendizaxe relacionados co as 
competencias:  
 

 CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC TOTAL 

3º Curso ESO 8,43 59,04 7,23 8,43 7,23 7,23 2,41 100 
         

Proba escrita 1,32 4,68 -- -- -- -- --- 6,00 
Clase  0,17 0,08 0,12 0,36 0,51 0,35 0,29 0,12 

Laboratorio 0,17 0,08 0,12 0,36 0,34 0,37 0,43 0,12 

 

En cada avaliación faránse duas probas escritas como mínimo, ou tres como máximo. 

As probas estarán constituidas por: 
PROBLEMAS NUMÉRICOS e/ou CUESTIÓNS de definición de conceptos e de comprensión e 
razonamento. 

O profesor fará constar no examen a puntuación de cada problema e/ou cuestión nos que se avalie 
o grado de consecución das competencias. 

As probas escritas representarán o 60% da nota da avaliación. O 40% restante corresponderá O 
traballo de clase e laboratorio. 

Todas as probas escritas terán o mismo peso: 60% de la calificación.  
 Correspondendo un 40,9% da puntuación en CNCCT a  Competencia Matemática e 59,1 % a la 
Competencia en Coñecemento e Interacción co Mundo Físico 

O traballo na  clase o longo de cada avaliación calificarase con un máximo de 2 puntos 
asignándose o grado de adquisición de competencias según os porcentaxes e puntuación máxima 
de cada competencia: 

 CL CM CFQ CD CAA CSC SIEE CEC 

% 8,57 4,11 5,93 18,07 25,29 18,07 13,91 6,02 
Puntuación máxima 0,17 0,08 0,12 0,36 0,51 0,35 0,29 0,12 

O profesor de prácticas o finalizar o período de avaliación emitirá calificación por un máximo de 
2 puntos no que se calificará o grado de adquisición das competencias, según os seguintes 
porcentaxes y puntuación máxima de cada competencia: 

 CL CM CFQ CD CAA CSC SIEE CEC 

% 12,5 5,11 7,39 16 21 21 11,5 5,5 

Puntuación máxima 0,17 0,08 0,12 0,36 0,34 0,37 0,43 0,12 
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3.2.7. ELABORACION DÁ NOTA FINAL DE CADA  AVALIACION 

A cualificación será a media das puntuacións acadadas nas probas escritas as que se sumarán 
as cuaificacións de traballos en clase e no laboratorio. 

CLASE 
 máximo Alto 

x0,7 
Medio 
x0,5 

Bajo 
x0,4 

 

CL 0,17     

CM 0,08     

CIMF 0,12     

CD 0,36     

CAA 0,51     

CSC 0,35     

SIEE 0,29     

CEC 0,12     

TOTAL 2,00     
 

                            LABORATORIO 
 máximo Alto 

x0,7 
Medio 
x0,5 

Bajo 
x0,5 

 

CL 0,17     

CM 0,08     

CIMF 0,12     

CD 0,36     

CAA 0,34     

CSC 0,37     

SIEE 0,43     

CEC 0,12     

TOTAL 2,0     
 

A avaliación estará superada si a media ten un valor igual ou superior a 5, sempre e cando en 
ninguna das probas escritas levase una cualificación inferior a 2,5. 

NIVEL DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

NOTA: EVALUACIÓN 

 máximo Máximo  EXAMEN PROF LAB TOTAL 

CL 0,5 0      

CM 1,32 0      

CIMF 4,18 0      

 0 LAB   CLASE LAB  

CL 0,17 0,17      

CM 0,08 0,08      

CIMF 0,12 0,12      

CD 0,36 0,36      

CAA 0,51 0,34      

CSC 0,35 0,37      

SIEE 0,29 0,43      

CEC 0,12 0,12      

TOTAL 8 2,0      

 

 

Os alumnos que non acaden a nota suficinte para superar calquera das avalacións disporán de 
unha proba de recuperación escrita cuia data fixarán eles dacordo co profesor. O final de curso 
disporán, igualmente, dunha proba final na que entren únicamente os contidos das avaliacións non 
superadas. 

3.2.8. ELABORACIÓN  DA NOTA FINAL DE CURSO 

 Alumnos que teñan todalas avaliacións aprobadas: 
Cualificación final: Nota media das avaliacións+ K 

Cando a nota media das avaliacións sexa inferior a 10 poderá ser de aplicación o sumando 

K  1 co que o profesor cuantificará globalmente a marcha do alumno ao longo do curso. 

 Alumnos que non teñan algunha, ou ningunha, avaliación aprobada. 
Realizarán unha PROBA FINAL ESCRITA de toda a Asignatura  
A cualificación final será a puntuación obtida na proba, correspondendo o 80% a CMCCT 
e o 20% a CL 

 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
Constará de unha proba escrita de estructura análoga a PROBA FINAL antedita. 
A cualificación será a da puntuación obtida na proba 
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3.2.9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUÍDOS OS LIBROS DE TEXTO. 
Recurrirase as exposiciós-debate cos alumnos, a resolución de test nos que traballen por parellas 
e a chamadas puntuais nos que se aprecie a facilidade expositiva. Asimesmo, nos últimos períodos 
do curso, recurrirase as animacións sobre o proceso de xeración de corrente alterna e 
funcionamento dos distintos tipos de centrais eléctricas mediante o uso de internet. 
Con respecto o uso dos laboratorios estará condicionado as servidumes de profesorado e teremos 
que ter en conta o especificado no ponto relativo a espazos e recursos.  
Como libro de texto empregarase a  

Física y Química 3º ESO. Enrique Andrés del Río y otros. Ed. Mc GraW Hill.  
ISBN- 978-84-481-9579-3 

 
 
3.2.10. AVALIACIÓNS INICIAIS NA ESO E ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

Esta avaliación inicial, estará encamiñada a coñecer se o nivel xeral da clase e de cada alumno 
en particular, é o óptimo para afrontar con éxito o inicio da materia. Constará de exercicios sinxelos 
de potenciación (empregaranse para a conversión de unidades ao S.I.), representación dunha 
recta dando unha táboa de valores e identificar a pendente e a ordenada na orixe (empregaranse 
gráficas) e cálculos de áreas e volumes (a densidade vai ser unha magnitude característica moi 
importante neste curso). Á vista do resultado o profesor destinará parte do tempo a lograr que o 
curso teña un dominio o máis homogéneo posible destes coñecementos mínimos.  
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3.3. CUARTO CURSO DA ESO 
3.3.1. XUSTIFICACIÓN TEÓRICA DA CONCRECIÓN DE CONTIDOS 

Modificamos a orde no que se expón o curriculum no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, e a 
xustificación que esgrimimos responde a dúas considerandos: 
 
Primeiro. O contido dos bloques 2 e 3 non resulta do todo novedoso con respecto aos abordados 
en terceiro curso. Si o é, en canto se refire ás magnitudes empregadas, a definición e emprego da 
cantidade de sustancia no S.I. 
Unha 29peración29ón breve sobor do método científico e da súa aplicación no terreo da química 
vai presidir o desenvolvemento argumental na evolución histórica dos modelos atómicos, 
asímesmo o traballo de investigación do comportamento dos gases completará o papel asignado 
a método científico. 
 
Segundo. Sí vai ser de suma importancia todo o relativo as magnitudes, ecuación de dimensións, 
carácter escalar ou vectorial, etc. no terreo da Física. A apoyatura matemática necesaria neste 
aspecto é fundamental e é neste curso cando o curriculum de Matemáticas inclúe as nocións 
elementais de trigonometría plana, necesarias para afrontar as 29peración básicas entre 
magnitudes vectoriales. Si o departamento de Matemáticas afronta esta parte no primeiro trimestre 
é posible iniciar o segundo trimestre cos contidos do Bloque 1, no que, na nosa concreción 
curricular, designamos como TEMA 3. 
 

3.3.2. CONCRECIÓN DE CONTIDOS 

BLOQUE 2. A MATERIA 
TEMA 1 

   A Materia 

1. Modelos atómicos.evolución histórica. 

2. modelo de Bohr. 

3. Núcleo:  

3.1. número atómico 

3.2. nº de nucleones. 

3.3. Isótopos. 

3.4. Reaccións nucleares. 

4. Corteza: 

4.1. niveles enerxéticos y orbitais 

4.2. Regra do Octeto 

4.3. Regra das diagonais. 

5. Estrutura electrónica y tabla periódica. 

6. Magnitudes atómicas de interese: 

6.1. Enerxía de ionización 

6.2. Afinidade electrónica 

6.3. Electronegatividade. 

7. Enlaces entre átomos 

7.1. Átomos iguais 

7.1.1. Enlace metálico: propiedades. 

7.1.2. Enlace covalente. Moléculas. 

7.2. Átomos distintos: 

7.2.1. Enlace iónico. Cristais: propiedades. 

7.2.2. Enlace covalente polar. 

7.3. Enlaces intermoleculares 

8. Enlaces intermoleculares. 

9. Formulación inorgánica. IUPAC 

10. Química do carbono. 

10.1. Hidrocarburos. 

10.2. Grupos 29erán29bé29s. 

10.2.1. Funcións osixenadas. 
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10.2.2. Derivadas do amoníaco 

 

BLOQUE 3. OS CAMBIOS. 

   TEMA 2 

   OS CAMBIOS QUÍMICOS 

1. Sustancias puras y mezclas. 
2. Unidad de cantidade de sustancia:  mol. 
3. Condicións normais de Presión e temperatura. 
4. Ecuación de estado dos gases. 
5. Disolucións verdadeiras. Medidas da concentración. 
6. Reaccións e ecuacións químicas. 
7. Mecanismo, velocidade e enerxía das reaccións. 
8. Cálculos estequiométricos. 
9. Reaccións de especial interese. 
10. Velocidade de reacción  
11. Ácidos e bases 

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA 
TEMA 3 
     A ACTIVIDADE CIENTÍFICA  

1. Método científico. Etapas 

2. Sistema Internacional de unidades. 

3. Magnitudes fundamentais e derivadas.  

3.1. Ecuación de dimensións.  
3.2. Homoxeneidade das fórmulas. 

4. Conversión de unidades. 

5. A medida: 

5.1.  Condicións impostas a os instrumentos de medida. 

5.2. Cifras significativas. Notación científica. 

5.3. Operacións entre magnitudes. Redondeo. 

5.4. Erros na medida. 

5.5. Expresión correcta dunha medida. 

6. Magnitudes escalares e vectoriais. 

6.1. Compoñentes dun vector. 

6.2. Suma, resta e produto escalar de vectores. 

7. A experimentación: 

7.1. Toma de datos e tabulación. 
7.2. As representacións gráficas 

7.3. As 30erán30bé analíticas 

7.4. As 30erán30bé gráficas. 

BLOQUE 4. O MOVEMENTO E AS FORZAS 
     TEMA 4 

     CIMEMÁTICA 

1. Sistemas de referencia. 

2. Conceptos fundamentais. 

2.1. Vector de posición.  

2.2. Traxectoria: Desprazamento e distancia percorrida. 

2.3. Velocidade media e velocidade instantánea. 

2.4. Aceleración media e aceleración instantánea. 

3. As representacións gráficas: 

3.1. Posición vs tempo. Significado físico da pendente. 

3.2. Velocidade  vs tempo: 

3.3. Significado físico da pendente. 

3.4. Significado físico da área encerrada. 

4. Movemento rectilíneo uniforme (MRU) 

4.1. Representación gráficas 

4.2. Ecuacións horarias. 

4.3. MRU na natureza. 

5. Movemento rectilíneo uniformemente acelerado. 

5.1. Representacións gráficas 

5.2. Ecuacións horarias. 

5.3. Movemento en vertical: graves. 

6. Estudo do movemento circular.  

6.1. Espacio recorrido e a ángulo barrido: O radián. 
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6.2. As magnitudes angulares e as lineais. 

6.3. A velocidade: módulo e dirección. 

6.4. A aceleración centrípeta e a aceleración tanxencial. 

7. movemento Circular “uniforme”.MCU 

7.1. Magnitudes angulares. 

7.2. Ecuacións horarias. 

7.3. Casos na vida práctica. 

     TEMA 5 

     DINÁMICA 

1. Características das forzas. 

2. Forzas e deformacións. 

2.1. Medida das forzas. Ley de Hooke. O dinamómetro. 

2.2. Unidade de medida das forzas. 

3. Interaccións a distancia.  

3.1. Ley de gravitación. 

3.2. Masa e Peso. 

4. Forzas de contacto. 

4.1. Elástica. 

4.2. Tensión 

4.3. Normal 

4.4. Rozamento 

5. Composición de forzas (I): Forzas concorrentes 

6. Composición de forzas (II): Forzas non-concorrentes 

7. Equilibrio de forzas 

8. As leis de Newton  

8.1. Movemento rectilíneo uniforme. 

8.2. Momento lineal. A súa conservación. 

8.3. Movemento rectilíneo uniformemente acelerado. 

9. Movemento circular uniforme. Forza centrípeta. 

10. Movementos planetarios. Leis de Kepler. 
 
TEMA 6 
FLUIDOESTÁTICA 

1. Concepto de presión 

1.1. A presión nos fluídos. Ecuación da hidrostática 

1.2. Principio de Pascal 

2. Presión exercida pola atmosfera. Variables que inflúen na presión atmosférica. 

3. Principio de Arquímedes. 

3.1. Corpos somerxidos nun fluído. Flotación 

4. Instrumentos de medida da presión. Unidades e equivalencia. 

 

BLOQUE 5. A ENERXÍA 
TEMA 7 
A ENERXÍA 
1. Enerxía e Traballo. Unidade S.I. 

2. Traballo mecánico 

3. Traballo e ferramentas. 

4. Potencia e súas unidades. 

5. Clases de enerxía.  

6. Enerxía mecánica. 

7. A Conservación da enerxía.  

8. A forza de rozamento e a disipación da enerxía. 

9. Calor, enerxía interna e temperatura. 

9.1. Propiedades características dos materiais: 

9.2. Calor específico. 

9.3. Calores latentes. 

9.4. Temperatura e cambios de estado. 

9.5. Coeficientes de dilatación. 

9.6. Escalas termométricas 

10. Calorimetria. 

11. Máquimas térmicas. 
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3.3.3. AVALIACIÓNS: CONTIDOS. TEMPORALIDAD 

Primeira avaliación 

Bloque Unidade. Contidos Sesións 

2 8. A MATERIA 15 

3 9. OS CAMBIOS QUÍMICOS 15 

           Segunda avaliación 

Bloque Unidade. Contidos Sesións 

1 10. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA 9 

4 11. CINEMÁTICA. 12 

4 12. DINÁMICA 12 

          Terceira avaliación 

Bloque Unidade. Contidos Sesións 

4 13. FLUIDOESTÄTICA 12 

5 14. A ENERXÍA 12 

 
3.3.4. PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN 
O procedemento de avaliación empregado para pescudar o grao de evolución da aprendizaxe 
basearase na observación continuada do grao de maduración persoal, da adquisición dos 
conceptos físico químicos, da capacidade de interrelacionar os conceptos e do manexo adecuado 
dos significantes matemáticos e significados físico-químicos.  
Os procesos de observación serán de dous tipos.  
Na actividade diaria. 
Fomentando a participación activa en clase.  
Propondo problemas para a súa resolución. 
Propondo exercicios tipo test a resolver por parellas. 
Controlando o traballo de casa, caderno.etc  
A observación no proceso de elaboración e presentación dos proxectos de investigación 
B. Actividades periódicas aproximadamente mensuais: Probas escritas. 

3.3.5. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Os Instrumentos de avaliación que, con carácter xeral, serán empregados son:  
Notas puntuais de chamadas en clase. 
Notas de test resoltos por parellas de alumnos e cualificados na clase. 
Asimesmo o traballo feito na casa terá reflexo cuantitativo na avaliación. 
Probas escritas. As probas estarán deseñadas de forma que se 32erán32bé si o alumno acada 
os estándares de aprendizaxe propostos como obxetivo. Por iso as probas contarán con 
preguntas relativas a definición de conceptos e a cuestión que impliquen a compresión e 
razoamento 
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3.3.6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

No ANEXO I recollense os pesos promedio dos estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados coas competencias:  

En cada avaliación faránse duas probas escritas como mínimo, ou tres como máximo. 

As probas estarán constituidas por: 
PROBLEMAS NUMÉRICOS e/ou CUESTIÓNS de definición de conceptos, de comprensión e de  
razonamento. As probas escritas representarán o 60% da nota da avaliación, correspondendo o 
40% restante a o traballo de clase e laboratorio. 
O profesor fará constar no examen a puntuación de cada problema e/ou cuestión nos que se avalie 
o grado de consecución das competencias. 
Sobre a base dos pesos promedio máximos dos estándares de aprendizaxe avaliables 
relacionados coas competencias recollidos no anexo II  
A cualificación realizaráse a partires da seguinte distribución: 
 

 CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC TOTAL 

 6,90 62,07 6,90 6,90 5,52 6,21 5,52 100 

         

Proba escrita 5 60 0 0 0 0 0 65 

Clase + Lab. 1,9 2,07 6,9 6,9 5,52 6,21 5,52 35 

 
Na cualificación da competencia en CMCCT nos problemas asignaremos un 40% a 
Competencia matemática e un 60% a Competencia en Coñecemento e Interacción co Mundo 
Físico 
O traballo na  clase e laboratorio calificarase con un máximo de 3,5 puntos asignándose o grado 
de adquisición de competencias según os porcentaxes e puntuación máxima de cada 
competencia: 

 CL CM CIMF CD CAA CSC SIEE CEC 

Puntuación máxima 0,2 0,08 0,12 0,7 0,68 0,55 0,62 0,55 

 
CLASE+LABORATORIO 

 máximo Alto 
x 0,7 

Medio 
x 0,5 

Bajo 
x 0,4 

 

CL 0,2     

CM 0,08     

CIMF 0,12     

CD 0,7     

CAA 0,68     

CSC 0,55     

SIEE 0,62     

CEC 0,55     

TOTAL 3,50     
 

 
 

3.3.7. ELABORACION DÁ NOTA FINAL DE CADA  AVALIACION 

A cualificación será a media das puntuacións acadadas nas probas escritas as que se sumarán 
as cuaificacións de traballos en clase e no laboratorio. 

A avaliación estará superada si a cualificación ten un valor igual ou superior a 5,  sempre e cando 
en ninguna das probas escritas levase una cualificación inferior a 2,5. 
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NIVEL DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

NOTA: EVALUACIÓN 

 máximo  EXAMEN PROF LAB TOTAL 

CL 0,5      

CM 1,44      

CIMF 4,56      

 C+LAB   CLASE LAB  

CL 0,2      

CM 0,08      

CIMF 0,12      

CD 0,7      

CAA 0,68      

CSC 0,55      

SIEE 0,62      

CEC 0,55      

TOTAL 10      

 

Os alumnos que non acaden a nota suficinte para superar calquera das avalacións disporán de 
unha proba de recuperación escrita cuia data fixarán eles dacordo co profesor. O final de curso 
disporán, igualmente, dunha proba final na que entren únicamente os contidos das avaliacións non 
superadas. 

 
3.3.8. ELABORACIÓN DA NOTA FINAL DE CURSO 

 

 Alumnos que teñan todalas avaliacións aprobadas: 
Cualificación final: Nota media das avaliacións+ K 

Cando a nota media das avaliacións sexa inferior a 10 poderá ser de aplicación o sumando 

K  1 co que o profesor cuantificará globalmente a marcha do alumno ao longo do curso. 

 Alumnos que non teñan algunha, ou ningunha, avaliación aprobada. 
Realizarán unha PROBA FINAL ESCRITA de toda a Asignatura  
A cualificación final será a puntuación obtida na proba, correspondendo o 80% a CMCCT 
e o 20% a CL 

 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
Constará de unha proba escrita de estructura análoga a PROBA FINAL antedita. 
A cualificación será a da puntuación obtida na proba 

 
3.3.9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUÍDOS OS LIBROS DE TEXTO. 

Recurrirase as exposiciós-debate cos alumnos, a resolución de test nos que traballen por 
parellas e a chamadas puntuais nos que se aprecie a facilidade expositiva.. 
Con respecto o uso dos laboratorios estará condicionado as servidumes de profesorado e 
teremos que ter en conta o especificado no ponto relativo a espazos e recursos.  
Como libro de texto empregarase 

Física y Química 4º ESO. Enrique Andrés del Río y otros. Ed. Mc GraW Hill. 
ISBN- 978-84-486-0876-7 

3.3.10. AVALIACIÓNS INICIAIS NA ESO E ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

Ao comezo do curso realizarase unha avaliación inicial cuxo cuestionario presente unicamente 
cuestións conceptuais aprendidas no terceiro curso. 
Asimesmo, previo o inicio do bloque 1. realizarase unha avaliación inicial en cuxo cuestionario 
figurarán, conversión de unidades ao S.I., representacións gráficas das funcións de primeiro e 
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segundo grao (o seu dominio é esencial na cinemática), e cuestións conceptuais achega do 
método científico.  
A avaliación inicial ten como obxecto o pescudar se o alumno logrou alcanzar os obxectivos fixados 
para cada un dos cursos anteriores  e a materia logrou contribuír de forma eficaz ao 
desenvolvemento das competencias básicas.  
O noso criterio distinguirá claramente entre contidos que contribúen a desenvolver competencias 
que poden ser facilmente cuantificables, por ser obxectivo primordial da materia, daqueles outros 
que presentan unha maior subjetividad. En ningún caso o resultado da avaliación inicial se 
reflexará como primeira nota cuantificable, senón que servirá o profesor como orientación para 
identificar os niveis e necesidades do alumnado e así poder ofrecerlle os alumnos que o necesiten 
una atención individualizada que se axuste as súas posibilidades:  

- adaptando o ritmo e/ou o curriculum (ainda que de un modo non significativo) para aqueles 
alumnos que presenten disficultades.  

- Asignando niveles e tareas de maior complexidade curricular a aqueles alumnos que 
destaquen pola sua axilidade para o dominio da materia. 

 
3.3.11. PLANS DE TRABALLO PARA A RECUPERACIÓN DE ALUMNOS COA FÍSICA E 

QUÍMICA DE 3º DO ESO PENDENTE. 

Neste curso só ten a asignatura pendente un@ alumn@ que non elixiu a opción de ciencias en 
cuarto curso, tendo ademáis outras asignaturas pendentes de terceiro curso.   
Analizada en profundidade a situación  diseñouse una acción individualizada para facer posible  
a recuperación desta asignatura, tendo en conta que o non cursar a asignatura en cuarto curso,  
non permite un seguimento na clase diaria, non dispon de horario para asistir a fora do horario de 
clases por estar moi recargado de asignaturas. Este diseño e obviamente unha redución á mínima 
expresión dos contidos da física e química de terceiro curso: 

Primeira avaliación: 

Contidos: 
O método científico. 
A medida e condicións exixibles a un instrumento de medida. 
As magnitudes fundamentais e as súas unidades no Sistema Internacional. 
Conversión de unidades e notación científica. 
 
Segunda avaliación: 
Contidos: 
Estrutura atómica. Modelos atómicos. 
Isótopos. 
Aplicacións dous isótopos. 
Sistema periódico dos elementos.  
Unións entre átomos: moléculas e cristais. 
Masas atómicas e moleculares. 
Formulación compostos binarios IUPAC. 
 
Terceira avaliación: 
Contidos: 
Reaccións químicas. 
Axustes 
Problemas numéricos sinxelos. 
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O alumn@ entregaránselle dous ou tres boletins de cuestións e problemas relativos aos contidos 
de cada avaliación, que terá que resolver e entregar para a súa corrección ao xefe de 
departamento, quen poderá considerar que os coñecementos do alumno fan innecesario, ou non, 
a presentación a os exames nos días propostos pola Xefatura de estudos. 

 

3.3.12. PROGRAMACIÓN EN EDUCACIÓN DE VALORES 

O Departamento non considera necesario a existencia dun programa específico en educación de 
valores. A mellor programación en educación de valores é o “predica frei exemplo” para conducir 
ao alumno cara á cultura do esforzo, do traballo ordenado e do coñecemento como factores 
indispensables para lograr unha conciencia crítica eficaz e responsable. 
A educación en valores aparece a través dos seguintes temas transversais:  

 Educación para a paz. O a materia potenciaranse as relacións pacíficas entre os alumnos 
como punto de partida e de concienciación sobre o feito de que os conflitos deben 
resolverse de forma non-violenta. Para iso fomentarase a capacidade de expresar de 
forma directa opinións sen resposta de ansiedade, aceptando as diferenzas que poidan 
xurdir. Distinguindo con claridade o opinable do feito científico incuestionable. Ter 
capacidade de opinión significa a necesidade de partir do coñecemento. 

 Educación para a igualdade de oportunidades entre os sexos.- Corrixiranse prexuízos 
sexistas discriminatorios en canto a capacidades. Farase fincapé no papel desempeñado 
pola tecnoloxía e a ciencia cara á mellora das condicións de vida, do acceso á cultura, ao 
coñecemento científico da humanidade; e en particular ao acceso a todas estas parcelas 
por parte da muller. A capacidade intelectual e o traballo deben ser os únicos requisitos  

 Educación ambiental.- Facilítase a comprensión e valoración dos procesos que se dan 
na Natureza e nas relacións do home con ela, animando un cambio de valores, actitudes 
e condutas que promovan o respecto, coidado e promoción do medio ambiente.  

 Educación para a saúde.- Fomenta calquera actividade que estimule aos alumnos a 
crear hábitos e costumes sans.  

 Educación do consumidor.- Consiste en promover todo tipo de accións polas que os 
alumnos filtren a información recibida, de maneira consciente, crítica, responsable e 
solidaria, así como as decisións consecuentes para a compra de bens e servizos, tendo 
en conta os valores persoais, a utilización dos recursos e as consideracións ecolóxicas 
adecuadas.  

 Educación viaria .- Insístese na adquisición de condutas e hábitos de seguridade viaria, 
tanto de peóns como de usuarios de vehículos, á vez que lles sensibiliza sobre os 
problemas de circulación.   
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4. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  BACHARELATO 
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4.1. PRIMEIRO CURSO DE BACHARELATO. FÍSICA Y QUÍMICA. 
4.1.1. XUSTIFICACIÓN TEÓRICA DA CONCRECIÓN DE CONTIDOS 

A Física e a Química son ciencias experimentais: ocúpanse do estudo do mundo natural. Estudan 
feitos observables, susceptibles de ser medidos. Son ciencias fácticas. No seu traballo axústanse a 
un procedemento, seguen un determinado procedemento: o método científico.Os seus obxectos de 
estudo son distintos: 
A física é a ciencia natural que estuda as propiedades, o comportamento da enerxía, a materia (como 
tamén calquera cambio nela que non altere a natureza da mesma), así como o tempo, o espazo e as 
interaccións destes catro conceptos entre si, sendo as matemáticas a súa ferramenta fundamental de 
traballo.  
A química, en cambio, céntrase no estudo da estrutura, as propiedades, a composición e as 
transformacións das sustancias puras ou especies químicas. 
Di o Decreto de curriculum:  
 “O aparato matemático da física cobra, á súa vez, unha maior relevancia neste nivel, polo que convén 
comezar o estudo polos bloques de química, co fin de que o alumnado poida adquirir as ferramentas 
necesarias proporcionadas pola materia de Matemáticas.” 

Iniciamos a asignatura por Química. 
É obvio que os alumnos deberán adquirir e manexar con soltura o concepto de sustancia pura, como 
dispoñer dela e cales son as propiedades características que definen a un material como sustancia 
pura. Por iso introducimos no BLOQUE 2, que o leva por título ASPECTOS CUANTITATIVOS DÁ 
QUÍMICA, o UNIDADE 0 xa esbozado no terceiro curso da ISO, pero non tratado no 4º curso. 
A continuación, no UNIDADE 1 (Traballo cuantitativo e transformacións químicas) trataránse os 
aspectos cuantitativos (leis ponderales e leis volumétricas) involucrados nalgunhas reaccións 
químicas, que nos conducirán ao establecemento da teoría atómico-molecular de Dalton e ao 
coñecemento da composición das sustancias puras: fórmula empírica e molecular. 
Finalmente, dado que os choques entre as moléculas de reactivos son condición necesaria para que 
se produzan reaccións químicas, é obvio que a posibilidade de choque é tanto maior canto maior sexa 
a liberdade de movemento destas. Por iso finalizaremos o bloque 2 cun tratamento das mesturas 
homogéneas, fundamentalmente en fase gaseosa e en fase líquida e, no caso destas últimas os 
efectos sobre as propiedades físicas dos disolventes a presenza de moléculas de soluto. 
No BLOQUE 3 consideramos conveniente inicialo cunha revisión da formulación inorgánica e finalizalo 
co estudo de dous procesos químicos de gran importancia e vinculados coa contorna xeográfica: 
produción de cloro (Pontevedra) e produción de Aluminio (Galicia). 
No BLOQUE 4 consideramos importante, dado que no segundo curso o curriculum contempla o 
estudo do equilibrio químico desde o punto de vista da cinetoquímica, realizar unha introdución dos 
procesos reversibles desde o punto de vista da termoquímica; o que por outra banda é o substancial 
nos procesos químicos. 
A Física 
Consideramos que era ao comezo a parte destinada á Física o momento idóneo para situar o 
BLOQUE 1, dado que o carácter das magnitudes, a súa medida, as posibles relacións funcionales 
entre elas, etc. tiña moita maior relevancia na Física que na química. 
Analizados os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe sinalados polo curriculum 
para a física de primeiro de bachillerato, decidiriamos cal debería ser o desenvolvemento 
pormenorizado dos contidos a incluír no bloque. Faciámosnos eco dos establecido mais arriba no 
citado decreto 
A nosa sorpresa foi atoparnos no bloque 7 con aplicacións do concepto de momento angular e da 
conservación do mesmo; sendo así que o produto vectorial non vén contemplado no curriculum de 
matemáticas ata o segundo curso. Tamén observamos que era posible que á hora de iniciar o estudo 
da cinemática os contidos relativos a derivadas e/ou geometría non se houbesen impartido aínda. 
Devandito isto confeccionamos un desenvolvemento pormenorizado do BLOQUE 1, incluíndo 
conceptos matemáticos que quizais sexan desenvolvidos polo departamento de Matemáticas con 
posterioridad neste curso ou no seguinte.  
Exposto o anterior queremos deixar constancia de que o feito de comezar a asignatura por física ou 
por química non é ningún mandato imperativo e que pode moi ben modificarse noutros cursos. 
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4.1.2. CONCRECIÓN DE CONTIDOS 

BLOQUE 2: ASPECTOS CUANTITATIVOS DA QUÍMICA 

UNIDADE 0. 
1. A materia e os materiais.  

1.1. Clasificación dos materiais. 
1.2. Sistemas homoxéneos e Sistemas heteroxéneos: criterio de homoxeneidade. 
1.3. Propiedades físicas e propiedades químicas 
1.4. Propiedades intensivas e propiedades extensivas. 
1.5. Propiedades xenerais e propiedades características. 
1.6. Mezclas homoxéneas ou heteroxéneas e sustancias puras. 

2. Técnicas de separación de sustancias puras. 
2.1. Técnicas de separación en mezclas heteroxéneas.  
2.2. Técnicas de separación en mezclas homoxéneas. 

3. Elementos e compostos. 
4. A espectrometría e a determinación de masas atómicas: Isótopos. 

    UNIDADE 1. 
     Traballo cuantitativo y transformacións químicas. 

1. Leises experimentais das transformacións químicas. 
1.1. O emprego da balanza: Leises ponderais. 

1.1.1. Lavoisier. A conservación da masa. 
1.1.2. A estequiometría e a lei das proporcións equivalentes. Richter. 
1.1.3. A composición de un composto e fixa: Proust. 
1.1.4. A Lei das proporcións equivalentes: Dalton 

1.2. O traballo con gases: Lei dos volúmenes de combinación. Gay Lussac. 
2. Interpretaciones teóricas. 

2.1. Interpretación teórica das leises ponderais. Teoría atómica de Dalton.  
2.2. Interpretación teórica da lei dos volúmenes de combinación. Hipótese de Avogadro.  

3. Os conceptos a lús da teoría de Dalton e a Hipótese de Avogadro: 
3.1. Átomos e moléculas 
3.2. Sustancia pura. 
3.3. Elementos. 
3.4. Compostos. 

     UNIDADE 2 
     O traballo cuantitativo en sustancias puras e mezclas homoxéneas  

SUSTANCIAS PURAS 
1. Átomos e moléculas 

1.1. Átomos e a medida das masas atómicas. El espectrómetro de masas. 
1.2. Moléculas e masa molecular. Composición centesimal. 
1.3. Composición centesimal e fórmula empírica. 
1.4. Fórmula empírica e fórmula molecular. 

2. Leises experimentais do traballo con gases ideais sin reacción química. 
2.1. Lei de Boyle 
2.2. Lei de Charles o Gay Lussac. 
2.3. Lei combinada dos gases. 
2.4. A cantidade de sustancia e a Hipótese de Avogadro. Concepto de mol. 
2.5. Ecuación de estado dos gases ideais. 

3. Aplicacións da ecuación de estado dos gases ideais. 
4. Limitacións da ecuación de estado dos gases ideais. Gases reais. 

MEZCLAS HOMOXÉNEAS 
1. Mezclas homoxéneas en fase gases 

1.1. Leises de Dalton para as mezclas gaseosas. 
1.2. A proporción. O porcentaxe en volumen e a fracción molar. Presións parciais. 

2. Mezclas homoxéneas en fase líquida. Disolucións verdadeiras.A súa preparación. 
2.1. Soluto e disolvente. Medida das concentraccións: 
2.2. Tanto por cento en peso 
2.3. Densidade. 
2.4. Molaridade 
2.5. Fracción molar 
2.6. Molalidade. 

3. Propiedades coligativas das disolucións e concentración. 
3.1. Descenso da presión de vapor e fracción molar. 
3.2. Presión osmótica e molaridade. A ósmosis inversa. 
3.3. Ascenso ebulloscópico e descenso crioscópico e Molalidade. 

4. A determinación de masas moleculares a partires de propiedades coligativas das disolucións. 
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BLOQUE 3: REACCIÓNS QUÍMICAS 

UNIDADE 3 
   Reaccions químicas 
1. Revisión de Formulación inorgánica. 
2. Reacciones químicas. 

2.1. Tipos 
2.2. Cálculos estequiométricos. Axustes. 
2.3. Reactivos. 

2.3.1. Disolucions y mezclas gaseosas. 
2.3.2. Reactivo limitante 

2.4. Rendimento dunha reacción. 
3. Os recursos da natureza e seu aproveitamento.  
4. Obtención industrial de productos inorgánicos de elevado valor engadido 
5. A Siderurxia 
6. A obtención de Cloro 
7. A obtención de Aluminio 

BLOQUE 4. TRANSFORMACIÓNS ENERXÉTICAS E ESPONTANEIDADE 
DAS REACCIÓNS QUÍMICAS 

    UNIDADE 4.  
    Termoquímica 

1. Sistemas termodinámicos. 
2. Variables termodinámicas y funciones de estado. 
3. Equivalencias calor/traballo. 
4. Primeiro principio da termodinámica.  

4.1. Enerxía interna. 
4.2. Equivalente mecánico do calor. 
4.3. Entalpía.  

5. Ecuacións termoquímicas. 
6. Tipos de entalpías 
7. Diagramas entálpicos 
8. Entalpía función de estado: Lei de Hess. 
9. Segundo principio da termodinámica.  

9.1. Factores que interveñen na espontaneidade dunha reacción química.  
9.1.1. Entalpía 
9.1.2. Entropía. 
9.1.3. Enerxía de Gibbs. Significado físico e cálculo. 
9.1.4. O terceiro principio da termodinámica. 

9.2. O equilibrio químico. 
10. Consecuencias sociais e ambientais das reaccións químicas de combustión. 

  BLOQUE 5. QUÍMICA DO CARBONO 

   UNIDADE 5 

   Química orgánica 

1. Enlaces do átomo de carbono. 
1.1. Orbitais atómicos de carbono 
1.2. Combinación lineal de orbitales atómicos:Orbitales hibridos. 

2. Compostos de carbono: hidrocarburos. 
3. Formulación e nomenclatura IUPAC dos compostos do carbono. 
4. Compostos de carbono nitroxenados e osixenados.  
5. Isomería estrutural. 

5.1. Isomería de cadena. 
5.2. Isomería de posición. 
5.3. Isomería de función 

6. Estereoisomería 
6.1. Isomería xeométrica 
6.2. Isomería óptica. 

7. Petróleo e novos materiais. 
8. Destilación fraccionada. As fraccións na refinería. 
9. Aplicacións e propiedades dos compostos do carbono 
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BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

UNIDADE 6.  

    A Actividade científica 

1. As etapas do método científico. 
2. Magnitudes fundamentais e magnitudes derivadas no S.I. Análise dimensional. 
3. Magnitudes escalares e vectoriales.  

3.1. Operacións. 
3.2. Suma de vectores. Producto de un vector por un escalar: Vectores unitarios. 
3.3. Compoñentes dun vector. 
3.4. Notacións matemáticas de un vector. Os cosenos directores. 
3.5. Producto escalar e producto vectorial de vectores. 
3.6. Vectores función do escalar tempo. O significado do operador derivada respecto o tempo. 
3.7. Derivada dun producto escalar e de un producto vectorial. 

4. A medida. Requerimentos o instrumento de medida. 
5. Cifras significativas. 
6. Incertidume absoluta e relativa. 
7. A expresión do resultado dunha magnitude.A notación científica e as incertidumes. 
8. Traballo coa calculadora e coa folla de cálculo EXCEl 
9. Tablas e representacións gráficas. 
10. Tecnoloxías da información e da comunicación no traballo científico.  
11. Proxecto de investigación: Cómo lograr un movimiento sincrónico dun péndulo e cales son as variables de 

que depende.. 
12. Estratexias necesarias na actividade científica. 

BLOQUE 6. CINEMÁTICA 

UNIDADE 7 
  Cinemática 

1. Sistemas de referencia inerciais e non inerciais. 
2. Principio de relatividade de Galileo. 
3. As magnitudes empregadas no estudio do movimento dun móvil que se despraza en R2. As ecuacións 

horarias. 
3.1. A posición: Vector de posición 
3.2. Desprazamento e espacio percorrido. Traxectoria: a súa ecuación. 
3.3. O cambeo na posición. 

3.3.1. Velocidade media. 
3.3.2. velocidade instantánea: o seu módulo e a sua direción e sentido. 

3.4. O cambeo na velocidade. 
3.4.1. Aceleración media e aceleración instantánea. 
3.4.2. As compoñentes da aceleración instantánea. 

3.4.2.1. Aceleración tangencial: seu significado. 
3.4.2.2. Aceleración normal ou centrípeta: seu significado. 

4. Movementos rectilíneo uniforme e uniformemente acelerado. As ecuacións horarias. 
4.1. As representacións gráficas x vs t   e  v vs t. A pendente e o area como magnitudes. 
4.2. Funcións e representacións gráficas: estudo gráfico e o analítico. 

5. Composición dos movementos rectilíneo uniforme e rectilíneo uniformemente acelerado. 
6. Movemento circular uniforme e uniformemente acelerado.  
7. Descrición do movemento harmónico simple (MHS). 

7.1. Elongación, amplitude, frecuencia angular, período e ángulo de fase. Ecuacións horarias. 
7.2. Representación gráfica das variacións co tempo das magnitudes empregadas no MHS. 
7.3. O emprego das compoñentes intrínsecas da aceleración na clasificación dos movementos segundo a 

traxectoria seguida. 

BLOQUE 7. DINÁMICA 

UNIDADE 8 

   Dinámica 

1. A forza como interacción. 
2. A medida das forzas. Forza elástica: Ley de Hooke 
3. Leis de Newton.   
4. Forzas de contacto. Dinámica de corpos ligados. 
5. Forzas elásticas.  

5.1. Dinámica do MHS 
5.2. Determinación da constante elástica dun resorte polo método estático. 
5.3. Determinación da constante elástica dun resorte polo método dinámico. 

6. Dinámica do péndulo. 
6.1. Determinación do valor da gravedad no laboratorio. 
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7. Sistema de dúas partículas.  
8. Conservación do momento lineal e impulso mecánico. 
9. Dinámica do movemento circular uniforme. A Aceleración centrípeta. 
10. Leis de Kepler. 
11. Forzas centrais. Momento dunha forza e momento angular. Conservación do momento angular. 
12. Lei de gravitación universal. 
13. Interacción electrostática: lei de Coulomb. 
14. Analoxías e diferenzas entre a interacción gravitatoria e a interación electrostática. 

BLOQUE 8. ENERXÍA 

UNIDADE 9 
   Novas magnitudes 
1. Forzas constantes e/ou función do tempo. Impulso mecánico. 

1.1. Cálculo gráfico e analítico. 
1.2. Significado. 

2. Forzas constante e/ou función da posición. Traballo. 
2.1. Cálculo gráfico. 
2.2. Calculo analítico: o produto escalar. 

3. Enerxía cinética. Teorema das forzas vivas. 
4. Forzas conservativas. 

4.1. A función potencial. 
4.2. A enerxía mecánica. 

5. Interacción gravitatoria: a enerxía potencial gravitatoria nas proximidades da superficie terrestre. 
6. Forza elástica: a enerxía potencial elástica. 
7. Interacción electrostática.  

7.1. Potencial electrostático. O seu significado. 
7.2. Enerxía potencial electrostática.Traballo e diferencia de potencial. 

4.1.3. AVALIACIÓNS: CONTIDOS. TEMPORALIDAD 

           Primeira avaliación. 

Bloque Unidade.Contidos Sesións 
2 1. A materia e os materiais 3 
2 1. Traballo cuantitativo e transformación químicas 6 
2 2. Traballo cuantitativo en sustancias puras e mezclas homoxéneas 15 
3 3. Reaccións químicas 8 
4 4. Termoquímica 12 

Segunda avaliación 
 

Bloque Unidade.Contidos Sesións 
5 5. Química orgánica 10 
1 6. A actividade científica 10 
6 7. Cinemática 24 

          Terceira avaliación 

Bloque Unidade.Contidos Sesións 
7 8. Dinámica 16 
8 9. Novas magnitudes 18 

 
4.1.4. PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN 

O procedemento de avaliación empregado para pescudar o grao de evolución da aprendizaxe basearase 
na observación continuada do grao de maduración persoal, da adquisición dos conceptos físico químicos, 
da capacidade de interrelacionar os conceptos e do manexo adecuado dos significantes matemáticos e 
significados físico-químicos.  
Os procesos de observación serán de dous tipos.  
A. Na actividade diaria. 

Fomentando a participación activa en clase.  
Propondo problemas para a súa resolución. 
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Controlando o traballo de casa, caderno.etc  
A observación no proceso de elaboración e presentación dos proxectos de investigación 

B. Actividades periódicas aproximadamente mensuais: Probas escritas. 

4.1.5. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Os Instrumentos de avaliación que, con carácter xeral, serán empregados son:  
Notas puntuais de chamadas en clase. 
Asimesmo o traballo feito na casa terá reflexo cuantitativo na avaliación. 
Os proxectos de investigación realizados en equipo. 
Probas escritas. As probas estarán deseñadas de forma que se comprobe si o alumno acada os 
estándares de aprendizaxe propostos como obxetivo. Por iso as probas contarán con preguntas relativas 
a definición de conceptos e a cuestión que impliquen a compresión e razoamento 

4.1.6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

No ANEXO II recollense os pesos promedio dos estándares de aprendizaje evaluables relacionados coas 
competencias:  

En cada avaliación faránse duas probas escritas como mínimo, ou tres como máximo. 
As probas estarán constituidas por: 
PROBLEMAS NUMÉRICOS e/ou CUESTIÓNS de definición de conceptos, de comprensión e de  
razonamento. As probas escritas representarán o 80% da nota da avaliación, correspondendo o 20% 
restante a o traballo de clase e laboratorio. 
O profesor fará constar no examen a puntuación de cada problema e/ou cuestión nos que se avalie o grado 
de consecución das competencias. 
Sobre a base dos pesos promedio máximos dos estándares de aprendizaxe avaliables relacionados coas 
competencias recollidos no anexo II  a cualificación realizaráse a partires da seguinte distribución: 
 

FÍSICA Y QUÍMICA CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC TOTAL 
 6,45 73,39 3,23 5,65 4,03 4,84 2,42 100,01 

         
Proba escrita 6,45 73,39 0 0 0 0 0 79,84 
Clase + Lab. 0 0 3,23 5,65 4,03 4,84 2,42 20,17 

Na cualificación da competencia en CMCCT nos problemas asignaremos un 40% a Competencia 

matemática e un 60% a Competencia en Coñecemento e Interacción co Mundo Físico 
O traballo na  clase e laboratorio calificarase con un máximo de 2 puntos asignándose o grado de 
adquisición de competencias según os porcentaxes e puntuación máxima de cada competencia: 
 

 CL CM CFQ CD CAA CSC SIEE CEC 

Puntuación máxima 0 0 0 3,23 5,65 4,03 4,84 2,42 
 

CLASE+LABORATORIO 

 máximo Alto 
x 0,7 

Medio 
x 0,5 

Bajo 
x 0,4 

 

CL 0     
CM 0     
CIMF 0     
CD 0,32     
CAA 0,56     
CSC 0,49     
SIEE 0,48     
CEC 0,24     
TOTAL 2,0     
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4.1.7. ELABORACIÓN DA NOTA FINAL DE CADA AVALIACIÓN. 

Na primeira avaliación a cualificación será a media das probas escritas para cada bloque (ou bloques) a 
que suamaráselles a media das calificacións de traballo de clase+laboratorio+proxecto (se o houber). A 
avaliación será superada si a media ten un valor igual ou superior a 5,  sempre e cando en ningún das 
probas obtuvera una cualificación inferior a 2,5. 
 
Na segunda avaliación faránse tres probas escritas. A primeira delas referirase o bloque 5 no que se 
completarían os contidos de Química. Para elaborar a nota será de aplicación o establecido para a primeira 
avaliación.  
Non obstante aqueles alumnos que superaran satisfactoriamente a primeira avaliación e na proba escrita 
do bloque 5 obtuvesen una cualificación superior a 2,5, terán superada a Química ate xuño. 
 
Na terceira avaliación  aplicaráse igualmente o establecido para a primeira avaliación.  
Os alumnos que superaran satisfactoriamente a terceira avaliación e nmos exámenes de física da segunda 
non houberan levado una cualificación inferior a 2,5 terán superada a Física ate xuño. 
 
Os alumnos que non acaden a nota suficiente para superar calquera das avalacións disporán de unha 
proba de recuperación escrita cuia data fixarán eles dacordo co profesor.  

 

NOTA: EVALUACIÓN 
 

NIVEL DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

 máximo  EXAMEN PROF TOTAL 

CL 0,65     

CM 1,77     

CIMF 5,56     

 C+LAB   CLASE+LAB  

CD 0,32     

CAA 0,56     

CSC 0,49     

SIEE 0,48     

CEC 0,24     

TOTAL 10     

 

4.1.8. ELABORACIÓN DA NOTA FINAL DE CURSO 

 Alumnos que teñan todalas avaliacións aprobadas: 
Cualificación final: Nota media das avaliacións+ K 

Cando a nota media das avaliacións sexa inferior a 10 poderá ser de aplicación o sumando 

K  1 co que o profesor cuantificará globalmente a marcha do alumno ao longo do curso. 

 Alumnos que teñan A asignatura suspensa. 
Realizarán unha PROBA FINAL ESCRITA de toda a Asignatura. A proba compoñerase  
de dúas partes: catro cuestións e tres problemas de Química (5 puntos) e catro cuestións 
e tres problemas de Física (5 puntos). Para superar esta proba en total deberá alcanzar 
una puntuación de 5 puntos, non podendo ter una calificación inferior a dous puntos en 
Química ou en Física. 

 Os alumnos que teñan aprobada a Física ou a Química realizarán a antedita proba sólo 
da parte non aprobada, debendo alcanzar una cualificación non inferior a 4. 

 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
Constará de unha proba escrita de estructura análoga a PROBA FINAL antedita. 
A cualificación será a da puntuación obtida na proba 
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4.1.9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUÍDOS OS LIBROS DE TEXTO. 

Recurrirase as exposiciós-debate cos alumnos, a resolución de test nos que traballen por 
parellas e a chamadas puntuais nos que se aprecie a facilidade expositiva.. 
Con respecto o uso dos laboratorios estará condicionado as servidumes de profesorado e 
teremos que ter en conta o especificado no ponto relativo a espazos e recursos.  
Como libro de texto empregarase 

Física y Química 1º Bachillerato. Rodriguez Cardona y otros. Ed. Mc GraW Hill. 
ISBN- 978-84-481-9514-2 

 

4.1.10.  AVALIACIÓN INICIAL  E ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

Ao comezo da parte correspondente a Química, realizarase una avaliación inicial cuxo 

cuestionario presente unicamente cuestións conceptuais aprendidas no ESO, con especial 

incidencia na formulación inorgánica.  

Esta avaliación, non puntuable, ten como obxecto o pescudar se o alumno logrou 

alcanzar os obxectivos fixados con anterioridade, e de non ser así facer una revisión 

individualizada ou para homoxeneizar ó máximo o grupo. 
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4.2. SEGUNDO CURSO DE BACHARELATO. FÍSICA. 
4.2.1. XUSTIFICACIÓN TEÓRICA DA CONCRECIÓN DE CONTIDOS 

Creemos conveniente comezar co bloque 1, unidade 1, que se iniciará cunha revisión do método 
científico e con nocións do cálculo vectorial, facendo fincapé no significado físico da derivada dun 
vector, así como a derivada dun produto escalar de vectores respecto o tempo e a do produto vectorial 
de vectores. Con aplicación especial á derivada do momento angular, como antesala a súa aplicación 
en campos vectoriales. 
Unha revisión ao movemento armónico simple é fundamental para abordar con garantía o bloque 4, 
que para nós estará constituído pola unidade 2 . 
Os modelos mecánicos empregados en física como aproximación á realidade do fenómeno ondulatorio 
son óptimos para ser estudados como aplicación real do método científico e ofrecen unha magnífica 
oportunidade para facer uso das TIC. Por iso destinamos unha parte da unidade ao estudo do péndulo 
e do resorte e á expresión correcta dos resultados coas incertezas pertinentes. 
Tralo bloque 4, creemos oportuno afrontar os bloques 2 e 3, distribuídos en tres unidades: a unidade 
3 pertencente ao bloque 2 e as unidades 3 e 4 ao bloque 3. A xustificación teórica baséase na crenza 
de que o alumnado debe distinguir claramente os campos conservativos daqueles que non o son, o 
modelo matemático aplicable aos primeiros, e as consecuencias que se derivan do carácter 
conservativo ou solenoidal dun campo vectorial. 
O bloque 6 dividímolo en dúas unidades, a primeira relativa ás bases que conducen ao nacemento da 
física cuántica e a segunda como concreción na física atómica e de partículas. 
Polo demais axustarémonos á orde establecida no Decreto de currículum. 
 

4.2.2. CONCRECIÓN DE CONTIDOS 
BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

UNIDADE 1.  
A actividade científica 
1. Importancia do concepto de magnitude  nas ciencias experimentais.  
2. Magnitudes fundamentais e derivadas no S.I. 
3. O carácter das magnitudes e as operacións entre elas: magnitudes escalares e vectoriais.  

3.1. Producto escalar. 
3.2. Producto vectorial.  
3.3. Derivada dun vector.  
3.4. Momento de un vector respecto a un punto. 
3.5. Momento lineal e momento angular a súa conservación. 

4. A Incertidume da medidas. Expresión de resultados. 
5. A búsqueda de leises: tratamentos analítico e gráfico.  
6. A Utilidade do programa  EXCEL. 
7. O Movemento harmónico simple. Revisión. 
8. Dispositivos de funcionamento sincrónico. Estudo experimental. 

8.1. Péndulo. 
8.2. Resorte. 

BLOQUE 4. VIBRACIONES E ONDAS 
UNIDADE 2. 
VIBRACIÓNS E ONDAS  I 
 
1. Ondas harmónicas planas.  
2. Definición. 
3. Tipos de ondas:  

3.1. Ondas lonxitudinais e transversais;  
3.2. Ondas mecánicas e electromagnéticas. 

4. Magnitudes características: 
4.1. Lonxitude de onda, frecuencia, velocidade de propagación. 
4.2. Amplitude, frecuencia e velocidade da perturbación. 

5. Propiedades das ondas I. Enerxía e intensidade dunha honda esférica. 
5.1. modelo mecánico. Oscilador armónico 
5.2. Atenuación, amortiguación e absorción da enerxía dunha onda.  

6. Propiedades das ondas II. O modelo xeométrico de Huygens. 
6.1. Reflexión. Lei de Snell. 
6.2. Refracción. Lei de Snell. Índice de refracción. 
6.3. Difracción. 
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7. Propiedades das ondas III 
8. Modelo matemático. Ecuacións dunha onda armónica  

8.1. As interferencias. Principio de superposición. Interferencia construtiva e destrutiva. 
8.2. Ondas estacionarias. 

9. Polarización: descrición cualitativa.  
ONDAS MECÁNICAS: SONIDOS,ULTRASONIDOS E INFRASONIDOS. 
1. Propagación do son. Velocidade de propagación do son.  
2. Calidades do son: ton, intensidade e timbre.  
3. Percepción do son.  
4. Efecto Dopler. 
5. Resonancia: concepto e descrición cualitativa mediante exemplificacións.  
ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS: LUZ VISIBLE E OUTRAS RADIACIÓNS ELECTROMAGNETICAS. 
1. LUZ VISIBLE. 
2. Reflexión 
3. Refracción. Índice de refracción. 
4. Polarización 
5. Dispersión de la luz. 
6. Prisma óptico. Espectro de la luz visible. 

BLOQUE 2. INTERACCIÓN GRAVITATORIA 
  UNIDADE 3 
  CAMPOS CONSERVATIVOS I. Interacción gravitatoria. 

CONCEPTO DE "CAMPO"  
1. Campos escalares. Isoliñas e isosuperficies.  
2. Campos vectoriais. Liñas de campo. 
3. Operacións en campos vectoriais 

3.1. Circulación o longo dunha liña.  
3.1.1. Campo conservativo. 
3.1.2. Potencial nun punto 

4. Fluxo a traverso dunha superficia. 
5. Intensidade de campo. Número de liñas e intensidade de campo. 
6. Forzas centrais. Principio de conservación do momento angular. 
7. Forzas conservativas. Enerxía e traballo. 
8. Conservación da enerxía mecánica. 

        INTERACCIÓN GRAVITATORÍA 
1. Modelos do universo. Revisión histórica. 
2. Leis de Kepler. 
3. Lei da Gravitación Universal  
4. As leises de Kepler e a lei de Gravitación Universal. 
5. Período de revolución dun planeta.  
6. Interacción dun conxunto de masas puntuais. Principio de superposición.  

6.1. Masas puntuais. Principio de superposición. 
6.2. Intensidade do campo gravitatorio nun punto. Forza gravitatoria. 
6.3. Potencial gravitatorio. Enexía potencial gravitatoria. 
6.4. Traballo realizado polo campo para trasladar una masa puntual: diferencia de potencial. 

7. Campo creado por una distribución uniforme de masa.  
8. Aplicación a unha esfera: Teorema de Gauss. 
9. Aplicacións ó estudo do campo gravitatorio terrestre  

9.1. Intensidade do campo gravitatorio terrestre  
9.2. Variación da "g" coa altura, a profundidade e a latitude  
9.3. Enerxía potencial gravitatoria terrestre  

Satélites: velocidade orbital e velocidade de escape 

BLOQUE 3. INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
UNIDADE 4. 
CAMPOS CONSERVATIVOS II. Electrostática. 

1. Forza electrostática.  
2. Descrición dos fenómenos electrostáticos. Condutores e illantes.  
3. Carga eléctrica.  
4. Forza entre cargas en repouso; lei de Coulomb. Superposición.  
5. Campo electrostático.  
6. Cargas puntuais. Principio de superposición. 

6.1. Intensidade de campo nun punto. Forza electrostática. 
6.2. Potencial electrostático nun punto. 
6.3. Traballo realizado polo campo: diferencia de potencial. 

7. Campo dunha distribución continua de cargas: Teorema de Gauss. 
7.1. esfera,  
7.2. plano   
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7.3. fío infinito.  
8. Enerxía potencial electrostática. 
9. Relación unidimensional entre intensidade de campo e potencial electrostático.  
10. Intensidade de campo e Potencial de conductores cargados. 

10.1. A distribución de la carga 
10.2. Representacións gráficas da intensidade de campo e o potencial electrostático. 

 
UNIDADE 5. 
CAMPOS SOLENOIDALES. Electromagnetismo. 
1. Imanes naturales.  
2. Campo magnético no baleiro. Líneas de campo. 
3. As cargas en movemento como orixe do campo magnético: experiencias de Oersted.  
4. Forza magnética sobre unha carga en movemento no seo dun campo magnético: lei de Lorentz.  
5. Definición e unidades de B: movemento de cargas nun campo magnético uniforme.  
6. Descrición dos imáns naturais como creadores de campo magnético. Correntes microscópicas.  
7. Interacciónes entre  campos magnéticos y corrientes. 
8. Forza magnética sobre unha corrente rectilínea. Lei de Laplace. 
9. Campo creado por un fío infinito. Lei de Biot y Savart. 
10. Circulación de B o longo dunha liña pechada. Ley de Ampère. 
11. Campo creado por un solenoide.  
12. Forza magnética entre dúas correntes rectilíneas indefinidas:  
13. Definición internacional de amperio.  
14. Definición de coeficiente de autoindución dunha bobina (relación Fluxo/Intensidade). Unidades.  
15. Forza electromotriz inducida. Lei de Lenz-Faraday.  
16. Analoxías e diferenzas entre campos gravitatorio, eléctrico e magnético.  
17. Produción de correntes alternas. Descrición dun xerador elemental.  

BLOQUE 6. FÍSICA DO SÉCULO XX 
UNIDADE 6. 
AS BASES DA FÍSICA CUÁNTICA. 

1. Teorías acerca da natureza de la luz. 
1.1. Newton vs Huygens 
1.2. O Experimento da doble rendixa. 
1.3. Maxwel. Predicción de ondas electromagnéticas. 

2. Feitos experimentais. 
2.1. Hertz. Producción y detección de ondas electromagnéticas. 
2.2. O experimento de Michelson e Morley. 
2.3. O efecto fotoeléctrico. 
2.4. Espectros atómicos. 
2.5. Radiación do corpo negro. Hipótese de Planck. 

3. Relatividade de Galileo. Sistemas inerciais.  
3.1. Ecuaciones de transformación. 
3.2. Transformación de Lorentz.  

4. Albert Einstein teoría relatividad especial. 
4.1. Postulados de Einstein.  
4.2. Principio de conservación do momento lineal e a masa relativista. 
4.3. Masa e enerxía relativista.  

5. Albert Einstein e o efecto fotoeléctrico. 
5.1. Momento lineal e enerxía dun fotón. 
5.2. Compton e a verificación da hipótese de Einstein. 

UNIDADE 7. 
      OS ÁTOMOS A LÚS DA FÍSICA CUÁNTICA. 
                     A CORTIZA 
1. Os espectros atómicos. 

1.1.  O modelo de Bohr. 
1.2. L.M.de Broglie: dualidade onda corpúsculo 
1.3. Principio de incerrtidume de Heisemberg. 

6.  A mecanocuántica ondulatoria. 
6.1. Ecuación se Schroedinger. 
6.2. Concepto de orbital. 

7. Emisión espontánea y emisión estimulada de fotones: LASER 
                  O NÚCLEO 

8. Núcleo atómico.  
8.1. Constitución.  
8.2. Forzas nucleares. 
8.3. Enerxía de enlace.  
8.4. Defecto de masa. 
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9. Radioactividade:  
9.1. Desintegracións e transformacións nucleares.  
9.2. Fisión e fusión nuclear.  

10. As interaccions nucleares forte e débil. 
11. As partículas elementais. 

11.1. Leptons 
11.2. Quarks. 

12. Historia e composición do universo. 
 

                                             BLOQUE 5, ÓPTICA XEOMÉTRICA 
 

 UNIDADE 8. OPTICA 
1. Aproximación xeométrica á luz.  

1.1. Raio e feixe.  
1.2. Propagación rectilínea.  
1.3. Sombras e penumbra.  

2. Leis da reflexión. Formación de imaxes por espellos.  
3. Leis da refracción. 

3.1.  Índice de refracción.  
3.2. Ángulo límite.  

4. Dioptrios. Formación de imaxes por lentes delgadas.  
5. Instrumentos ópticos: ollo, lupa, microscopio e telescopio.  
6. Aproximación ondulatoria.  
7. Ondas electromagnéticas.  
8. Espectro e cor.  
9. Aplicación das propiedades das ondas ó caso da luz: interferencia, difracción e polarización.  

4.2.3. AVALIACIÓNS: CONTIDOS. TEMPORALIDAD 
 

Bloque Unidade Contido Sesións 

1 1. Método científico. A sua aplicación 10 
4 2. Vibracións e ondas 18 
2 3. Campos Conservativos I: campo gravitatorio 16 

Total  44 
 

Bloque Unidade. Contido Sesións 

3 4. Campos Conservativos II. Campo electrostático 12 
3 5. Campo magnético. Electromagnetismo 12 
5 6. As bases da física cuántica 10 

Total  34 

 
Bloque Unidade. Contido Sesións 

5 7. Os átomos a lús da física cuántica 12 
6 8. Optica Xeométrica 12 

Total  24 

 
4.2.4.  PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN 
O procedemento de avaliación empregado para pescudar o grao de evolución da aprendizaxe basearase 
na observación continuada do grao de maduración persoal, da adquisición dos conceptos físico químicos, 
da capacidade de interrelacionar os conceptos e do manexo adecuado dos significantes matemáticos e 
significados físico-químicos.  
Os procesos de observación serán de dous tipos.  
A. Na actividade diaria. 

Fomentando a participación activa en clase.  
Propondo problemas para a súa resolución. 
Controlando o traballo de casa, caderno.etc  
A observación no proceso de elaboración e presentación dos proxectos de investigación 
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B. Actividades periódicas aproximadamente mensuais: Probas escritas. 

 
4.2.5. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Os Instrumentos de avaliación que, con carácter xeral, serán empregados son:  
Notas puntuais de chamadas en clase. 
Asimesmo o traballo feito na casa terá reflexo cuantitativo na avaliación. 
Os proxectos de investigación realizados en equipo. 
Probas escritas. As probas estarán deseñadas de forma que se comprobe si o alumno acada os 
estándares de aprendizaxe propostos como obxetivo. Por iso as probas contarán con preguntas relativas 
a definición de conceptos e a cuestión que impliquen a compresión e razoamento 

 
4.2.6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

No ANEXO II recollense os pesos promedio dos estándares de aprendizaje evaluables relacionados coas 
competencias:  

En cada avaliación faránse duas probas escritas como mínimo, ou tres como máximo. 

As probas estarán constituidas por: 
PROBLEMAS NUMÉRICOS e/ou CUESTIÓNS de definición de conceptos, de comprensión e de  
razonamento. As probas escritas representarán aproximadamente el 80% (77%) da nota da avaliación, 
correspondendo o 20% restante (23%) a o traballo de clase e laboratorio. 
O profesor fará constar no examen a puntuación de cada problema e/ou cuestión nos que se avalie o grado 
de consecución das competencias. 
Sobre a base dos pesos promedio máximos dos estándares de aprendizaxe avaliables relacionados coas 
competencias recollidos no anexo II,  a cualificación realizaráse a partires da seguinte distribución: 
 

 CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC TOTAL 

 4,61 72,37 6,58 5,92 3,95 3,95 2,63 100,01 
        0 

Prueba escrita 4,61 72,37 0 0 0 0 0 77 
Clase+Lab 0 0 6,58 5,92 3,95 3,95 2,63 23 

 
Na cualificación da competencia en CMCCT nos problemas asignaremos un 40% a Competencia 

matemática e un 60% a Competencia en Coñecemento e Interacción co Mundo Físico 
 
A Avaliación das competencias básicas no traballo de clase laboratorio e proxectos axustarase o 
establecido na plantilla seguinte: 
 

 máximo Alto x0,7 Medio=0,5 Bajo<0,5  
CL 0     
CM 0     
CIMF 0     
CD 0,66     
CAA 0,59     
CSC 0,39     
SIEE 0,39     
CEC 0,26     
TOTAL 2,3     

 

4.2.7. ELABORACIÓN DA NOTA FINAL DE CADA AVALIACIÓN. 

A cualificación será a media das probas escritas para cada bloque (ou bloques) a que suamaráselles a 
media das calificacións de traballo de clase+laboratorio+proxecto (se o houber). A avaliación será superada 
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si a media ten un valor igual ou superior a 5, sempre e cando en ningún das probas obtuvera una 
cualificación inferior a 2,5. 
 
Os alumnos que non acaden a nota suficiente para superar calquera das avalacións disporán de unha 
proba de recuperación escrita cuia data fixarán eles dacordo co profesor.  

 

NOTA: EVALUACIÓN 
 

NIVEL DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

 máximo  EXAMEN PROF TOTAL 

CL 0,46     

CM 1,74     

CIMF 5,51     

 C+LAB   CLASE+LAB  

CD 0,66     

CAA 0,59     

CSC 0,39     

SIEE 0,39     

CEC 0,26     

TOTAL 10     

 

 

4.2.8. ELABORACIÓN DA NOTA FINAL DE CURSO 

 Alumnos que teñan todalas avaliacións aprobadas: 
Cualificación final: Nota media das avaliacións+ K 

Cando a nota media das avaliacións sexa inferior a 10 poderá ser de aplicación o sumando 

K  1 co que o profesor cuantificará globalmente a marcha do alumno ao longo do curso. 

 Alumnos que teñan A asignatura suspensa. 
Realizarán unha PROBA FINAL ESCRITA de toda a Asignatura. A proba compoñerase  
de dúas partes: catro cuestións e tres problemas de Química (5 puntos) e catro cuestións 
e tres problemas de Física (5 puntos). Para superar esta proba en total deberá alcanzar 
una puntuación de 5 puntos, non podendo ter una calificación inferior a dous puntos en 
Química ou en Física. 

 Os alumnos que teñan aprobada a Física ou a Química realizarán a antedita proba sólo 
da parte non aprobada, debendo alcanzar una cualificación non inferior a 4. 

 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
Constará de unha proba escrita de estructura análoga a PROBA FINAL antedita. 
A cualificación será a da puntuación obtida na proba 

 
4.2.9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUÍDOS OS LIBROS DE TEXTO. 

Recurrirase as exposiciós-debate cos alumnos, a resolución de test nos que traballen por 
parellas e a chamadas puntuais nos que se aprecie a facilidade expositiva.. 
Con respecto o uso dos laboratorios estará condicionado as servidumes de profesorado e 
teremos que ter en conta o especificado no ponto relativo a espazos e recursos.  
Como libro de texto empregarase 
Física 2º Bachillerato. Pablo Nacenta y otros.SM.  ISBN- 978-84-675-8721-0 
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4.3. SEGUNDO CURSO BACHARELATO.QUÍMICA 
4.3.1. XUSTIFICACIÓN TEÓRICA DA CONCRECIÓN DE CONTIDOS. 

Consideramos necesario iniciar a programación cunha posta en pé dos contidos básicos sobre 
cálculos elementais necesarios para afrontar con éxito o abordamento dos problemas relativos ás 
reaccións químicas, sexan estas irreversibles ou ben constitúan equilibrios químicos. 
Contemplaremos ademais unha pequena revisión da termoquímica como base necesaria para o 
estudo dos equilibrios químicos e para comprender a utilidade da lei de Hess para comprobar a 
bondade do modelo de Born-Landé para aproximarnos á previsión de valores da enerxía reticular. 

4.3.2. CONCRECIÓN DE CONTIDOS 
BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

UNIDADE 0.(REVISIÓN) 
Cálculos numéricos elementais en química. 

1. Substancias químicas. Masa atómica, masa molecular, mol.  
1.1. Composición centesimal dun composto.  
1.2. Determinación da fórmula dun composto por análise elemental.  
1.3. Determinación de fórmulas empíricas e moleculares.  

2. Mesturas homoxéneas:  
2.1. disolucións líquidas. 

2.1.1. Concentración das disolucións:  
2.1.2. porcentaxe en peso  
2.1.3. porcentaxe en volume,  
2.1.4. masa/volume,  
2.1.5. molaridade,  
2.1.6. molalidade,  
2.1.7. fracción molar.  

3. Mesturas de gases e Comportamento dos gases en condicións ideais.  
3.1. Ecuación de estado.  
3.2. Lei de Dalton das presións parciais.  
3.3. Determinación da masa molecular dun gas a partir da ecuación de estado.  

4. Reacción química. Ecuación química.  
4.1. Cálculos estequiométricos: reactivo limitante e reactivo en exceso,  
4.2. Reaccións nas que participan gases e/ou substancias en disolución,  
4.3. Reactivos cun determinado grao de pureza,  
4.4. Rendemento dunha reacción.  

BLOQUE 3. REACCIÓNS QUÍMICAS 
UNIDADE 1. 

¿Por qué reaccionan as sustancias? e ¿Con qué rapidez ? 
REVISIÓN DE TERMOQUÍMICA 1º CURSO. 

1. Las magnitudes termodinámicas: 
1.1. Entalpía 
1.2. Entropía 
1.3. Enerxía libre de Gibbs. Significado e cálculo. 

2. Espontaneidad y equilibrio químico. 
    EQUILIBRIO QUÍMICO. CONCEPTO E CARACTERÍSTICAS 
1. Termodinámica e equilibrio en estado gaseoso: a constante Kp. 
2. Dinámica das reacción químicas. 

2.1. Velocidade de reacción. 
2.1.1. Ecuacións cinéticas. 
2.1.2. Relación entre concentracións de reactivos e o tempo 

2.2. Mecanismos de reación e molecularidade. 
2.2.1. Teoría das colisións. 
2.2.2. Teoría do estado de transición. 

2.3. Factores que influen na velocidad de reacción. 
2.3.1. Natureza dos reactivos. 
2.3.2. Concentración das sustancias reaccionantes. 
2.3.3. Catalizadores. 
2.3.4. Temperatura. 

2.4. Catalizadores en procesos industriais. 
3. Cinetoquímica e equilibrio: 

3.1. Ley de acción de masas o de Guldberg y Waage: Kc  
3.2. Termoquímica y equilibrio en fase gas: Kp 
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   UNIDADE 2. 
   EQUILIBRIO QUÍMICO I.  Equilibrios en fase gaseosa 

1. Formas de expresar a constante de equilibrio: Kc e Kp. Relacións entre as constantes de equilibrio.  
2. Cociente de reacción e constante de equilibrio. Predicción do sentido dunha reacción. 
3. Factores que modifican o estado de equilibrio: principio de Le Chatelier. Efectos da presión e o volume. 
4. Kp e a sua variación coa temperatura en procesos exo o endotérmicos. Importancia en procesos industriais. 
5. Grao de disociación.  
EQUILIBRIO QUÍMICO II. Equilibrios heteroxéneos sólido-líquido 
1. Equilibrio de solubilidade.  

1.1. Solubilidade e produto de solubilidade.  
1.2. Factores que afectan á solubilidade.  
1.3. Efecto ión común 

 
 UNIDADE 3 

               EQUILIBRIO QUÍMICO III. Reaccións de transferencia de protóns. 
1. Concepto de ácido-base segundo as teorías de Arrhenius e Brönsted-Lowry:  

As reaccións de transferencia de protóns.  
2. Concepto de pares ácido-base conxugados.  
3. Fortaleza relativa dos ácidos e bases e grao de ionización.  
4. Equilibrio iónico da auga. Concepto de pH.  
5. Volumetrías de neutralización ácido-base. Indicadores ácido-base.  
6. Estudo cualitativo da hidrólise.  
7. A importancia do pH na vida cotiá. Estudo cualitativo das disolucións reguladoras.  
 
UNIDADE 4 
EQUILIBRIO QUÍMICO IV. Reaccións de transferencia de electróns 
1. Concepto de oxidación e redución.  

1.1. Número de oxidación.  
1.2. Oxidantes e redutores.  
1.3. Axuste de reaccións químicas polo método do ión-electrón.  

2. Estudo da célula galvánica.  
2.1. Tipos de eléctrodos.  
2.2. Potencial de eléctrodo.  
2.3. Escala normal de potenciais.  
2.4. Potencial dunha pila.  
2.5. Relación entre Eº e ΔG. Espontaneidade dos procesos redox.  

3. Electrólise: estudo da cuba electrolítica.  
3.1. Leis de Faraday.  

Principais aplicacións industriais 

BLOQUE 2: ORIXE E EVOLUCIÓN DOS COMPOÑENTES DO UNIVERSO I 
UNIDADE 5. 

Estructura atómica e clasificación periodica dos elementos 
1. Modelos atómicos. 

1.1. Thompson 
1.2. Rutherford. 
1.3. Núcleo. Nucleones. 
1.4. Corteza. Electrones. 

2. Feitos experimentais e teorías. 
2.1. Máxwel e as ondas electromagnéticas. 
2.2. Os espectros atómicos. 
2.3. Efecto fotoeléctrico. 
2.4. A Radiación dun corpo negro. 
2.5. Hipótese de Planck e a radiación dun corpo negro  
2.6. Einstein e o Efecto fotoeléctrico.  
2.7. Espectros atómicos.  

3. Modelo atómico de Bohr e as súas limitacións.  
4. Hipótese de De Broglie.  
5. Principio de Heisenberg.  
6. Mecánica ondulatoria.  

6.1. Orbitais atómicos.  
6.2. Números cuánticos.  

7. Configuracións electrónicas.  
8. Partículas elementales. Hadrones y leptones. Los quarks. 
9. Sistema periódico: elementos e isótopos. 
10. Campo eléctrico atómico. Intensidad de campo y potencial electrostático. 

10.1. Apantallamiento y carga nuclear efectiva Z*. 
10.1.1. Variación de Z* a lo largo de un período. 
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10.1.2. Variación de Z* al descender en un grupo. 
10.2. Electrones de valencia y número cuántico principal. 

11. Propiedades atómicas. 
11.1. Radio atómico. Variación a lo largo de un período y de un grupo: factores implicados. 
11.2. Energía de ionización. Variación a lo largo de un período y de un grupo: factores implicados. 
11.3. Afinidad electrónica. Variación a lo largo de un período y de un grupo: factores implicados. 
11.4. Radio iónico. Cationes y aniones. Su variación. 
11.5. clasificación periódica dos elementos. Variación periódica das propiedades dos elementos  
11.6. Electronegatividad. Variación a largo del sistema periódico. 

 

BLOQUE 2: ORIXE E EVOLUCIÓN DOS COMPOÑENTES DO UNIVERSO II 
UNIDADE 6 
Enlace químico e propiedades das sustancias.  
1. Concepto de enlace en relación coa estabilidade enerxética dos átomos enlazados.  
2. Enlace iónico. Cristais.  
3. Propiedades das substancias iónicas. 

3.1. Temperatura de fusión. Factores de que depende. 
3.2. Solubilidad en compostos iónicos: Enerxía reticular e enerxía de solvatación. 

4. Concepto de enerxía de rede.  
4.1. A súa medida. Ciclo de Born-Haber.  
4.2. O modelo de Born-Landé 

5. Enlace covalente. Moléculas. Propiedades das sustancias covalentes. 
6. Parámetros moleculares. 

6.1. Xeometría molecular. 
6.2. Lonxitude dos enlaces. 
6.3. Ángulos de enlace. 
6.4. Polaridade das moléculas. 
6.5. Puntos de ebullición e de fusión.  

7. Modelos de enlace covalente.  
7.1. Modelo de Lewis: Octete. 
7.2. Modelo de repulsión dos pares electrónicos da capa de valencia RPECV. 
7.3. Hibridación de orbitais. 
7.4. Enlaces simples e enlaces múltiples.  
7.5. Enlaces intermoleculares. 
7.6. Enlace ponte hidróxeno 
7.7. Enlace por forzas de Van der Wals. 

8. Enlace metálico.  
9. Modelos que explican o enlace metálico. Teoría de bandas. 
10. Propiedades dos metais.  
11. Dopaxe. Semiconductores. 
12. Superconductores. 

         BLOQUE 4. SÍNTESE ORGÁNICA E NOVOS MATERIAIS 
      
              UNIDADE 7. 

Química orgánica 
1. Nomenclatura e formulación dás principais funcións orgánicas.  
2. Enlace nos compostos orgánicos. Diferentes tipos de isomería.  
3. Reactividad dos compostos orgánicos 

3.1. Desprazamentos electrónicos 
3.2. Ruptura de enlaces e intermedios de reacción. 

4. Prinipales tipos de reaccións orgánicas: 
4.1. Sustitución ou desprazamento 
4.2. Adición a dobres e triplos enlaces. Regra de Markonicov. 
4.3. Eliminación: regra de Saytzeff. 
4.4. Oxidación-redución. 
4.5. Condensación. 
4.6. Esterificación. 
4.7. Combustión. 

5. Polímeros: 
5.1. Clasificación.  
5.2. Propiedades.  

6. O proceso de polimeración 
6.1. Reaccións de adición 
6.2. Reaccións de condensación. 

7. Polímeros de interese industrial 
7.1. Polímeros etilénicos. 
7.2. Caucho natural e cauchos artificiais. 
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7.3. Fibras textiles. 
7.4. Poliuretanos.  
7.5. Bakelita.  
7.6. Siliconas.  

8. Macromoléculas de orixe natural 
8.1. Hidratos de carbono 
8.2. Lípidos.  
8.3. Proteínas.  
8.4. Ácidos nucleicos 

 

4.3.3. AVALIACIÓNS: CONTIDOS. TEMPORALIDAD 

           Primeira avaliación. 

Bloque Unidade.        Contidos Sesións 

1 2. A materia e os materiais 8 
3 3.  ¿Por qué reaccionan as sustancias? e ¿Con qué rapidez ? 8 
3 4. Equilibrio químico en fase gas y en fases sólido-líquido 22 

Segunda avaliación 

Bloque Unidade.       Contidos Sesións 

3 5. Equilibrio químico. Transferencia de protones 20 
3 6. Equilibrio químico. Transferencia de electrones 16 

          Terceira avaliación 

Bloque Unidade.         Contidos Sesións 

2 7. Estructura atómica e clasificación periódica dos elementos. 8 
2 8. Enlace químico e propiedades das sustancias 12 
4 9. Química orgánica 14 
 10.   

4.3.4. PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN 

O procedemento de avaliación empregado para pescudar o grao de evolución da aprendizaxe 
basearase na observación continuada do grao de maduración persoal, da adquisición dos 
conceptos físico químicos, da capacidade de interrelacionar os conceptos e do manexo adecuado 
dos significantes matemáticos e significados físico-químicos.  
Os procesos de observación serán de dous tipos.  
A. Na actividade diaria. 

Fomentando a participación activa en clase.  
Propondo problemas e cuestión para a súa resolución. 
Controlando o traballo de casa, caderno.etc  
A observación no proceso de realización e presentación dos proxectos de investigación 

B. Actividades periódicas aproximadamente mensuais: Probas escritas. 

4.3.5. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Os Instrumentos de avaliación que, con carácter xeral, serán empregados son:  
Notas puntuais de chamadas en clase. 
Notas de test resoltos por parellas de alumnos e cualificados na clase. 
Asimesmo os traballos feitos no laboratorio. 
Probas escritas. As probas estarán deseñadas de forma que se comprobe si o alumno acada os 
estándares de aprendizaxe propostos como obxetivo. Por iso as probas contarán con preguntas 
relativas a definición de conceptos e a cuestión que impliquen a compresión e razoamento.  
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4.3.6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

No ANEXO II recollense os pesos promedio dos estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados coas competencias:  

En cada avaliación faránse duas probas escritas como mínimo, ou tres como máximo. 
Nas probas escritas valoraranse as competencias: Comunicación Lingüística (CCL) e 
Competencia Matemática e Competencia Básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT). Nas 
cuestións e problemas a CMCCT presentarán pesos relativos do 40% en Competencia matemática 
e 60% en Competencia de interación co mundo físico. 
As cuestións poden ser relativas a definicións de conceptos ou de resposta múltiple. As primeiras 
cualificaranse como B, Regular ou Mal. As de resposta múltiple require un bo razonamiento, sexa 
este para xustificar a elección da resposta correcta ou ben o porqué descártanse as outras. Non 
se valorará “acertar” sen máis a resposta. Só cabe cualificación de Ben ou Mal. O razonamiento 
pode asignarse a CL CM CIMF si tratásese de cuestións que requiran a matemática. 
As probas escritas, en xeral, constarán de catro cuestións e tres problemas con dous apartados 
ou catro cuestións con dous problemas con tres apartados cada un. As cuestións representarán o 
40% da cualificación da proba e os problemas o 60% restante. 
Cada proba escrita será cualificada cun máximo 8 puntos, salvo a última (Química orgánica) que 
será cualificada cun máximo de 6 puntos. 

 

 CL CM CIMF Calif. 
máxima 

Primeira proba (sólo problemas) --- 3,20 4,80 8 

Segunda Proba 0,40 1,80 5,80 8 

Primeira avaliación promedio 0,2 2,50 5,30 8 

Terceira proba 0,70 1,70 5,60 8 

Cuarta proba 0,40 1,80 5,80 8 

Segunda avaliación promedio 0,55 1,75 5,7 8 

Quinta proba 0,3 0 7,7 8 

Sexta proba 0,4 0 5,6 6 

Terceira avaliación promedio 0,35 0 6,65 7 
 

 

O traballo en clase e laboratorio, así como o proxecto de investigación, si houbése, será cualificado 
cun máximo de 2 puntos na primeira e segunda avaliación e un máximo de tres puntos na terceira. 
 

 
NIVEL DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

Clase+Laboratorio 

 1ª 
Eval 

2ª 
Eval 

3ª 
Eval 

Alto 
X 0,7 

Medio 
X 0,5 

Baixo 
X 0,3 

 % 
máx 

% 
máx 

% 
máx 

   

CL 0,04 0,07 0,06    

C M 0,05 0,03 0    

CIMF 0,08 0,04 0,03    

CD 0,24 0,22 0,82    

CAA 0,83 0,55 0,41    

CSC 0,48 0,77 1,06    

SIEE 0,29 0,33 0,21    

CEC 0 0 0,41    

 2 2 3    
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4.3.7. ELABORACION DÁ NOTA FINAL DE CADA  AVALIACION 

A cualificación será a media das puntuacións acadadas nas probas escritas as que se sumarán 
as cuaificacións de traballos en clase e no laboratorio. 

A avaliación estará superada si a cualificación ten un valor igual ou superior a 5, sempre e cando 
en ninguna das probas escritas levase una cualificación inferior a 2,5. 

Os alumnos que non acaden a nota suficinte para superar calquera das avalacións disporán de 
unha proba de recuperación escrita cuia data fixarán eles dacordo co profesor. O final de curso 
disporán, igualmente, dunha proba final na que entren únicamente os contidos das avaliacións non 
superadas. 

NOTA: EVALUACIÓN 
NIVEL DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

 máximo  EXAMEN PROF TOTAL 

CL 0,46     

CM 1,74     

CIMF 5,51     

 C+LAB   CLASE+LAB  

CD 0,66     

CAA 0,59     

CSC 0,39     

SIEE 0,39     

CEC 0,26     

TOTAL 10     

 
4.3.8. ELABORACIÓN DA NOTA FINAL DE CURSO 

 

 Alumnos que teñan todalas avaliacións aprobadas: 
Cualificación final: Nota media das avaliacións+ K 

Cando a nota media das avaliacións sexa inferior a 10 poderá ser de aplicación o sumando 

K  1 co que o profesor cuantificará globalmente a marcha do alumno ao longo do curso. 

 Alumnos que non teñan algunha, ou ningunha, avaliación aprobada. 
Realizarán unha PROBA FINAL ESCRITA de toda a Asignatura  
A cualificación final será a puntuación obtida na proba, correspondendo o 80% a CMCCT e 
o 20% a CL 

 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
Constará de unha proba escrita de estructura análoga a PROBA FINAL antedita. 
A cualificación será a da puntuación obtida na proba 

 
4.3.9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUÍDOS OS LIBROS DE TEXTO. 

Recurrirase as exposiciós-debate cos alumnos, a resolución de test nos que traballen por 
parellas e a chamadas puntuais nos que se aprecie a facilidade expositiva.. 
Con respecto o uso dos laboratorios estará condicionado as servidumes de profesorado e 
teremos que ter en conta o especificado no ponto realativo a espazos e recursos.  
Como libro de texto empregarase 

Química 2º Bachillerato. Pozas y otros. Ed. Mc GraW Hill. ISBN- 978-84-486-0957-3 
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4.3.10. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDENTES DE PRIMEIRO DE BACHARELATO. 
 So hai unh@ alumn@ coa asignatura pendente, que cursa na actualidade Química en 2º 

Curso, pero non física.  

O profesor da asignatura en 2º curso será o encargado de seguir o proceso de avaliación, 

e dado que os contidos da primeira e segunda avaliación (que mais abaixo se exponen) 

son revisados e avaliados no segundo curso curso, contará co rendimento acadado pol@ 

alumn@ nestes contidos común, se estos fosen satisfactorios. 

En todo caso entregaránselle o/a alumn@ dous ou tres boletins de cuestións e problemas 
relativos aos contidos de cada avaliación, que terá que resolver e entregar para a súa corrección 
ao profesor encargado de curso, quen poderá considerar que os coñecementos do alumno fan 
innecesario, ou non, a presentación ao exame no día proposto pola xefatura de estudos. Este 
exame, de ser necesario será posto e correxido polo xefe de departamamento. 
 
Contidos: 

Primeira avaliación: 
Calculos elementais en Química. 
Formulación inorgánica IUPAC. 
 
Segunda avaliación: 
Reaccións químicas. Estequiometría. 
Formulación orgánica IUPAC. 
 
Terceira avaliación: 
Mecánica vectorial.oprecaións. 
Cinemática. 
Principios de mecánica. 
En todo caso o profesor, dado que os contidos da primeira e segunda avaliación son avaliados 
en gran medida na asignatura de 2º curso, contará como instrumento de avaliación o traballo e 
resultados obtidos o largo do curso na materia de química. 
 

5. ESPAZOS E RECURSOS 

5.1. Os espazos dos laboratorios e a súa capacidade. 
O LABORATORIO DE QUÍMICA cumple coa esixencia de ter 60 m2.  As mesas están 
dispostas de forma que non favorecen a evacuación rápida en caso de sinistro. A 
disposición dos fregadoiros non e moi axeitada a una boa funcionalidade. A capacidade 
máxima é de 24 alumnos. 
O LABORATORIO actual DE FÍSICA  
Ubicado no lugar que ocupara antiguamente a cafetería tras una longa peripecia 
encamiñada a cubrir a esixencias da LOGSE7, ten a xeometría dun trapecio rectángulo de 
37,5 m2, carece de calefacción e non dispón de contraventás (non pode oscurecerse o 
aula). Serve mais como almacén que como laboratorio, é empregado como aula de 

desdobres para outras asignaturas, dispóñendo de  8-9 mesas de traballo, sendo a 
capacidade máxima: 16-18 alumnos.  

5.2. A ubicación dos alumnos e as necesidades de profesorado. A Física e a Química, 
ciencias experimentais por antonomasia, requiren para a boa práctica do ensino a 
realización de prácticas de laboratorio polos alumnos ou, cando menos, a realización de 

                                                 
7 . vexánse as programación dos últimos anos, e máis concretamente a do curso pasado. 
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experiencias de cátedra. En ambos casos é obrigado que o espazo permita acoller á 
totalidade dos alumnos do curso, salvo no caso de dispor de profesorado que permita o 
desdobramento no grupo. 

Esta singularidade, reclamada sistemáticamente polo profesorado de Física e Química 
do Estado na recolle a Administración, polo que as clases prácticas e teóricas recaen 
sobre o mesmo profesor e, no caso de desdobre, a metade do alumnado quedará sin 
atender ou ben vixiado polo profesor de garda correspondente.  
Este curso 2016-17 incorpora a LOMCE os cursos pares, dous de eles correspondentes 
o ESO y un o Bacharelato. 
Con respecto o ESO unha das novidades que incorpora e a dos proxectos de 
investigación dos alumnos. Asimesmo a lectura atenta dos curricula pon de manifestó 
que en 2º e 3º da ESO tratarase de […] afianzar e ampliar os coñecementos que sobre 
as Ciencias da Natureza foron adquiridos polo alumnado na etapa de educación primaria 
[…].  A tal efecto, e tendo en conta ademáis que a Física e Química pode ter carácter 
finalista,  a adquisición competencias básicas de tipo experimental que esixen as 
materias de Física e Química fai imprescindible o traballo no laboratorio. 
Con respecto o Bacharelato a novidade e a falta de orientación sobor si os contidos 
avaliables nas novas PAAU conterán ou non cuestión relativas o laboratorio, tanto en 
Física como en Química, aspecto este fundamental para levar a bon porto @s alumn@s 
das devanditas asignaturas neste curso; pero tamén e preciso presentar una serie de 
consideracións sobre o inmediato futuro. 
Neste curso 2016-17 conta, por primeira vez con horas disponibles polo profesorado para 
desdoblar os grupos de 2º e 3º do ESO. 
2º ESO 1 hora semanal, tres grupos, requiren 6 horas de profesorado dedicado o 
laboratorio. 
3º ESO 1 hora cada duas semanas, requiren  4 horas de profesorado dedicado o 
laboratorio. 
A realización das prácticas, polo visto no parágrafo anterior, realizanse no laboratorio de 
Química. 
Non hay horas de laboratorio nin para 4º do ESO nin para os bacharelatos, coa incógnita 
sobor a obligatoriedade de que as probas conteñan (como hasta agora) una cuestión 
relativa a experiencias de laboratorio. De ser así deberían asignarse horas de laboratorio 
no próximo curso, alomenos para a Química e a Física de 2º Curso. 

 
5.3. OS MATERIAIS. 

Laboratorio de Química.  

O material con moitos anos de antigüedade, precisa ser renovado para adaptarse 

as necesidades actuais. Neste curso acometeuse o inicio de renovación do material 

máis imprescindible.  

Necesítase comprar a consola do equipo VTT Química de Eurociencia. 

Está previsto dotar o laboratorio dunha pizarra dixital 

Estase elaborando un inventario de necesidades. 

Laboratorio de Física8. 

Material antiquísimo. 

Vólvese a solicitar: 

Banco de óptica. (Para a práctica da lente converxente). 

                                                 
8  Como quedóu refrexado en anteriores programacións sufrironse roubos no periplo seguido en búsqueda 

de ubicación para o laboratorio. 
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Aparello completo, cronómetro dixital 2-1, PHYGATE, con adaptador de 

barreira fotoeléctrica USB con software incluído. (Para a práctica do péndulo 

e a determinación da constante de elasticidade do resorte) 
MOCHILA VTT FÍSICA de Eurociencia. 

 

6. O BACHARELATO DE ADULTOS. 
6.1. PRIMEIRO CURSO. FÍSICA E QUÍMICA. 

6.1.1. CONCRECIÓN DE CONTIDOS, AVALIACIÓNS, TEMPORALIDAD, PRODEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Serán os mesmos que os específicados para os alumnos de diurno. 
6.1.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

PROBLEMAS NUMÉRICOS e/ou CUESTIÓNS de definición de conceptos, de comprensión e de  
razonamento. As probas escritas representarán o 70% da nota da avaliación, correspondendo o 
30% restante a o traballo de clase e laboratorio. 
O profesor fará constar no examen a puntuación de cada problema e/ou cuestión nos que se avalie 
o grado de consecución das competencias. 
Sobre a base dos pesos promedio máximos dos estándares de aprendizaxe avaliables 
relacionados coas competencias recollidos no anexo II  a cualificación realizaráse a partires da 
seguinte distribución: 

 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

CL CMCCT 
CD CAA CSC SIEE CEC 

TOTAL 

 6,45 73,39 3,23 5,65 4,03 4,84 2,42 100,01 

         
Proba escrita 6,45 63,39 0 0 0 0 0 69,84 
Clase + Lab. 0 10,0 3,23 5,65 4,03 4,84 2,42 30,17 

Na cualificación da competencia en CMCCT nos problemas asignaremos un 40% a 

Competencia matemática e un 60% a Competencia en Coñecemento e Interacción co Mundo 
Físico 
O traballo na  clase e laboratorio calificarase con un máximo de 2 puntos asignándose o grado 
de adquisición de competencias según os porcentaxes e puntuación máxima de cada 
competencia: 

 

 CL CM CFQ CD CAA CSC SIEE CEC 

Puntuación máxima 0 4,00 6,00 3,23 5,65 4,03 4,84 2,42 
 

CLASE+LABORATORIO 

 máximo Alto 
x 0,7 

Medio 
x 0,5 

Bajo 
x 0,4 

 

CL 0     
CM 0,4     
CIMF 0,6     
CD 0,32     
CAA 0,56     
CSC 0,49     
SIEE 0,48     
CEC 0,24     
TOTAL 3,09     

 

 
6.1.3. ELABORACIÓN DA NOTA FINAL DE CADA AVALIACIÓN 

Na primeira avaliación a cualificación será a media das probas escritas para cada bloque (ou 
bloques) a que suamaráselles a media das calificacións de traballo de clase+laboratorio+proxecto 
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(se o houber). A avaliación será superada si a media ten un valor igual ou superior a 5,  sempre e 
cando en ningún das probas obtuvera una cualificación inferior a 2,5. 

 
Na segunda avaliación faránse tres probas escritas. A primeira delas referirase o bloque 5 no 
que se completarían os contidos de Química. Para elaborar a nota será de aplicación o establecido 
para a primeira avaliación.  
Non obstante aqueles alumnos que superaran satisfactoriamente a primeira avaliación e na proba 
escrita do bloque 5 obtuvesen una cualificación superior a 2,5, terán superada a Química ate 
xuño. 

 
Na terceira avaliación  aplicaráse igualmente o establecido para a primeira avaliación.  
Os alumnos que superaran satisfactoriamente a terceira avaliación e nmos exámenes de física da 
segunda non houberan levado una cualificación inferior a 2,5 terán superada a Física ate xuño. 

 
Os alumnos que non acaden a nota suficiente para superar calquera das avalacións disporán de 
unha proba de recuperación escrita cuia data fixarán eles dacordo co profesor.  

 

NIVEL DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

 máximo  EXAMEN PROF TOTAL 

CL 0,65     

CM 1,52     

CIMF 4,81     

 C+LAB   CLASE+LAB  

CM 0,25     

CIMF 0,75     

CD 0,32     

CAA 0,56     

CSC 0,49     

SIEE 0,48     

CEC 0,24     

TOTAL 10     

7.  

6.1.5. ELABORACIÓN DA NOTA FINAL DE CURSO 

 Alumnos que teñan todalas avaliacións aprobadas: 
Cualificación final: Nota media das avaliacións+ K 

Cando a nota media das avaliacións sexa inferior a 10 poderá ser de aplicación o sumando 

K  1 co que o profesor cuantificará globalmente a marcha do alumno ao longo do curso. 

 Alumnos que teñan A asignatura suspensa. 
Realizarán unha PROBA FINAL ESCRITA de toda a Asignatura. A proba compoñerase  
de dúas partes: catro cuestións e tres problemas de Química (5 puntos) e catro cuestións 
e tres problemas de Física (5 puntos). Para superar esta proba en total deberá alcanzar 
una puntuación de 5 puntos, non podendo ter una calificación inferior a dous puntos en 
Química ou en Física. 

 Os alumnos que teñan aprobada a Física ou a Química realizarán a antedita proba sólo 
da parte non aprobada, debendo alcanzar una cualificación non inferior a 4. 

 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
Constará de unha proba escrita de estructura análoga a PROBA FINAL antedita. 
A cualificación será a da puntuación obtida na proba 
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6.2. SEGUNDO CURSO. FÍSICA. 
6.2.1. CONCRECIÓN DE CONTIDOS, AVALIACIÓNS, TEMPORALIDAD, PRODEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Serán os mesmos que os específicados para os alumnos de diurno. 

6.2.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

As probas estarán constituidas por: 
PROBLEMAS NUMÉRICOS e/ou CUESTIÓNS de definición de conceptos, de comprensión e de  
razonamento. As probas escritas representarán aproximadamente el 70% da nota da avaliación, 
correspondendo o 30% restante a o traballo de clase e laboratorio. 
O profesor fará constar no examen a puntuación de cada problema e/ou cuestión nos que se avalie o grado 
de consecución das competencias. 
Sobre a base dos pesos promedio máximos dos estándares de aprendizaxe avaliables relacionados coas 
competencias recollidos no anexo II,  a cualificación realizaráse a partires da seguinte distribución: 
 

 CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC TOTAL 

 4,61 72,37 6,58 5,92 3,95 3,95 2,63 100,01 
        0 

Prueba escrita 4,61 65,39 0 0 0 0 0 70 
Clase+Lab 0 7,0 6,58 5,92 3,95 3,95 2,63 30 

 
Na cualificación da competencia en CMCCT nos problemas asignaremos un 40% a Competencia 

matemática e un 60% a Competencia en Coñecemento e Interacción co Mundo Físico 
 
A Avaliación das competencias básicas no traballo de clase laboratorio e proxectos axustarase o 
establecido na plantilla seguinte: 
 

 máximo Alto x0,7 Medio=0,5 Bajo<0,5  
CL 0     
CM 0,28     
CIMF 0,42     
CD 0,66     
CAA 0,59     
CSC 0,39     
SIEE 0,39     
CEC 0,26     
TOTAL 3,00     

 

 

 

6.2.3. ELABORACIÓN DA NOTA FINAL DE CADA AVALIACIÓN. 

A cualificación será a media das probas escritas para cada bloque (ou bloques) a que suamaráselles a 
media das calificacións de traballo de clase+laboratorio+proxecto (se o houber). A avaliación será superada 
si a media ten un valor igual ou superior a 5, sempre e cando en ningún das probas obtuvera una 
cualificación inferior a 2,5. 
 
Os alumnos que non acaden a nota suficiente para superar calquera das avalacións disporán de unha 
proba de recuperación escrita cuia data fixarán eles dacordo co profesor.  
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NOTA: EVALUACIÓN 
 

NIVEL DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

 máximo  EXAMEN PROF TOTAL 

CL 0,46     

CM 1,46     

CIMF 5,09     

 C+LAB   CLASE+LAB  

CM 0,28     

CIMF 0,42     

CD 0,66     

CAA 0,59     

CSC 0,39     

SIEE 0,39     

CEC 0,26     

TOTAL 10     

 

 

6.2.4. ELABORACIÓN DA NOTA FINAL DE CURSO 

 Alumnos que teñan todalas avaliacións aprobadas: 
Cualificación final: Nota media das avaliacións+ K 

Cando a nota media das avaliacións sexa inferior a 10 poderá ser de aplicación o sumando 

K  1 co que o profesor cuantificará globalmente a marcha do alumno ao longo do curso. 

 Alumnos que teñan A asignatura suspensa. 
Realizarán unha PROBA FINAL ESCRITA de toda a Asignatura. A proba compoñerase  
de dúas partes: catro cuestións e tres problemas de Química (5 puntos) e catro cuestións 
e tres problemas de Física (5 puntos). Para superar esta proba en total deberá alcanzar 
una puntuación de 5 puntos, non podendo ter una calificación inferior a dous puntos en 
Química ou en Física. 

 Os alumnos que teñan aprobada a Física ou a Química realizarán a antedita proba sólo 
da parte non aprobada, debendo alcanzar una cualificación non inferior a 4. 

 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
Constará de unha proba escrita de estructura análoga a PROBA FINAL antedita. 
A cualificación será a da puntuación obtida na proba 

 
 

6.3. SEGUNDO CURSO. QUÍMICA 
6.3.1. CONCRECIÓN DE CONTIDOS, AVALIACIÓNS, TEMPORALIDAD, 

PRODEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Serán os mesmos que os específicados para os alumnos de diurno. 

6.3.2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

En cada avaliación faránse duas probas escritas como mínimo, ou tres como máximo. 
Nas probas escritas valoraranse as competencias: Comunicación Lingüística (CCL) e 
Competencia Matemática e Competencia Básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT). Nas 
cuestións e problemas a CMCCT presentarán pesos relativos do 40% en Competencia 
matemática e 60% en Competencia de interación co mundo físico. 
As cuestións poden ser relativas a definicións de conceptos ou de resposta múltiple. As 
primeiras cualificaranse como B, Regular ou Mal. As de resposta múltiple require un bo 
razonamiento, sexa este para xustificar a elección da resposta correcta ou ben o porqué 
descártanse as outras. Non se valorará “acertar” sen máis a resposta. Só cabe cualificación 
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de Ben ou Mal. O razonamiento pode asignarse a CL CM CIMF si tratásese de cuestións que 
requiran a matemática. 
As probas escritas, en xeral, constarán de catro cuestións e tres problemas con dous 
apartados ou catro cuestións con dous problemas con tres apartados cada un. As cuestións 
representarán o 40% da cualificación da proba e os problemas o 60% restante. 
Cada proba escrita será cualificada cun máximo 7 puntos, salvo a última (Química orgánica) 
que será cualificada cun máximo de 5 puntos. 

 

 CL CM CIMF Calif. 
máxima 

Primeira proba (sólo problemas) --- 2,8 4,20 7 

Segunda Proba 0,40 1,40 5,20 7 

Primeira avaliación promedio 0,2 2,10 5,30 7 

Terceira proba 0,70 1,30 5,00 7 

Cuarta proba 0,40 1,40 5,20 7 

Segunda avaliación promedio 0,55 1,35 5,1 7 

Quinta proba 0,3 0 6,7 7 

Sexta proba 0,4 0 4,6 5 

Terceira avaliación promedio 0,35 0 4,65 6 
 

 

O traballo en clase e laboratorio, así como o proxecto de investigación, si houbése, será cualificado 
cun máximo de 2 puntos na primeira e segunda avaliación e un máximo de tres puntos na terceira. 
 

 
NIVEL DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

Clase+Laboratorio 

 1ª 
Eval 

2ª 
Eval 

3ª 
Eval 

Alto 
X 0,7 

Medio 
X 0,5 

Baixo 
X 0,3 

 % 
máx 

% 
máx 

% 
máx 

   

CL 0,04 0,07 0,06    

C M 0,45 0,43 0    

CIMF 0,67 0,63 1,03    

CD 0,24 0,22 0,82    

CAA 0,83 0,55 0,41    

CSC 0,48 0,77 1,06    

SIEE 0,29 0,33 0,21    

CEC 0 0 0,41    

 3 3 4    

 
6.3.3. ELABORACION DÁ NOTA FINAL DE CADA  AVALIACION 

A cualificación será a media das puntuacións acadadas nas probas escritas as que se sumarán 
as cuaificacións de traballos en clase e no laboratorio. 

A avaliación estará superada si a cualificación ten un valor igual ou superior a 5, sempre e cando 
en ninguna das probas escritas levase una cualificación inferior a 2,5. 

Os alumnos que non acaden a nota suficinte para superar calquera das avalacións disporán de 
unha proba de recuperación escrita cuia data fixarán eles dacordo co profesor. O final de curso 
disporán, igualmente, dunha proba final na que entren únicamente os contidos das avaliacións non 
superadas. 
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6.3.4. ELABORACIÓN DA NOTA FINAL DE CURSO 

 

 Alumnos que teñan todalas avaliacións aprobadas: 
Cualificación final: Nota media das avaliacións+ K 

Cando a nota media das avaliacións sexa inferior a 10 poderá ser de aplicación o sumando 

K  1 co que o profesor cuantificará globalmente a marcha do alumno ao longo do curso. 

 Alumnos que non teñan algunha, ou ningunha, avaliación aprobada. 
Realizarán unha PROBA FINAL ESCRITA de toda a Asignatura  
A cualificación final será a puntuación obtida na proba, correspondendo o 80% a CMCCT e 
o 20% a CL 

 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
Constará de unha proba escrita de estructura análoga a PROBA FINAL antedita. 
A cualificación será a da puntuación obtida na proba 
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7. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO PROGRAMA DE 
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ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO I 
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7.1. INTRODUCCIÓN 

O programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento é unha medida máis de 

atención á diversidad ao longo do ensino obligatoria. Unha vez superado o 

programa, os alumnos incorporaranse a cuarto curso, pola vía académica ou 

aplicada, e poderán obter o título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria, polo que hai que proporcionarlles recursos para que poidan facelo 

con garantías de éxito. Para tal fin hai que ter presente que o referente curricular 

para os alumnos que sigan este programa ha de ser o dos obxectivos da etapa e as 

competencias crave que han de adquirir á finalización do primeiro ciclo diso, os 

contidos, criterios e estándares de avaliación dos ámbitos de coñecemento e 

materias que constitúan este programa serán os establecidos a normativa (ANEXO 

I) Iso conseguirase mediante unha metodoloxía adaptada ás súas características e 

necesidades. 

O programa se estrutura en dous cursos, 1º e 2º de PMAR, que se desenvolven á 

vez que 2º e 3º diso. Tendo en conta a carga horaria do programa e as 

características e necesidades propias do alumnado, a metodoloxía de traballo 

necesaria con eles vai facer que o proceso de aprendizaxe sexa máis lento; xa que 

logo, será necesario deseñar o traballo cos alumnos baseándose nos estándares de 

avaliación imprescindibles, e abordar o resto si as características dos alumnos e o 

tempo dispoñible permíteo. 

O profesorado do programa deberá secuenciar os contidos de forma gradual, para 

que o alumnado poida realizar un proceso adecuado e persoal de asimilación dos 

mesmos. Recoméndase traballar os contidos dos bloques dunha forma conxunta 

para dar un tratamento integrado do ámbito científico. Propóñense nove bloques 

de contidos das materias implicadas -, Física e Química e Matemáticas-, onde o 

primeiro bloque, que trata o método de traballo científico e matemático, é 

transversal para o resto dos bloques. 

7.2. CONTRIBUCIÓN DO ÁREA DO ÁMBITO CIENTÍFICO E 

MATEMÁTICO Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS  

O ensino das materias do ámbito científico-matemático contribúe á adquisición 

das competencias necesarias por parte dos alumnos para alcanzar un pleno 

desenvolvemento persoal e a integración activa na sociedade. O quefacer 

matemático, ademais, serve de ferramenta para o dominio das demais materias. 

Competencia en comunicación lingüística. O ámbito científico-matemático 

amplía as posibilidades de comunicación xa que a súa linguaxe caracterízase polo 

seu rigor e a súa precisión. Ademais, a comprensión lectora na resolución de 

problemas require que a explicación dos resultados sexa clara e ordenada nos 

razonamientos. 

Ao longo do desenvolvemento da materia os alumnos enfrontaranse á procura, 

interpretación, organización e selección de información, contribuíndo así á 

adquisición da competencia en comunicación lingüística. A información 

preséntase de diferentes formas (mapas, gráficos, observación de fenómenos, 

textos científicos etc.) e require distintos procedementos para a súa comprensión. 

Por outra banda, o alumno desenvolverá a capacidade de transmitir a información, 

datos e ideas sobre o mundo no que vive empregando unha terminología específica 
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e argumentando con rigor, precisión e orde adecuada na elaboración do discurso 

científico en base aos coñecementos que vaia adquirindo. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. A 

maior parte dos contidos deste ámbito teñen unha incidencia directa na 

adquisición das competencias básica en ciencia e tecnoloxía. Este ámbito engloba 

disciplinas científicas que se basean na observación, interpretación do mundo 

físico e interacción responsable co medio natural. 

Esta competencia desenvolve e aplica o razonamiento lóxico-matemático co fin 

de resolver eficazmente problemas en situacións cotiás; en concreto, engloba os 

seguintes aspectos e facetas: pensar, modelar e razoar de forma científica-

matemática, suscitar e resolver problemas, representar entidades científico-

matemáticas, utilizar os símbolos científicos e utilizar axudas e ferramentas 

tecnolóxicas. 

Búscase no alumno que teña unha disposición favorable e de progresiva 

seguridade, confianza e familiaridad cara aos elementos e soportes científico-

matemáticos co fin de utilizar espontáneamente todos os medios que o ámbito 

ofrécelles. 

 

Competencia digital. O proceso inicial de aprendizaxe enriqueceuse e 

diversificado polo universo audiovisual que Internet e os dispositivos móbiles 

poñen ao alcance de toda a Comunidade Educativa, permitindo que as fronteiras 

do coñecemento ábranse máis aló da escola. Búscase que os alumnos teñan unha 

actitude máis participativa, máis visible, activa e comprometida co uso destas 

tecnoloxías. 

A competencia digital facilita as destrezas relacionadas coa procura, selección, 

recolleita e procesamiento da información procedente de diferentes soportes, o 

razonamiento e a avaliación e selección de novas fontes de información, que debe 

ser tratada de forma adecuada e, no seu caso, servir de apoio á resolución do 

problema e á comprobación da solución. 

Competencia de aprender a aprender. No ámbito científico-matemático é moi 

importante a elaboración de estratexias persoais para enfrontarse tanto aos 

problemas que se suscitan no aula, como aos que xurdan ao longo da vida ou como 

aos que, por iniciativa propia, suscítense os alumnos e decidan resolver. Estes 

procesos implican a aprendizaxe autónoma. As estruturas metodológicas que o 

alumno adquire a través do método científico han de servirlle por unha banda a 

discriminar e estructurar as informacións que recibe na súa vida diaria ou noutras 

contornas académicas. Ademais, un alumno capaz de recoñecer o proceso 

constructivo do coñecemento científico e o seu brillante desenvolvemento nas 

últimas décadas, será un alumno máis motivado, máis aberto a novos ámbitos de 

coñecemento, e máis ambicioso na procura deses ámbitos. 

Competencia sentido da iniciativa e espírito emprendedor. O traballo nesta 

materia contribuirá á adquisición desta competencia naquelas situacións nas que 

sexa necesario tomar decisións e ter iniciativa propia desde un pensamento e 

espírito crítico. 

Desta forma, desenvolverán capacidades, destrezas e habilidades, tales como a 

creatividade e a imaxinación, para elixir, organizar e gestionar os seus 
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coñecementos na consecución dun obxectivo como a elaboración dun proxecto de 

investigación, o deseño dunha actividade experimental ou un traballo en grupo. 

Competencias sociais e cívicas. Como docentes, estamos preparando aos nosos 

alumnos para que participen dunha forma activa e constructiva na vida social da 

súa contorna. Valorarase unha actitude aberta ante diferentes solucións, que o 

alumno enfoque os erros cometidos nos procesos de resolución de problemas con 

espírito constructivo, o que permita de paso valorar os puntos de vista alleos en 

plano de igualdade cos propios como formas alternativas de abordar unha 

situación, fomentando o traballo en equipo: aceptación de puntos de vista alleos á 

hora de utilizar estratexias persoais de resolución de problemas, o gusto polo 

traballo ben feito, o deseño e realización reflexiva de modelos materiais, o 

fomento da imaxinación e da creatividade, etc. 

 

7.3. OBXECTIVOS NO ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO 

DE PMAR OBJETIVOS  

OBXECTIVOS NO ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO DE PMAR 

OBJETIVOS  

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto 

aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, 

ejercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos como valores comúns dunha 

sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 

eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres. 

d) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido 

crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

e) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas 

disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

f) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 

g) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, si 

houbela, na lingua cooficial da Comunidade Autónoma, textos e mensaxes complexas, e 

iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

h) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física 

e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar 

a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidad. Valorar críticamente os 
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hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 

ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora. 

i) Desenvolver e difundir accións que favorezan a preservación e o coidado do 

medioambiente. 

 

7.4. CONCRECIÓN DE CONTIDOS 

Unidade didáctica 1: A actividade científica e 

matemática 

Bloque 1 

Contidos da 

Unidade 

Didáctica 

 O método científico 

 A medida: magnitudes físicas e unidades 

 O traballo no laboratorio 

 O material de laboratorio 

 O microscopioResolución de problemas 

Traballo 

científico 

O péndulo 

Desafío 

PISA 

O mellor traxecto 

 

Unidade didáctica 2: Os números Bloque 2 

Contidos da 

Unidade 

Didáctica 

 Divisibilidad 

 Números enteiros 

 Números racionais 

 Números decimales 

 Proporcionalidad 

 Porcentaxes 

 

Informática 

matemática 

A folla de cálculo 

Desafío 

PISA 

O fame no mundo  

 

Unidade didáctica 3: Xeometría Bloque 3 

Contidos da 

Unidade 

Didáctica 

 Rectas y ángulos 

 Teorema de Tales 

 Polígonos 

 Triángulos 

 Teorema de Pitágoras 

 Cuadriláteros 

 A circunferencia e o círculo 

 Áreas e perímetros 

 Corpos geométricos 

 Semellanza 
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 Escalas 

Informática 

matemática 

Introducción a Xeogebra 

Desafío 

PISA 

A Xeometría do fútbol 

 

Unidad didáctica 4: Álxebra y funcións Bloque 2 y 

4 

Contidos da 

Unidade 

Didáctica 

 

 Linguaje alxebraico, polinomios y ecuacións 

 Ecuacións de primeiro grado 

 Ecuacións de segundo grado 

 Sistemas de ecuacións 

 Funcións 

 Funcións afines 

Informática 

matemática 

Funciones en Xeoxebra 

Desafío 

PISA 

Husos horarios 

 

Unidade didáctica 5: Estadística y probabilidad Bloque 5 

Contidos da 

Unidade 

Didáctica 

 

 ¿Qué es la estadística? 

 Táboas de frecuencias 

 Agrupación de datos en intervalos 

 Representación gráfica 

 Medidas de centralización 

 Medidas de dispersión 

 O azar 

 Técnicas de reconto 

 A regra de Laplace 

Informática 

matemática 

Gráficos nunha una folla de cálculo 

Desafío 

PISA 

A taxa de risco de pobreza 

 

Unidade didáctica 6: A materia e os cambios 

químicos 

Bloque 6 y 7 

Contidos da 

Unidade 

Didáctica 

 

 A materia 

 Estados de agregación da materia 

 Cambios de estado. Teoría cinética 

 Sustancias puras e mesturas 

 Separación de mesturas 

 Cambios físicos e químicos 

 Reaccións químicas 

 Química na sociedade e o en medioambiente..  
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Traballo 

Científico 

Experimenta na túa casa con masas, volumes e 

densidades 

Desafío 

PISA 

O pan 

 

Unidade didáctica 7: Forza y movemento Bloque 8 

Contidos 

da Unidade 

Didáctica 

 

 O movemento 

 Características do movemento 

 As forzas 

 A gravidade 

 Máquinas simples 

 Carga eléctrica 

 Magnetismo 

Traballo 

Científico 

Construye tu propio dinamómetro 

Desafío 

PISA 

Interpretando gráficas 

 

Unidade didáctica 8: La enerxía Boque 9 

Contidos da 

Unidade 

Didáctica 

 

 Cualidades de la enerxía 

 A enerxía e os seus tipos 

 Calor e temperatura 

 Termómetro e escalas termométricas 

 Efectos da calor 

 Propagación da calor 

 Fontes de enerxía 

 Aforro energético 

 

Traballo 

Científico 

Construcción de un quentador solar 

Desafío 

PISA 

Producción de enerxía 

 

7.5. ÍNDICE E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS DO ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO I 

DO PMAR 
 

Para cumprir co currículo básico do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, 

establécese un curso escolar do Ámbito Científico e Matemático I do PMAR, 

distribuído en 8 unidades didácticas, coa seguinte distribución nas 32 semanas do 

curso escolar, aínda que, cada docente pode organizar estas unidades ao longo do 

curso como considere oportuno dependendo das necesidades dos seus alumnos, 

intercalando en cada trimestre unidades con contidos de Matemáticas e Física e 

Química. 
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Unidade 1: A actividade científica e 

matemática 

Primeiro 

trimestre 

4 semanas 

Unidade 2: Os números Primeiro 

trimestre 

4 semanas 

Unidade 3: Geometría Primeiro 

trimestre 

4 semanas 

Unidade 4: Álgebra e funcións Segundo 

trimestre 

4 semanas 

Unidade 5: Estatística e probabilidade Segundo 

trimestre 

4 semanas 

Unidade 6: A materia e os cambios 

químicos 

Segundo 

trimestre 

4 semanas 

Unidade 7: Forza e movemento Terceiro 

trimestre 

4 semanas 

Unidade 8: A enerxía Terceiro 

trimestre 

4 semanas 

7.6. METODOLOXÍA E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Trátase dun programa no que se prioriza o reforzo individualizado do alumnado que 

presenta algún tipo de dificultades para a consecución dos obxectivos suscitados en 

2º diso, que posteriormente permitiralles cursar 4º diso con éxito, ben pola opción de 

académicas, ben pola opción de aplicadas. 

O alumnado presenta diferenzas individuais, tanto de capacidades como de estilos de 

aprendizaxe, polo que se necesitan metodoloxías activas nas que o alumnado sexa o 

protagonista do proceso de ensino-aprendizaxe, potenciando a súa autonomía e 

responsabilidade.  

A metodoloxía debe permitir traballar nun dobre sentido, por unha banda asentar os 

coñecementos e capacidades imprescindibles dun grupo de alumnos que presenta 

dificultades, para que poidan continuar a súa formación con garantías de éxito e, por 

outra banda, motivar e reforzar habilidades sociais (intuición, capacidade de aprender 

dos erros, pensamento crítico e creativo), que lles permitan resolver situacións da vida 

cotiá. Hai que incidir no papel activo do alumnado no aula, na funcionalidad e aspecto 

práctico das aprendizaxes, na proposta de estratexias de animación á lectura, no 

desenvolvemento da expresión e comprensión orais e escritas e na interrelación entre 

os diferentes contidos tratados.  

Suscitarase unha metodoloxía na que se parta do coñecemento do alumnado 

(capacidades, intereses, dificultades, motivaciones) para planificar o programa de face 

a facilitar a consecución dos obxectivos de etapa. Partindo das aprendizaxes previas, 

dos intereses e inquietudes do alumnado e co obxectivo claro de favorecer o éxito 

cando cursen 4º diso, elixirase a combinación de métodos que considere máis 

adecuados. O uso de tarefas integradas, que faciliten a asimilación de contidos, ligadas 

á realidade e contorna próxima do alumnado, que incidan na relación entre a ciencia 

e as súas aplicacións tecnolóxicas e sociais e utilizando temas de actualidade, favorece 

o desenvolvemento de competencias e as aprendizaxes significativas e duraderos. Ao 

longo do programa pódense incluír actividades variadas, onde o alumnado poida 

poñer en práctica diferentes competencias, a través do deseño de sinxelas 



75 

 

investigacións, a resolución de situacións problemáticas, o traballo experimental no 

aula, a procura de información, a elaboración de documentación e presentacións 

utilizando as novas tecnoloxías e a exposición de traballos, todo iso mediante a 

combinación entre o traballo individual e colectivo. Potenciar o traballo en grupo, nos 

que os alumnos e alumnas cooperen para aprender, permite unha maior participación 

do alumnado e, desta forma, fomentar a súa responsabilidade e autonomía.  

Respecto ao procedemento de avaliación ao longo do programa, darase importancia a 

unha avaliación continua real na que, para poder determinar os coñecementos e 

capacidades adquiridos polo alumnado, utilícense instrumentos de avaliación 

variados como a avaliación inicial, a observación en clase, as actividades realizadas 

dentro e fóra do centro, así como probas escritas, pero sen que sexan estas últimas o 

único instrumento utilizado para evaluar ao alumnado.  

7.7. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN Y CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Para evaluar o proceso de aprendizaxe dos alumnos recollerase información cos 

seguintes instrumentos: 

 Caderno de trabajo del alumno 

 Intervencións orais e escritas 

 Traballos e tarefas 

 Probas escritas. 

 Actitude do alumnado cara ao traballo 

As cualificacións da avaliación debe ser extraída dos seguintes instrumentos que 

dan soporte aos criterios de avaliación establecidos na programación (ata chegar 

ao 100%): 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PESO 

Exames por tema 60 % 

Caderno de clase do alumnado, deberes, 

traballos individuais, traballos prácticos 

20 % 

Comportamento e actitude en clase 20 % 

 

 

Para evaluar o caderno de clase e a actitude do alumnado empregaranse as rúbricas 

que se mostran no ANEXO III, desta programación. 

Cada instrumento de avaliación, dos mencionados arriba, estará asociado a 

criterios de avaliación mediante os estándares de aprendizaxe correspondentes 

para medir as competencias básicas, e orientarannos para ensinar as competencias 

deficitarias en sucesivos periodos lectivos.  

Para aplicar as porcentaxes especificadas o alumnado deberá ter unha nota igual 

ou superior a 3,5 nas probas escritas, de non ser así a materia estaría suspensa. 

Realizaranse recuperacións de cada exame ademais dunha recuperación ao 

finalizar cada trimestre no caso de ser necesario. Si a nota ao finalizar o curso non 

é 5 ou superior realizarase unha recuperación global en xuño e para rematar terán 

unha recuperación en setembro, onde se evaluarán todos os contidos do curso. 



76 

 

No caso de que algún alumno tivese que realizar a recuperación da materia en 

setembro entregaríaselle unha serie de exercicios de resumo de cada unidade 

didáctica coa finalidade de facilitar o estudo da materia. 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES. 
Non hay 

 

9. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRA-

MACIÓN 
A programación avalíase en función dos resultados obtidos no curso inmediatamente 

superior que se recollen na memoria final de Xuño e Setempbro. 

 

10. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 
Recoméndase a lectura de libros de introducción a ciencia (asimov, Gamov, fisica 

recreativa de Perelman, etc..) 

 

11. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 
Oriéntase os alumnos acerca de búsquedas en Internet fiables e mabexo dos applets. 

Sendo interesantes, entre outras, as seguinets páxinas: 

http://www.acienciasgalilei.com/videos/video0.htm 
 
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/Fisica_interactiva.htm 

 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ 
 
Tamén empregaráse a folla de cálculo para interpretar gráfica e anlíticamente os datos obtidos 
nas experiencias do péndulo e resorte en segundo de bacharelato. 
 

12. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 
Dende o departamento contribuirasea que o plan de convivencia que desenrole o centro no 
se vexa perturbado nas clases de Física e Química. 

 

Pontevedra 28 de Novembro 2016 

 

 

 

Fdo:                                                                                     Fdo: 

 

Emilio M.Bellas Jiménez                                               Javier Piñeiro Rivas 

 

 

 

 

 

 

Fdo:                                                  Fdo:                                             Fdo: 

 

Beatriz A. Trillo Senín Manuel Fariña Casanova            Tamara Vázquez Vázquez  

http://www.acienciasgalilei.com/videos/video0.htm
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/Fisica_interactiva.htm
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/
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Bloque 1. A actividade científica 

Contidos: B1.1. Método científico: etapas. B1.2. Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación. B1.3. Aplicacións da ciencia á vida cotiá e á sociedade. B1.4. Medida de magnitudes. Sistema 

Internacional de Unidades. B1.5. Traballo no laboratorio. B1.6. Procura e tratamento de información..  B1.6. Proxecto de investigación. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B1.1. Recoñecer e identificar as características do 
método científico.  

FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar fenómenos cotiáns, utilizando teorías e 
modelos científicos sinxelos.  X  X    

 FQB1.1.2. Rexistra observacións e datos de maneira organizada e rigorosa, e comunícaos oralmente e 
por escrito utilizando esquemas, gráficos e táboas. X X      

B1.2. Valorar a investigación científica e o seu impacto 
na industria e no desenvolvemento da sociedade. 

FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica con algunha aplicación tecnolóxica sinxela na vida cotiá. 
 X     X 

B1.3. Aplicar os procedementos científicos para 
determinar magnitudes. 

FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, preferentemente, o Sistema 
Internacional de Unidades para expresar os resultados.  X      

 FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando o material e os 
instrumentos apropiados, e expresa os resultados correctamente no Sistema Internacional de Unidades.  X    X  

B1.4. Recoñecer os materiais e os instrumentos básicos 
presentes no laboratorio de física e de química, e 
coñecer e respectar as normas de seguridade e de 
eliminación de residuos para a protección ambiental.  

FQB1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes utilizados na etiquetaxe de produtos 
químicos e instalacións, interpretando o seu significado. X X      

 FQB1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa forma de utilización 
para a realización de experiencias, respectando as normas de seguridade e identificando actitudes e 
medidas de actuación preventivas. 

 X      

B1.5. Extraer de forma guiada a información sobre 
temas científicos de carácter divulgativo que aparece en 
publicacións e medios de comunicación.  

FQB1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada información relevante nun texto de divulgación 
científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade. X X  X    

 FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de 
información existente en internet e outros medios dixitais.    X X X  

B1.6. Desenvolver pequenos traballos de investigación 
nos que se poña en práctica a aplicación do método 
científico e a utilización das TIC. 

FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo, aplicando o 
método científico e utilizando as TIC para a procura e a selección de información e presentación de 
conclusións. 

X X X X  X X 

 FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo. 
X X X X    
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Bloque 2. A materia 

Contidos: B2.1. Propiedades da materia. B2.2. Aplicacións dos materiais. B2.3. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. B2.4. Leis dos gases. B2.5. Substancias puras e 

mesturas. B2.6. Mesturas de especial interese: disolucións acuosas, aliaxes e coloides. B2.7. Métodos de separación de mesturas. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B2.1. Recoñecer as propiedades xerais e as 
características específicas da materia, e relacionalas 
coa súa natureza e as súas aplicacións. 

FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades características da materia, e utiliza estas 
últimas para a caracterización de substancias.  X      

 FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais do contorno co uso que se fai deles. 
 X      

 FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do volume e da masa dun sólido, realiza as medidas 
correspondentes e calcula a súa densidade.  X      

B2.2. Xustificar as propiedades dos estados de 
agregación da materia e os seus cambios de estado, a 
través do modelo cinético-molecular. 

FQB2.2.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos estados de agregación 
dependendo das condicións de presión e temperatura en que se ache.  X      

 FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos. 
 X      

 FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á interpretación de fenómenos cotiáns. 
 X      

 FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha substancia os seus puntos de fusión e 
ebulición, e identifícaa utilizando as táboas de datos necesarias.  X      

B2.3. Establecer as relacións entre as variables das que 
depende o estado dun gas a partir de representacións 
gráficas ou táboas de resultados obtidas en 
experiencias de laboratorio ou simulacións dixitais.  

FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en situacións cotiás, en relación co modelo cinético-
molecular.  X      

 FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e experiencias que relacionan a presión, o volume e 
a temperatura dun gas, utilizando o modelo cinético-molecular e as leis dos gases.  X  X    

B2.4. Identificar sistemas materiais como substancias 
puras ou mesturas, e valorar a importancia e as 
aplicacións de mesturas de especial interese.  

FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en substancias puras e mesturas, e 
especifica neste último caso se se trata de mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou coloides.  X      

 FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de mesturas homoxéneas de 
especial interese.  X      

 FQB2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, describe o procedemento 
seguido e o material utilizado, determina a concentración e exprésaa en gramos/litro. X X      

B2.5. Propor métodos de separación dos compoñentes 
dunha mestura e aplicalos no laboratorio. 

FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as propiedades características das 
substancias que as compoñen, describe o material de laboratorio adecuado e leva a cabo o proceso.  X  X  X  
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Bloque 3. Os cambios 

Contidos: B3.1. Cambios físicos e cambios químicos. B3.2. Reacción química.  B3.2. Reacción química. B3.3. A química na sociedade e o ambiente.  

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B3.1. Distinguir entre cambios físicos e químicos mediante a 
realización de experiencias sinxelas que poñan de manifesto 
se se forman ou non novas substancias.  

 

FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá en función de que haxa ou 
non formación de novas substancias  X      

 FQB3.1.2. Describe o procedemento de realización de experimentos sinxelos nos que se poña de 
manifesto a formación de novas substancias e recoñece que se trata de cambios químicos. X X      

 FQB3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas. 
 X      

B3.2. Caracterizar as reaccións químicas como cambios 
dunhas substancias noutras.  

FQB3.2.1. Identifica os reactivos e os produtos de reaccións químicas sinxelas interpretando a 
representación esquemática dunha reacción química.  X      

B3.3. Recoñecer a importancia da química na obtención de 
novas substancias e a súa importancia na mellora da 
calidade de vida das persoas. 

FQB3.3.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da súa procedencia natural ou sintética. 
 X      

 FQB3.3.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria química coa súa contribución á mellora 
da calidade de vida das persoas.  X   X   

B3.4. Valorar a importancia da industria química na 
sociedade e a súa influencia no ambiente. 

FQB3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para mitigar os problemas 
ambientais de importancia global.  X   X X  
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Bloque 4. O movemento e as forzas 

Contidos: B4.1. Forzas: efectos. B4.2. Medida das forzas. B4.3. Velocidade media. B4.4. Velocidade media. B4.5. Velocidade instantánea e aceleración. B4.6. Máquinas simples. B4.7. O rozamento e os seus 

efectos. B4.8. Forza gravitatoria. B4.9. Estrutura do Universo. B4.10. Velocidade da luz.  

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B4.1. Recoñecer o papel das forzas como causa dos 
cambios no estado de movemento e das deformacións. 

FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, identifica as forzas que interveñen e relaciónaas cos seus 
correspondentes efectos na deformación ou na alteración do estado de movemento dun corpo.  X      

 FQB4.1.2. Establece a relación entre o alongamento producido nun resorte e as forzas que produciron eses 
alongamentos, e describe o material para empregar e o procedemento para a súa comprobación 
experimental. 

 X      

 FQB4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu correspondente efecto na deformación ou na 
alteración do estado de movemento dun corpo.  X      

 FQB4.1.4. Describe a utilidade do dinamómetro para medir a forza elástica e rexistra os resultados en táboas 
e representacións gráficas, expresando o resultado experimental en unidades do Sistema Internacional.  X      

B4.2. Establecer a velocidade dun corpo como a relación 
entre o espazo percorrido e o tempo investido en 
percorrelo. 

FQB4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de aplicacións informáticas, a velocidade media dun 
corpo, interpretando o resultado.  X X X    

 FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns utilizando o concepto de velocidade media. 
 

X 
     

B4.3. Diferenciar entre velocidade media e instantánea a 
partir de gráficas espazo/tempo e velocidade/tempo, e 
deducir o valor da aceleración utilizando estas últimas. 

FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das representacións gráficas do espazo e da 
velocidade en función do tempo.  X      

 FQB4.3.2. Xustifica se un movemento é acelerado ou non a partir das representacións gráficas do espazo e 
da velocidade en función do tempo.  X      

B4.4. Valorar a utilidade das máquinas simples na 
transformación dun movemento noutro diferente, e a 
redución da forza aplicada necesaria. 

FQB4.4.1. Interpreta o funcionamento de máquinas mecánicas simples considerando a forza e a distancia ao 
eixe de xiro, e realiza cálculos sinxelos sobre o efecto multiplicador da forza producido por estas máquinas.  X      

B4.5. Comprender o papel que xoga o rozamento na vida 
cotiá. 

FQB4.5.1. Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa influencia no movemento dos seres vivos e os 
vehículos.  X      

B4.6. Considerar a forza gravitatoria como a responsable 
do peso dos corpos, dos movementos orbitais e dos 
niveis de agrupación no Universo, e analizar os factores 
dos que depende.  

FQB4.6.1. Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que existe entre dous corpos coas súas masas e 
a distancia que os separa.  X      

 FQB4.6.2. Distingue entre masa e peso calculando o valor da aceleración da gravidade a partir da relación 
entre esas dúas magnitudes.  X      

 FQB4.6.3. Recoñece que a forza de gravidade mantén os planetas xirando arredor do Sol, e á Lúa arredor do 
noso planeta, e xustifica o motivo polo que esta atracción non leva á colisión dos dous corpos.  X      

B4.7. Identificar os niveis de agrupación entre corpos 
celestes, desde os cúmulos de galaxias aos sistemas 
planetarios, e analizar a orde de magnitude das 
distancias implicadas. 

FQB4.7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co tempo que tarda en chegar á Terra desde 
obxectos celestes afastados e coa distancia á que se atopan eses obxectos, interpretando os valores obtidos.  X      
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B4.8. Recoñecer os fenómenos da natureza asociados á 
forza gravitatoria. 

FQB4.8.1. Realiza un informe, empregando as tecnoloxías da información e da comunicación, a partir de 
observacións ou da procura guiada de información sobre a forza gravitatoria e os fenómenos asociados a ela. X X X   X  

 

 

 

BLOQUE 5. ENERXÍA 

Contidos. B5.1. Enerxía: unidades. B5.2. Tipos de enerxía. B5.3. Transformacións da enerxía. B5.4. Conservación da enerxía. B5.5. Enerxía térmica. Calor e temperatura. B5.6. Escalas de temperatura. B5.7. Uso 

racional da enerxía. B5.8. Efectos da enerxía térmica. B5.9. Fontes de enerxía.  B5.10. Aspectos industriais da enerxía. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B5.1. Recoñecer que a enerxía é a capacidade de 
producir transformacións ou cambios. 

FQB5.1.1. Argumenta que a enerxía pode transferirse, almacenarse ou disiparse, pero non crearse nin 
destruírse, utilizando exemplos.  X      

 FQB5.1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude e exprésaa na unidade correspondente do 
Sistema Internacional.  X      

B5.2. Identificar os tipos de enerxía postos de manifesto 
en fenómenos cotiáns e en experiencias sinxelas 
realizadas no laboratorio. 

FQB5.2.1. Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de producir cambios, e identifica os tipos de 
enerxía que se poñen de manifesto en situacións cotiás, explicando as transformacións dunhas formas 
noutras. 

 X      

B5.3. Relacionar os conceptos de enerxía, calor e 
temperatura en termos da teoría cinético-molecular, e 
describir os mecanismos polos que se transfire a 
enerxía térmica en situacións cotiás. 

FQB5.3.1. Explica o concepto de temperatura en termos do modelo cinético-molecular, e diferencia entre 
temperatura, enerxía e calor.  X      

 FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta de temperatura e relaciona as escalas celsius e 
kelvin.  X      

 FQB5.3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía recoñecéndoos en situacións cotiás e 
fenómenos atmosféricos, e xustifica a selección de materiais para edificios e no deseño de sistemas de 
quecemento. 

 X  X X   

B5.4. Interpretar os efectos da enerxía térmica sobre os 
corpos en situacións cotiás e en experiencias de 
laboratorio.  

FQB5.4.1. Explica o fenómeno da dilatación a partir dalgunha das súas aplicacións como os termómetros de 
líquido, xuntas de dilatación en estruturas, etc.  X      

 FQB5.4.2. Explica a escala celsius establecendo os puntos fixos dun termómetro baseado na dilatación dun 
líquido volátil.  X      

 FQB5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns e experiencias nos que se poña de manifesto o 
equilibrio térmico asociándoo coa igualación de temperaturas.  X      

B5.5. Valorar o papel da enerxía nas nosas vidas, 
identificar as fontes, comparar o seu impacto ambiental 
e recoñecer a importancia do aforro enerxético para un 
desenvolvemento sustentable. 

FQB5.5.1. Recoñece, describe e compara as fontes renovables e non renovables de enerxía, analizando con 
sentido crítico o seu impacto ambiental. X X   X   
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3º ESO 
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Bloque 1. A actividade científica 

Contidos:B1.1. Método científico: etapas. B1.2. Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación. B1.3. Aplicacións da ciencia á vida cotiá e á sociedade B1.4. Medida de magnitudes. Sistema 

Internacional de Unidades. Notación científica. B1.5. Erros. B1.6. Traballo no laboratorio. B1.7. Procura e tratamento de información. B1.8. Proxecto de investigación. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B1.1. Recoñecer e identificar as características do 
método científico.  

FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos científicos. 
 X  X    

 FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, e comunícaos 
oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráficos, táboas e expresións matemáticas. X X      

B1.2. Valorar a investigación científica e o seu impacto 
na industria e no desenvolvemento da sociedade. 

FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá.  
 X  X   X 

B1.3. Aplicar os procedementos científicos para 
determinar magnitudes e expresar os resultados co erro 
correspondente. 

FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando preferentemente o Sistema 
Internacional de Unidades e a notación científica para expresar os resultados correctamente.  X      

 FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando o material e 
instrumentos apropiados, e expresa os resultados correctamente no Sistema Internacional de 
Unidades. 

 X  X    

B1.4. Recoñecer os materiais e instrumentos básicos 
presentes no laboratorio de física e de química, e 
describir e respectar as normas de seguridade e de 
eliminación de residuos para a protección ambiental.  

FQB1.4.1. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa forma de utilización 
para a realización de experiencias, respectando as normas de seguridade e identificando actitudes e 
medidas de actuación preventivas. 

 X      

B1.5. Interpretar a información sobre temas científicos 
de carácter divulgativo que aparece en publicacións e 
medios de comunicación.  

FQB1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun texto de divulgación 
científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade. X X  X    

 FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de 
información existente en internet e noutros medios dixitais   X  X   

B1.6. Desenvolver pequenos traballos de investigación 
en que se poña en práctica a aplicación do método 
científico e a utilización das TIC. 

FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo aplicando 
o método científico, e utilizando as TIC para a procura e a selección de información e presentación de 
conclusións. 

X X X X  X  

 FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo. 
    X X  
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Bloque 2. A materia 

 

Contidos:  B2.1. Estrutura atómica. Modelos atómicos. B2.2. Isótopos. B2.3. Aplicacións dos isótopos. B2.4. Sistema periódico dos elementos.  B2.5. Unións entre átomos: moléculas e cristais. B2.6. Masas 

atómicas e moleculares. B2.7. Elementos e compostos de especial interese con aplicacións industriais, tecnolóxicas e biomédicas. B2.8. Formulación e nomenclatura de compostos binarios seguindo as normas 
IUPAC. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B2.1. Recoñecer que os modelos atómicos son 
instrumentos interpretativos de diferentes teorías e a 
necesidade da súa utilización para a interpretación e a 
comprensión da estrutura interna da materia. 

FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o número másico, utilizando o modelo 
planetario.  X     X 

 FQB2.1.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas e a súa localización no 
átomo.  X      

 
FQB2.1.3. Relaciona a notación 

XA

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

 X      

B2.2. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos 
isótopos radioactivos.  

FQB2.2.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos isótopos radioactivos, a 
problemática dos residuos orixinados e as solucións para a súa xestión.  X   X   

B2.3. Interpretar a ordenación dos elementos na táboa 
periódica e recoñecer os máis relevantes a partir dos 
seus símbolos.  

FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na táboa periódica. 
 X      

 FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases nobres coa súa posición 
na táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións, tomando como referencia o gas nobre máis 
próximo. 

 X      

B2.4. Describir como se unen os átomos para formar 
estruturas máis complexas e explicar as propiedades 
das agrupacións resultantes. 

FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo correspondente, utilizando a 
notación adecuada para a súa representación.  X      

 FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar moléculas interpretando este 
feito en substancias de uso frecuente, e calcula as súas masas moleculares.  X      

B2.5. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre 
elementos e compostos en substancias de uso 
frecuente e coñecido. 

FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de uso frecuente, e 
clasifícaas en elementos ou compostos, baseándose na súa fórmula química.  X      

 FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou composto 
químico de especial interese a partir dunha procura guiada de información bibliográfica e dixital. X X X X  X  

B2.6. Formular e nomear compostos binarios seguindo 
as normas IUPAC. 

FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios seguindo as normas 
IUPAC. X X      
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Bloque 3. Os cambios 

 

Contidos: B3.1. Reacción química. B3.2. Cálculos estequiométricos sinxelos. B3.3. Lei de conservación da masa. B3.4. Velocidade de reacción. B3.5. A química na sociedade e o ambiente. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B3.1. Describir a nivel molecular o proceso polo que os 
reactivos se transforman en produtos, en termos da teoría 
de colisións.  

FQB3.1.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da teoría atómico-molecular e a 
teoría de colisións.  X      

B3.2. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer 
reactivos e produtos a través de experiencias sinxelas no 
laboratorio ou de simulacións dixitais. 

FQB3.2.1. Recoñece os reactivos e os produtos a partir da representación de reaccións químicas 
sinxelas, e comproba experimentalmente que se cumpre a lei de conservación da masa.  X      

 FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a verificación da lei de conservación 
da masa en reaccións químicas sinxelas.  X      

B3.3. Comprobar mediante experiencias sinxelas de 
laboratorio a influencia de determinados factores na 
velocidade das reaccións químicas. 

FQB3.3.1. Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que permita comprobar o efecto da 
concentración dos reactivos na velocidade de formación dos produtos dunha reacción química, e 
xustifica este efecto en termos da teoría de colisións. 

 X      

 FQB3.3.2. Interpreta situacións cotiás en que a temperatura inflúa significativamente na velocidade da 
reacción.  X      

B3.4. Valorar a importancia da industria química na 
sociedade e a súa influencia no ambiente. 

FQB3.4.1. Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos de xofre, os óxidos de 
nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto invernadoiro, en relación cos problemas ambientais de 
ámbito global. 

 X   X   

 FQB3.4.2. Defende razoadamente a influencia que o desenvolvemento da industria química tivo no 
progreso da sociedade, a partir de fontes científicas de distinta procedencia.  X   X   
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Bloque 4. O movemento e as forzas 

 

Contidos: B4.1. Carga eléctrica. B4.2. Forza eléctrica. B4.3. Imáns. Forza magnética. B4.4. Electroimán. B4.5. Experimentos de Oersted e Faraday. B4.6. Forzas da natureza. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B4.1. Coñecer os tipos de cargas eléctricas, o seu papel 
na constitución da materia e as características das forzas 
que se manifestan entre elas. 

FQB4.1.1. Explica a relación entre as cargas eléctricas e a constitución da materia, e asocia a 
carga eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto de electróns.  X      

 FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entre dous corpos coa súa carga 
e a distancia que os separa, e establece analoxías e diferenzas entre as forzas gravitatoria e 
eléctrica. 

 X     X 

B4.2. Interpretar fenómenos eléctricos mediante o modelo 
de carga eléctrica e valorar a importancia da electricidade 
na vida cotiá. 

FQB4.2.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se poñan de manifesto fenómenos 
relacionados coa electricidade estática.  X      

B4.3. Xustificar cualitativamente fenómenos magnéticos e 
valorar a contribución do magnetismo no 
desenvolvemento tecnolóxico. 

FQB4.3.1. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán como fonte natural do 
magnetismo, e describe a súa acción sobre distintos tipos de substancias magnéticas.  X      

 FQB4.3.2. Constrúe un compás elemental para localizar o norte empregando o campo magnético 
terrestre, e describe o procedemento seguido para facelo.  X    X  

B4.4. Comparar os tipos de imáns, analizar o seu 
comportamento e deducir mediante experiencias as 
características das forzas magnéticas postas de 
manifesto, así como a súa relación coa corrente eléctrica. 

FQB4.4.1. Comproba e establece a relación entre o paso de corrente eléctrica e o magnetismo, 
construíndo un electroimán.  X      

 FQB4.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday no laboratorio ou mediante 
simuladores virtuais, deducindo que a electricidade e o magnetismo son dúas manifestacións dun 
mesmo fenómeno. 

 X X     

B4.5. Recoñecer as forzas que aparecen na natureza e os 
fenómenos asociados a elas. 

FQB4.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de observacións ou busca guiada de 
información que relacione as forzas que aparecen na natureza e os fenómenos asociados a elas. X X X   X  
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Bloque 5. Enerxía 

 

Contidos: B5.1. Fontes de enerxía.  B5.2. Uso racional da enerxía. B5.3. Electricidade e circuítos eléctricos. Lei de Ohm. B5.4. Transformacións da enerxía.  B5.5. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

B5.6. Tipos de enerxía. B5.7. Aspectos industriais da enerxía 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B5.1. Identificar e comparar as fontes de enerxía empregadas na 
vida diaria nun contexto global que implique aspectos 
económicos e ambientais.  

FQB5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo humano a partir da 
distribución xeográfica dos seus recursos e os efectos ambientais. 

 X   X   

 FQB5.1.2. Analiza o predominio das fontes de enerxía convencionais frontes ás 
alternativas, e argumenta os motivos polos que estas últimas aínda non están 
suficientemente explotadas. 

X X      

B5.2. Valorar a importancia de realizar un consumo responsable 
das fontes enerxéticas. 

FQB5.2.1. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do consumo de enerxía 
mundial, e propón medidas que poidan contribuír ao aforro individual e colectivo. 

 X    X  

B5.3. Explicar o fenómeno físico da corrente eléctrica e 
interpretar o significado das magnitudes de intensidade de 
corrente, diferenza de potencial e resistencia, así como as 
relacións entre elas. 

FQB5.3.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en movemento a través dun condutor 
 X      

 FQB5.3.2. Comprende o significado das magnitudes eléctricas de intensidade de corrente, 
diferenza de potencial e resistencia, e relaciónaas entre si empregando a lei de Ohm. 

 X      

 FQB5.3.3. Distingue entre condutores e illantes, e recoñece os principais materiais usados 
como tales. 

 X      

B5.4. Comprobar os efectos da electricidade e as relacións entre 
as magnitudes eléctricas mediante o deseño e a construción de 
circuítos eléctricos e electrónicos sinxelos, no laboratorio ou 
mediante aplicacións virtuais interactivas. 

FQB5.4.1. Describe o fundamento dunha máquina eléctrica na que a electricidade se 
transforma en movemento, luz, son, calor, etc., mediante exemplos da vida cotiá, e 
identifica os seus elementos principais. 

 X      

 FQB5.4.2. Constrúe circuítos eléctricos con diferentes tipos de conexións entre os seus 
elementos, deducindo de forma experimental as consecuencias da conexión de xeradores 
e receptores en serie ou en paralelo 

 X  X    

 FQB5.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular unha das magnitudes 
involucradas a partir das outras dúas, e expresa o resultado en unidades do Sistema 
Internacional. 

 X      

 FQB5.4.4. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular circuítos e medir as 
magnitudes eléctricas. 

 X X     

B5.5. Valorar a importancia dos circuítos eléctricos e electrónicos 
nas instalacións eléctricas e instrumentos de uso cotián, describir 
a súa función básica e identificar os seus compoñentes. 

FQB5.5.1. Asocia os elementos principais que forman a instalación eléctrica típica dunha 
vivenda cos compoñentes básicos dun circuíto eléctrico. 

 X      

 FQB5.5.2. Comprende o significado dos símbolos e das abreviaturas que aparecen nas 
etiquetas de dispositivos eléctricos. 

 X      
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B5.5. Valorar a importancia dos circuítos eléctricos e electrónicos 
nas instalacións eléctricas e instrumentos de uso cotián, describir 
a súa función básica e identificar os seus compoñentes. 

FQB5.5.3. Identifica e representa os compoñentes máis habituais nun circuíto eléctrico 
(condutores, xeradores, receptores e elementos de control) e describe a súa 
correspondente función. 

 X      

B5.5. Valorar a importancia dos circuítos eléctricos e electrónicos 
nas instalacións eléctricas e instrumentos de uso cotián, describir 
a súa función básica e identificar os seus compoñentes. 

FQB5.5.4. Recoñece os compoñentes electrónicos básicos e describe as súas aplicacións 
prácticas e a repercusión da miniaturización do microchip no tamaño e no prezo dos 
dispositivos. 

 X      

B5.6. Describir a forma en que se xera a electricidade nos 
distintos tipos de centrais eléctricas, así como o seu transporte 
aos lugares de consumo. 

FQB5.6.1. Describe o proceso polo que distintas fontes de enerxía se transforman en 
enerxía eléctrica nas centrais eléctricas, así como os métodos de transporte e almacenaxe 
desta. 

 X      
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4º ESO 
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Bloque 1. A actividade científica 

 

Contidos: B1.1. Investigación científica.  B1.3. Magnitudes fundamentais e derivadas. Ecuación de dimensións. B1.4. Erros na medida. B1.5. Expresión de resultados. B1.6. Análise dos datos experimentais. B1.7. 

Tecnoloxías da información e da comunicación no traballo científico. B1.8. Proxecto de investigación. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B1.1. Recoñecer que a investigación en ciencia é un labor 
colectivo e interdisciplinario en constante evolución e influído 
polo contexto económico e político.  

FQB1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos que foi definitiva a colaboración de 
científicos/as de diferentes áreas de coñecemento. X X   X  X 

 FQB1.1.2. Argumenta con espírito crítico o grao de rigor científico dun artigo ou dunha 
noticia, analizando o método de traballo e identificando as características do traballo 
científico. 

X X X X  X  

B1.2. Analizar o proceso que debe seguir unha hipótese desde 
que se formula ata que é aprobada pola comunidade científica. 

FQB1.2.1. Distingue entre hipóteses, leis e teorías, e explica os procesos que corroboran 
unha hipótese e a dotan de valor científico.  X  X    

B1.3. Comprobar a necesidade de usar vectores para a 
definición de determinadas magnitudes. 

FQB1.3.1. Identifica unha determinada magnitude como escalar ou vectorial e describe os 
elementos que definen esta última.  X      

B1.4. Relacionar as magnitudes fundamentais coas derivadas a 
través de ecuacións de magnitudes. 

FQB1.4.1. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando a ecuación de 
dimensións aos dous membros.  X      

B1.5. Xustificar que non é posible realizar medidas sen cometer 
erros, e distinguir entre erro absoluto e relativo. 

FQB1.5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha medida coñecido o 
valor real.  X      

B1.6. Expresar o valor dunha medida usando o redondeo e o 
número de cifras significativas correctas. 

FQB1.6.1. Calcula e expresa correctamente o valor da medida, partindo dun conxunto de 
valores resultantes da medida dunha mesma magnitude, utilizando as cifras significativas 
adecuadas. 

 X      

B1.7. Realizar e interpretar representacións gráficas de 
procesos físicos ou químicos, a partir de táboas de datos e das 
leis ou os principios involucrados. 

FQB1.7.1. Representa graficamente os resultados obtidos da medida de dúas magnitudes 
relacionadas inferindo, de ser o caso, se se trata dunha relación lineal, cuadrática ou de 
proporcionalidade inversa, e deducindo a fórmula. 

 X      

B1.8. Elaborar e defender un proxecto de investigación, 
aplicando as TIC. 

FQB1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un tema de interese 
científico, empregando as TIC. X X X X X X X 

B1.9. Realizar en equipo tarefas propias da investigación 
científica. 

FQB1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da 
investigación científica: procura de información, prácticas de laboratorio ou pequenos 
proxectos de investigación. 

X X X X X X X 

 FQB1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da 
investigación científica utilizando as TIC. X X X X X X X 
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Bloque 2. A materia 

 

Contidos: B2.1. Modelos atómicos. B2.2. Sistema periódico e configuración electrónica. B2.3. Enlace químico: iónico, covalente e metálico. B2.4. Forzas intermoleculares. B2.5. Formulación e nomenclatura de 

compostos inorgánicos segundo as normas da IUPAC. B2.6. Introdución á química orgánica. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B2.1. Recoñecer a necesidade de usar modelos para interpretar 
a estrutura da materia utilizando aplicacións virtuais interactivas. 

FQB2.1.1. Compara os modelos atómicos propostos ao longo da historia para interpretar a 
natureza íntima da materia, interpretando as evidencias que fixeron necesaria a evolución 
destes. 

 X     X 

 FQB2.1.2. Utiliza as TIC ou aplicacións interactivas para visualizar a representación da 
estrutura da materia nos diferentes modelos atómicos.  X X     

B2.2. Relacionar as propiedades dun elemento coa súa posición 
na táboa periódica e a súa configuración electrónica. 

FQB2.2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos representativos a partir do 
seu número atómico para deducir a súa posición na táboa periódica, os seus electróns 
de valencia e o seu comportamento químico. 

 X      

 FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases nobres, e xustifica esta 
clasificación en función da súa configuración electrónica.  X      

B2.3. Agrupar por familias os elementos representativos e os 
elementos de transición segundo as recomendacións da IUPAC. 

FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, e sitúaos na táboa 
periódica.  X      

B2.4. Interpretar os tipos de enlace químico a partir da 
configuración electrónica dos elementos implicados e a súa 
posición na táboa periódica. 

FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir a estrutura e a 
fórmula dos compostos iónicos e covalentes.  X      

 FQB2.4.2. Interpreta a información que ofrecen os subíndices da fórmula dun composto 
segundo se trate de moléculas ou redes cristalinas.  X      

B2.5. Xustificar as propiedades dunha substancia a partir da 
natureza do seu enlace químico. 

FQB2.5.1. Explica as propiedades de substancias covalentes, iónicas e metálicas en 
función das interaccións entre os seus átomos ou as moléculas.  X      

 FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría dos electróns libres, e 
relaciónaa coas propiedades características dos metais.  X      

 FQB2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan deducir o tipo de enlace 
presente nunha substancia descoñecida.  X  X  X  

B2.6. Nomear e formular compostos inorgánicos ternarios 
segundo as normas da IUPAC. 

FQB2.6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, seguindo as normas da 
IUPAC. X X      

B2.7. Recoñecer a influencia das forzas intermoleculares no 
estado de agregación e nas propiedades de substancias de 
interese.  

FQB2.7.1. Xustifica a importancia das forzas intermoleculares en substancias de interese 
biolóxico.  X      

 FQB2.7.2. Relaciona a intensidade e o tipo das forzas intermoleculares co estado físico e 
os puntos de fusión e ebulición das substancias covalentes moleculares, interpretando 
gráficos ou táboas que conteñan os datos necesarios. 

 X      
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B2.8. Establecer as razóns da singularidade do carbono e 
valorar a súa importancia na constitución dun elevado número 
de compostos naturais e sintéticos. 

FQB2.8.1. Explica os motivos polos que o carbono é o elemento que forma maior número 
de compostos.  X      

B2.8. Establecer as razóns da singularidade do carbono e 
valorar a súa importancia na constitución dun elevado número 
de compostos naturais e sintéticos 

FQB2.8.2. Analiza as formas alotrópicas do carbono, relacionando a estrutura coas 
propiedades.  X      

B2.9. Identificar e representar hidrocarburos sinxelos mediante 
distintas fórmulas, relacionalas con modelos moleculares físicos 
ou xerados por computador, e coñecer algunhas aplicacións de 
especial interese. 

FQB2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos mediante a súa fórmula 
molecular, semidesenvolvida e desenvolvida.  X      

 FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as fórmulas usadas na representación 
de hidrocarburos.  X      

 FQB2.9.3. Describe as aplicacións de hidrocarburos sinxelos de especial interese. 
 X      

B2.10. Recoñecer os grupos funcionais presentes en moléculas 
de especial interese. 

FQB2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a partir da fórmula de 
alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e aminas.  X      
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Bloque 3. Os cambios 

 

Contidos: B3.1. Reaccións e ecuacións químicas. B3.2. Mecanismo, velocidade e enerxía das reaccións. B3.3. Cantidade de substancia: mol. B3.4. Concentración molar. B3.5. Cálculos estequiométricos. B3.6. 

Reaccións de especial interese. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B3.1. Explicar o mecanismo dunha reacción química e deducir a lei de 
conservación da masa a partir do concepto da reorganización atómica 
que ten lugar. 

FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de colisións, e 
deduce a lei de conservación da masa.  X      

B3.2. Razoar como se altera a velocidade dunha reacción ao modificar 
algún dos factores que inflúen sobre ela, utilizando o modelo cinético-
molecular e a teoría de colisións para xustificar esta predición.  

FQB3.2.1. Predí o efecto que sobre a velocidade de reacción teñen a concentración 
dos reactivos, a temperatura, o grao de división dos reactivos sólidos e os 
catalizadores. 

 X      

 FQB3.2.2. Analiza o efecto dos factores que afectan a velocidade dunha reacción 
química, sexa a través de experiencias de laboratorio ou mediante aplicacións 
virtuais interactivas nas que a manipulación das variables permita extraer 
conclusións. 

 X X     

B3.3. Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións 
endotérmicas e exotérmicas.  

FQB3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha reacción 
química analizando o signo da calor de reacción asociada.  X      

B3.4. Recoñecer a cantidade de substancia como magnitude 
fundamental e o mol como a súa unidade no Sistema Internacional de 
Unidades.  

FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia, a masa 
atómica ou molecular e a constante do número de Avogadro  X      

B3.5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros supondo 
un rendemento completo da reacción, partindo do axuste da ecuación 
química correspondente. 

FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en termos de 
partículas e moles e, no caso de reaccións entre gases, en termos de volumes.  X      

B3.5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros supondo 
un rendemento completo da reacción, partindo do axuste da ecuación 
química correspondente. 

FQB3.5.2. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos 
puros e supondo un rendemento completo da reacción, tanto se os reactivos están 
en estado sólido como se están en disolución. 

 X      

B3.6. Identificar ácidos e bases, coñecer o seu comportamento químico 
e medir a súa fortaleza utilizando indicadores e o pHmetro dixital. 

FQB3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o comportamento químico de 
ácidos e bases.  X      

 FQB3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha disolución utilizando 
a escala de pH.  X      

B3.7. Realizar experiencias de laboratorio nas que teñan lugar 
reaccións de síntese, combustión e neutralización, interpretando os 
fenómenos observados. 

FQB3.7.1. Deseña e describe o procedemento de realización dunha volumetría de 
neutralización entre un ácido forte e unha base forte, e interpreta os resultados.  X    X  

 FQB3.7.2. Planifica unha experiencia e describe o procedemento para seguir no 
laboratorio que demostre que nas reaccións de combustión se produce dióxido de 
carbono mediante a detección deste gas. 

 X    X  

 FQB3.7.3. Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas que teñan lugar 
reaccións de síntese, combustión ou neutralización.  X  X    



102 
 

 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B3.8. Valorar a importancia das reaccións de síntese, combustión e 
neutralización en procesos biolóxicos, en aplicacións cotiás e na 
industria, así como a súa repercusión ambiental. 

FQB3.8.1. Describe as reaccións de síntese industrial do amoníaco e do ácido 
sulfúrico, así como os usos destas substancias na industria química.  X      

 FQB3.8.2. Valora a importancia das reaccións de combustión na xeración de 
electricidade en centrais térmicas, na automoción e na respiración celular.  X   X   

 FQB3.8.3. Describe casos concretos de reaccións de neutralización de importancia 
biolóxica e industrial.  X      
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Bloque 4. O movemento e as forzas 

 

Contidos: B4.1. Movemento. Movementos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado e circular uniforme. B4.2. Natureza vectorial das forzas.  B4.3. Leis de Newton. B4.4. Forzas de especial interese: 

peso, normal, rozamento e centrípeta. B4.5. Lei da gravitación universal. B4.6. Presión. B4.7. Principios da hidrostática. B4.8. Física da atmosfera. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B4.1. Xustificar o carácter relativo do movemento e a 
necesidade dun sistema de referencia e de vectores, para o 
describir adecuadamente, aplicando o anterior á representación 
de distintos tipos de desprazamento.  

FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, desprazamento e 
velocidade en distintos tipos de movemento, utilizando un sistema de referencia.  X      

B4.2. Distinguir os conceptos de velocidade media e velocidade 
instantánea, e xustificar a súa necesidade segundo o tipo de 
movemento. 

FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa traxectoria e a súa velocidade 
 X      

 FQB4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade nun estudo cualitativo do 
movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), e razoa o concepto de 
velocidade instantánea. 

 X      

B4.3. Expresar correctamente as relacións matemáticas que 
existen entre as magnitudes que definen os movementos 
rectilíneos e circulares. 

FQB4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que relacionan as variables nos 
movementos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) e 
circular uniforme (MCU), así como as relacións entre as magnitudes lineais e angulares. 

 X      

B4.4. Resolver problemas de movementos rectilíneos e 
circulares, utilizando unha representación esquemática coas 
magnitudes vectoriais implicadas, e expresar o resultado nas 
unidades do Sistema Internacional.  

FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), incluíndo movemento de 
graves, tendo en conta valores positivos e negativos das magnitudes, e expresar o 
resultado en unidades do Sistema Internacional 

 X      

 FQB4.4.2. Determina tempos e distancias de freada de vehículos e xustifica, a partir dos 
resultados, a importancia de manter a distancia de seguridade na estrada.  X   X   

 FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en calquera movemento 
curvilíneo e calcula o seu valor no caso do movemento circular uniforme.  X      

B4.5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen as variables 
do movemento partindo de experiencias de laboratorio ou de 
aplicacións virtuais interactivas e relacionar os resultados 
obtidos coas ecuacións matemáticas que vinculan estas 
variables. 

FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de gráficas posición-
tempo e velocidade-tempo en movementos rectilíneos.  X      

 FQB4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo experiencias no 
laboratorio ou empregando aplicacións virtuais interactivas, para determinar a variación da 
posición e a velocidade dun corpo en función do tempo, e representa e interpreta os 
resultados obtidos. 

X X X X X X X 

B4.6. Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios 
na velocidade dos corpos e representalas vectorialmente. 

FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos que hai cambios na 
velocidade dun corpo.  X      

 FQB4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a forza normal, a forza de rozamento e a 
forza centrípeta en casos de movementos rectilíneos e circulares.  X      
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B4.7. Utilizar o principio fundamental da dinámica na resolución 
de problemas nos que interveñen varias forzas. 

FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un corpo en movemento nun 
plano tanto horizontal como inclinado, calculando a forza resultante e a aceleración.  X      

B4.8. Aplicar as leis de Newton para a interpretación de 
fenómenos cotiáns. 

FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de Newton. 
 X      

 FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia do enunciado da segunda 
lei.  X      

 FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en situacións de 
interacción entre obxectos.  X      

B4.9. Valorar a relevancia histórica e científica que a lei da 
gravitación universal supuxo para a unificación das mecánicas 
terrestre e celeste, e interpretar a súa expresión matemática. 

FQB4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción gravitatoria só se poñen de 
manifesto para obxectos moi masivos, comparando os resultados obtidos de aplicar a lei 
da gravitación universal ao cálculo de forzas entre distintos pares de obxectos. 

 X      

B4.9. Valorar a relevancia histórica e científica que a lei da 
gravitación universal supuxo para a unificación das mecánicas 
terrestre e celeste, e interpretar a súa expresión matemática. 

FQB4.9.2. Obtén a expresión da aceleración da gravidade a partir da lei da gravitación 
universal relacionando as expresións matemáticas do peso dun corpo e a forza de 
atracción gravitatoria. 

 X      

B4.10. Comprender que a caída libre dos corpos e o movemento 
orbital son dúas manifestacións da lei da gravitación universal.  

FQB4.10.1. Razoa o motivo polo que as forzas gravitatorias producen nalgúns casos 
movementos de caída libre e noutros casos movementos orbitais.  X      

B4.11. Identificar as aplicacións prácticas dos satélites artificiais 
e a problemática xurdida polo lixo espacial que xeran. 

FQB4.11.1. Describe as aplicacións dos satélites artificiais en telecomunicacións, predición 
meteorolóxica, posicionamento global, astronomía e cartografía, así como os riscos 
derivados do lixo espacial que xeran. 

 X   X   

B4.12. Recoñecer que o efecto dunha forza non só depende da 
súa intensidade, senón tamén da superficie sobre a que actúa. 

FQB4.12.1. Interpreta fenómenos e aplicacións prácticas nas que se pon de manifesto a 
relación entre a superficie de aplicación dunha forza e o efecto resultante.  X      

 FQB4.12.2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto regular en distintas 
situacións nas que varía a superficie en que se apoia; compara os resultados e extrae 
conclusións. 

 X      

B4.13. Interpretar fenómenos naturais e aplicacións tecnolóxicas 
en relación cos principios da hidrostática, e resolver problemas 
aplicando as expresións matemáticas destes. 

FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos en que se poña de manifesto a relación 
entre a presión e a profundidade no seo da hidrosfera e a atmosfera.  X      

 FQB4.13.2. Explica o abastecemento de auga potable, o deseño dunha presa e as 
aplicacións do sifón, utilizando o principio fundamental da hidrostática.  X      

 FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados coa presión no interior dun fluído aplicando o 
principio fundamental da hidrostática.  X      

 FQB4.13.4. Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio de Pascal, como a prensa 
hidráulica, o elevador, ou a dirección e os freos hidráulicos, aplicando a expresión 
matemática deste principio á resolución de problemas en contextos prácticos. 

 X      

 FQB4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade de obxectos utilizando a expresión 
matemática do principio de Arquímedes, e verifícaa experimentalmente nalgún caso.  X      
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B4.14. Deseñar e presentar experiencias ou dispositivos que 
ilustren o comportamento dos fluídos e que poñan de manifesto 
os coñecementos adquiridos, así como a iniciativa e a 
imaxinación. 

FQB4.14.1. Comproba experimentalmente ou utilizando aplicacións virtuais interactivas a 
relación entre presión hidrostática e profundidade en fenómenos como o paradoxo 
hidrostático, o tonel de Arquímedes e o principio dos vasos comunicantes. 

 X X     

 FQB4.14.2. Interpreta o papel da presión atmosférica en experiencias como o experimento 
de Torricelli, os hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos onde non se derrama o 
contido, etc., inferindo o seu elevado valor. 

 X     X 

 FQB4.14.3. Describe o funcionamento básico de barómetros e manómetros, e xustifica a 
súa utilidade en diversas aplicacións prácticas.  X      

B4.15. Aplicar os coñecementos sobre a presión atmosférica á 
descrición de fenómenos meteorolóxicos e á interpretación de 
mapas do tempo, recoñecendo termos e símbolos específicos 
da meteoroloxía. 

FQB4.15.1. Relaciona os fenómenos atmosféricos do vento e a formación de frontes coa 
diferenza de presións atmosféricas entre distintas zonas.  X      

 FQB4.15.2. Interpreta os mapas de isóbaras que se amosan no prognóstico do tempo, 
indicando o significado da simboloxía e os datos que aparecen nestes.  X      
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Bloque 5. A enerxía 

Contidos: B5.1. Enerxías cinética e potencial. Enerxía mecánica. Principio de conservación. B5.2. Formas de intercambio de enerxía: traballo e calor. B5.3. Traballo e potencia. B5.4. Efectos da calor sobre os 

corpos. B5.5. Máquinas térmicas. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B5.1. Analizar as transformacións entre enerxía cinética e 
enerxía potencial, aplicando o principio de conservación da 
enerxía mecánica cando se despreza a forza de rozamento, 
e o principio xeral de conservación da enerxía cando existe 
disipación desta por mor do rozamento.  

FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía cinética e potencial 
gravitatoria, aplicando o principio de conservación da enerxía mecánica.  X      

 FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en situacións onde diminúe a 
enerxía mecánica.  X      

B5.2. Recoñecer que a calor e o traballo son dúas formas de 
transferencia de enerxía, e identificar as situacións en que se 
producen. 

FQB5.2.1. Identifica a calor e o traballo como formas de intercambio de enerxía, distinguindo 
as acepcións coloquiais destes termos do seu significado científico.  X      

 FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia enerxía en forma de calor ou 
en forma de traballo.  X      

B5.3. Relacionar os conceptos de traballo e potencia na 
resolución de problemas, expresando os resultados en 
unidades do Sistema Internacional ou noutras de uso común. 

FQB5.3.1. Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, incluíndo situacións en que a 
forza forma un ángulo distinto de cero co desprazamento, e expresar o resultado nas 
unidades do Sistema Internacional ou noutras de uso común, como a caloría, o kWh e o CV. 

 X      

B5.4. Relacionar cualitativa e cuantitativamente a calor cos 
efectos que produce nos corpos: variación de temperatura, 
cambios de estado e dilatación. 

FQB5.4.1. Describe as transformacións que experimenta un corpo ao gañar ou perder 
enerxía, determinar a calor necesaria para que se produza unha variación de temperatura 
dada e para un cambio de estado, e representar graficamente estas transformacións. 

 X      

 FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta temperatura e o valor da 
temperatura final aplicando o concepto de equilibrio térmico.  X      

 FQB5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun obxecto coa variación da súa temperatura 
utilizando o coeficiente de dilatación lineal correspondente.  X      

 FQB5.4.4. Determina experimentalmente calores específicas e calores latentes de 
substancias mediante un calorímetro, realizando os cálculos necesarios a partir dos datos 
empíricos obtidos. 

 X  X    

B5.5. Valorar a relevancia histórica das máquinas térmicas 
como desencadeadores da Revolución Industrial, así como a 
súa importancia actual na industria e no transporte. 

FQB5.5.1. Explica ou interpreta, mediante ilustracións ou a partir delas, o fundamento do 
funcionamento do motor de explosión.  X      

 FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor de explosión e preséntao 
empregando as TIC. X X X X X X X 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B5.6. Comprender a limitación que o fenómeno da 
degradación da enerxía supón para a optimización dos 
procesos de obtención de enerxía útil nas máquinas 
térmicas, e o reto tecnolóxico que supón a mellora do 
rendemento destas para a investigación, a innovación e a 
empresa. 

FQB5.6.1. Utiliza o concepto da degradación da enerxía para relacionar a enerxía absorbida e 
o traballo realizado por unha máquina térmica.  X      

B5.6. Comprender a limitación que o fenómeno da 
degradación da enerxía supón para a optimización dos 
procesos de obtención de enerxía útil nas máquinas 
térmicas, e o reto tecnolóxico que supón a mellora do 
rendemento destas para a investigación, a innovación e a 
empresa. 

FQB5.6.2. Emprega simulacións virtuais interactivas para determinar a degradación da 
enerxía en diferentes máquinas, e expón os resultados empregando as TIC. X X X     
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http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/libro_competencias_basicas.pdf 

 

2º ESO CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

Bloque 1 5 10 2 5 1 3 2 

Bloque 2 1 13 1 2 1 1 0 

Bloque 3 1 7 0 0 2 1 0 

Bloque 4 1 15 2 1 0 1 0 

Bloque 5 1 11 0 1 2 0 0 

TOTAL 9 56 5 9 6 6 2 

% 9,68 60,22 5,38 9,68 6,45 6,45 2,15 
 

3º ESO CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

Bloque 1 3 8 2 5 2 2 1 

Bloque 2 2 11 1 1 1 1 0 

Bloque 3 0 7 0 0 2 0 0 

Bloque 4 1 8 2 0 0 2 1 

Bloque 5 1 15 1 1 1 1 0 

TOTAL 7 49 6 7 6 6 2 

% 8,43 59,04 7,23 8,43 7,23 7,23 2,41 

 

4º ESO CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

Bloque 1 5 11 4 5 4 4 4 

Bloque 2 1 19 1 1 0 1 1 

Bloque 3 1 15 1 1 1 2 0 

Bloque 4 1 32 2 1 2 1 2 

Bloque 5 2 13 2 2 1 1 1 

TOTAL 10 90 10 10 8 9 8 

% 6,90 62,07 6,90 6,90 5,52 6,21 5,52 

 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/libro_competencias_basicas.pdf


109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACHARELATO 

 

 
ANEXO II 

Criterios de avaliación, Estándares de aprendizaxe e Competencias Clave 
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Bloque 2. Aspectos cuantitativos da química 

Contidos: B2.1. Revisión da teoría atómica de Dalton. B2.2. Leis dos gases. Ecuación de estado dos gases ideais. B2.3. Determinación de fórmulas empíricas e moleculares. B2.4. Disolucións: formas de expresar 

a concentración, preparación e propiedades coligativas. B2.4. Disolucións: formas de expresar a concentración, preparación e propiedades coligativas. B2.6. Métodos actuais para a análise de substancias: 
espectroscopía e espectrometría. 

Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CL CMCC
T 

CD CAA CS
C 

SIEE CEC 

B2.1. Explicar a teoría atómica de Dalton e as leis 
básicas asociadas ao seu establecemento. 

FQB2.1.1. Xustifica a teoría atómica de Dalton e a descontinuidade da materia a partir das leis 
fundamentais da química, e exemplifícao con reaccións.  X 

 
    

B2.2. Utilizar a ecuación de estado dos gases ideais 
para establecer relacións entre a presión, o volume 
e a temperatura. 

FQB2.2.1. Determina as magnitudes que definen o estado dun gas aplicando a ecuación de estado dos 
gases ideais.  X 

 
    

 FQB2.2.2. Explica razoadamente a utilidade e as limitacións da hipótese do gas ideal. 
 X 

 
    

B2.3. Aplicar a ecuación dos gases ideais para 
calcular masas moleculares e determinar fórmulas 
moleculares. 

FQB2.3.1. Determina presións totais e parciais dos gases dunha mestura, relacionando a presión total 
dun sistema coa fracción molar e a ecuación de estado dos gases ideais.  X 

 
    

 FQB2.3.2. Relaciona a fórmula empírica e molecular dun composto coa súa composición centesimal, 
aplicando a ecuación de estado dos gases ideais.  X 

 
    

B2.4. Realizar os cálculos necesarios para a 
preparación de disolucións dunha concentración 
dada, expresala en calquera das formas 
establecidas, e levar a cabo a súa preparación. 

FQB2.4.1.Expresa a concentración dunha disolución en g/L, mol/L, porcentaxe en peso e en volume; 
leva a cabo e describe o procedemento de preparación no laboratorio de disolucións dunha 
concentración determinada e realiza os cálculos necesarios, tanto para o caso de solutos en estado 
sólido como a partir doutra de concentración coñecida. 

 X 
 

    

B2.5. Explicar a variación das propiedades 
coligativas entre unha disolución e o disolvente 
puro, e comprobalo experimentalmente. 

FQB2.5.1. Experimenta e interpreta a variación das temperaturas de fusión e ebulición dun líquido ao 
que se lle engade un soluto, relacionándoo con algún proceso de interese no contorno.  X 

 
    

 FQB2.5.2. Utiliza o concepto de presión osmótica para describir o paso de ións a través dunha 
membrana semipermeable.  X 

 
    

B2.6. Utilizar os datos obtidos mediante técnicas 
espectrométricas para calcular masas atómicas.  

FQB2.6.1. Calcula a masa atómica dun elemento a partir dos datos espectrométricos obtidos para os 
diferentes isótopos deste.  X 

 
    

B2.7. Recoñecer a importancia das técnicas 
espectroscópicas que permiten a análise de 
substancias e as súas aplicacións para a detección 
destas en cantidades moi pequenas de mostras. 

FQB2.7.1. Describe as aplicacións da espectroscopía na identificación de elementos e compostos. 
 X 
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Bloque 3. Reaccións químicas 

 

Contidos: B3.1. Estequiometría das reaccións. Reactivo limitante e rendemento dunha reacción. B3.3. Química e industria. B3.3. Química e industria. 

Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B3.1. Formular e nomear correctamente as 
substancias que interveñen nunha reacción química 
dada, e levar a cabo no laboratorio reaccións 
químicas sinxelas. 

FQB3.1.1. Escribe e axusta e realiza ecuacións químicas sinxelas de distinto tipo (neutralización, 
oxidación, síntese) e de interese bioquímico ou industrial.  X    X  

B3.2. Interpretar as reaccións químicas e resolver 
problemas nos que interveñan reactivos limitantes e 
reactivos impuros, e cuxo rendemento non sexa 
completo. 

FQB3.2.1. Interpreta unha ecuación química en termos de cantidade de materia, masa, número de 
partículas ou volume, para realizar cálculos estequiométricos nela.  X      

 FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos aplicando a lei de conservación da masa a distintas 
reaccións.  X      

 FQB3.2.3. Efectúa cálculos estequiométricos nos que interveñan compostos en estado sólido, líquido 
ou gasoso, ou en disolución en presenza dun reactivo limitante ou un reactivo impuro.  X      

 FQB3.2.4. Aplica o rendemento dunha reacción na realización de cálculos estequiométricos. 
 X      

B3.3. Identificar as reaccións químicas implicadas 
na obtención de compostos inorgánicos 
relacionados con procesos industriais. 

FQB3.3.1. Describe o proceso de obtención de produtos inorgánicos de alto valor engadido, analizando 
o seu interese industrial.  X      

B3.4. Identificar os procesos básicos da siderurxia e 
as aplicacións dos produtos resultantes. 

FQB3.4.1. Explica os procesos que teñen lugar nun alto forno, e escribe e xustifica as reaccións 
químicas que se producen nel.  X      

 FQB3.4.2. Argumenta a necesidade de transformar o ferro de fundición en aceiro, distinguindo entre 
ambos os produtos segundo a porcentaxe de carbono que conteñan.  X      

 FQB3.4.3. Relaciona a composición dos tipos de aceiro coas súas aplicacións. 
 X      

B3.5. Valorar a importancia da investigación 
científica no desenvolvemento de novos materiais 
con aplicacións que melloren a calidade de vida. 

FQB3.5.1. Analiza a importancia e a necesidade da investigación científica aplicada ao 
desenvolvemento de novos materiais, e a súa repercusión na calidade de vida, a partir de fontes de 
información científica. 

 X   X  X 
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Bloque 4. Transformacións enerxéticas e espontaneidade das reaccións químicas 

 

Contidos: B4.1. Sistemas termodinámicos. B4.2. Primeiro principio da termodinámica. Enerxía interna. B4.3. Entalpía. Ecuacións termoquímicas. B4.4. Lei de Hess. B4.5. Segundo principio da termodinámica. 

Entropía. B4.6. Factores que interveñen na espontaneidade dunha reacción química. Enerxía de Gibbs. B4.7. Consecuencias sociais e ambientais das reaccións químicas de combustión. 

Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B4.1. Interpretar o primeiro principio da 
termodinámica como o principio de conservación da 
enerxía en sistemas nos que se producen 
intercambios de calor e traballo.  

FQB4.1.1. Relaciona a variación da enerxía interna nun proceso termodinámico coa calor absorbida ou 
desprendida e o traballo realizado no proceso.  X      

B4.2. Recoñecer a unidade da calor no Sistema 
Internacional e o seu equivalente mecánico. 

FQB4.2.1. Explica razoadamente o procedemento para determinar o equivalente mecánico da calor 
tomando como referente aplicacións virtuais interactivas asociadas ao experimento de Joule.  X      

B4.3. Interpretar ecuacións termoquímicas e 
distinguir entre reaccións endotérmicas e 
exotérmicas. 

FQB4.3.1. Expresa as reaccións mediante ecuacións termoquímicas debuxando e interpretando os 
diagramas entálpicos asociados.  X      

B4.4. Describir as posibles formas de calcular a 
entalpía dunha reacción química. 

FQB4.4.1. Calcula a variación de entalpía dunha reacción aplicando a lei de Hess, coñecendo as 
entalpías de formación ou as enerxías de ligazón asociadas a unha transformación química dada, e 
interpreta o seu signo. 

 X      

B4.5. Dar resposta a cuestións conceptuais sinxelas 
sobre o segundo principio da termodinámica en 
relación aos procesos espontáneos. 

FQB4.5.1. Predí a variación de entropía nunha reacción química dependendo da molecularidade e do 
estado dos compostos que interveñen.  X      

B4.6. Predicir, de forma cualitativa e cuantitativa, a 
espontaneidade dun proceso químico en 
determinadas condicións a partir da enerxía de 
Gibbs. 

FQB4.6.1. Identifica a enerxía de Gibbs coa magnitude que informa sobre a espontaneidade dunha 
reacción química.  X      

 FQB4.6.2. Xustifica a espontaneidade dunha reacción química en función dos factores entálpicos, 
antrópicos e da temperatura.  X      

B4.7. Distinguir os procesos reversibles e 
irreversibles, e a súa relación coa entropía e o 
segundo principio da termodinámica. 

FQB4.7.1. Expón situacións reais ou figuradas en que se poña de manifesto o segundo principio da 
termodinámica, asociando o concepto de entropía coa irreversibilidade dun proceso.  X      

 FQB4.7.2. Relaciona o concepto de entropía coa espontaneidade dos procesos irreversibles. 
 X      

B4.8. Analizar a influencia das reaccións de 
combustión a nivel social, industrial e ambiental, e 
as súas aplicacións. 

FQB4.8.1. Analiza as consecuencias do uso de combustibles fósiles, relacionando as emisións de CO2 
co seu efecto na calidade de vida, o efecto invernadoiro, o quecemento global, a redución dos recursos 
naturais e outros, a partir de distintas fontes de información, e propón actitudes sustentables para 
reducir estes efectos. 

X X   X X  

 

 

 



115 
 

Bloque 5. Química do carbono 

 

Contidos: B5.1. Enlaces do átomo de carbono. B5.2. Compostos de carbono: hidrocarburos. B5.3. Formulación e nomenclatura IUPAC dos compostos do carbono. B5.4. Compostos de carbono nitroxenados e 

osixenados.  B5.5. Isomería estrutural. B5.6. Petróleo e novos materiais B5.7. Aplicacións e propiedades dos compostos do carbono. B5.7. Aplicacións e propiedades dos compostos do carbono. 

Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CL CMCC
T 

CD CAA CS
C 

SIEE CEC 

B5.1. Recoñecer hidrocarburos saturados e 
insaturados e aromáticos, relacionándoos con 
compostos de interese biolóxico e industrial. 

FQB5.1.1. Formula e nomea segundo as normas da IUPAC hidrocarburos de cadea aberta e pechada, 
e derivados aromáticos.  X      

B5.2. Identificar compostos orgánicos que conteñan 
funcións osixenadas e nitroxenadas.  

FQB5.2.1. Formula e nomea segundo as normas da IUPAC compostos orgánicos sinxelos cunha 
función osixenada ou nitroxenada.  X      

B5.3. Representar os tipos de isomería. FQB5.3.1. Representa os isómeros dun composto orgánico. 
 X      

B5.4. Explicar os fundamentos químicos 
relacionados coa industria do petróleo e do gas 
natural. 

FQB5.4.1. Describe o proceso de obtención do gas natural e dos derivados do petróleo a nivel 
industrial, e a súa repercusión ambiental.  X   X   

 FQB5.4.2. Explica a utilidade das fraccións do petróleo. 
 X      

B5.5. Diferenciar as estruturas que presenta o 
carbono no grafito, no diamante, no grafeno, no 
fullereno e nos nanotubos, e relacionalo coas súas 
aplicacións. 

FQB5.5.1. Identifica as formas alotrópicas do carbono relacionándoas coas propiedades fisicoquímicas 
e as súas posibles aplicacións.  X      

B5.6. Valorar o papel da química do carbono nas 
nosas vidas e recoñecer a necesidade de adoptar 
actitudes e medidas ambientalmente sustentables. 

FQB5.6.1. A partir dunha fonte de información, elabora un informe no que se analice e xustifique a 
importancia da química do carbono e a súa incidencia na calidade de vida X X   X   

 FQB5.6.2. Relaciona as reaccións de condensación e combustión con procesos que ocorren a nivel 
biolóxico.  X      
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Bloque 1. A actividade científica 

 

Contidos: B1.1. Estratexias necesarias na actividade científica.  B1.2. Tecnoloxías da información e da comunicación no traballo científico.  B1.3. Proxecto de investigación. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B1.1. Recoñecer e utilizar as estratexias básicas da 
actividade científica: formular problemas e emitir 
hipóteses, propor modelos, elaborar estratexias de 
resolución de problemas e deseños experimentais, 
analizar os resultados e realizar experiencias  

FQB1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a investigación científica: fai preguntas, identifica 
problemas, recolle datos, realiza experiencias, deseña e argumenta estratexias de resolución de 
problemas, utiliza modelos e leis, revisa o proceso e obtén conclusións 

X X  X  X  

 FQB1.1.2. Resolve exercicios numéricos e expresa o valor das magnitudes empregando a notación 
científica, estima os erros absoluto e relativo asociados e contextualiza os resultados.  X  X  X  

 FQB1.1.3. Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as magnitudes nun proceso 
físico ou químico.  X      

 FQB1.1.4. Distingue magnitudes escalares e vectoriais, e opera adecuadamente con elas. 
X X X X    

 FQB1.1.5. Elabora e interpreta representacións gráficas de procesos físicos e químicos a partir dos 
datos obtidos en experiencias de laboratorio ou virtuais, e relaciona os resultados obtidos coas 
ecuacións que representan as leis e os principios subxacentes. 

X X  X    

 FQB1.1.6. A partir dun texto científico, extrae e interpreta a información, e argumenta con rigor e 
precisión, utilizando a terminoloxía adecuada. X X  X    

B1.2. Utilizar e aplicar as tecnoloxías da información 
e da comunicación no estudo dos fenómenos físicos 
e químicos. 

FQB1.2.1. Emprega aplicacións virtuais interactivas para simular experimentos físicos de difícil 
realización no laboratorio.  X X     

 FQB1.2.2. Establece os elementos esenciais para o deseño, a elaboración e a defensa dun proxecto 
de investigación, sobre un tema de actualidade científica, vinculado coa física ou a química, utilizando 
preferentemente as TIC. 

X X X X  X  

B1.3. Realizar en equipo tarefas propias da 
investigación científica. 

FQB1.3.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación 
científica: procura de información, prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigación. X X X X X X  
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Bloque 6. Cinemática 

 

Contidos: B6.1. Sistemas de referencia inerciais. Principio de relatividade de Galileo. B6.2. Movementos rectilíneo e circular. B6.2. Movementos rectilíneo e circular. B6.3. Movemento circular uniformemente 

acelerado. B6.4. Composición dos movementos rectilíneo uniforme e rectilíneo uniformemente acelerado. B6.5. Descrición do movemento harmónico simple (MHS). 

Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B6.1. Distinguir entre sistemas de referencia 
inerciais e non inerciais. 

FQB6.1.1. Analiza o movemento dun corpo en situacións cotiás razoando se o sistema de 
referencia elixido é inercial ou non inercial.  X      

 FQB6.1.2. Xustifica a viabilidade dun experimento que distinga se un sistema de referencia se 
acha en repouso ou se move con velocidade constante.  X      

B6.2. Representar graficamente as magnitudes 
vectoriais que describen o movementos nun sistema 
de referencia adecuado.  

FQB6.2.1. Describe o movemento dun corpo a partir dos seus vectores de posición, velocidade e 
aceleración nun sistema de referencia dado.  X      

B6.3. Recoñecer as ecuacións dos movementos 
rectilíneo e circular, e aplicalas a situacións 
concretas. 

FQB6.3.1. Obtén as ecuacións que describen a velocidade e a aceleración dun corpo a partir da 
expresión do vector de posición en función do tempo.  X      

 FQB6.3.2. Resolve exercicios prácticos de cinemática en dúas dimensións (movemento dun 
corpo nun plano) aplicando as ecuacións dos movementos rectilíneo uniforme (MRU) e 
movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 

 X      

 FQB6.3.3. Realiza e describe experiencias que permitan analizar os movementos rectilíneo ou 
circular, e determina as magnitudes involucradas.  X      

B6.4. Interpretar representacións gráficas dos 
movementos rectilíneo e circular. 

FQB6.4.1. Interpreta as gráficas que relacionan as variables implicadas nos movementos MRU, 
MRUA e circular uniforme (MCU) aplicando as ecuacións adecuadas para obter os valores do 
espazo percorrido, a velocidade e a aceleración. 

 X      

B6.5. Determinar velocidades e aceleracións 
instantáneas a partir da expresión do vector de 
posición en función do tempo. 

FQB6.5.1. Formulado un suposto, identifica o tipo ou os tipos de movementos implicados, e 
aplica as ecuacións da cinemática para realizar predicións acerca da posición e a velocidade do 
móbil. 

 X      

B6.6. Describir o movemento circular uniformemente 
acelerado e expresar a aceleración en función das 
súas compoñentes intrínsecas.  

FQB6.6.1. Identifica as compoñentes intrínsecas da aceleración en casos prácticos e aplica as 
ecuacións que permiten determinar o seu valor.  X      

B6.7. Relacionar nun movemento circular as 
magnitudes angulares coas lineais.  

FQB6.7.1. Relaciona as magnitudes lineais e angulares para un móbil que describe unha 
traxectoria circular, establecendo as ecuacións correspondentes.  X      

B6.8. Identificar o movemento non circular dun móbil 
nun plano como a composición de dous 
movementos unidimensionais rectilíneo uniforme 
(MRU) e/ou rectilíneo uniformemente acelerado 
(MRUA). 

FQB6.8.1. Recoñece movementos compostos, establece as ecuacións que os describen, e 
calcula o valor de magnitudes tales como alcance e altura máxima, así como valores 
instantáneos de posición, velocidade e aceleración. 

 X      

 FQB6.8.2. Resolve problemas relativos á composición de movementos descompoñéndoos en 
dous movementos rectilíneos.  X      
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Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B6.8. Identificar o movemento non circular dun móbil 
nun plano como a composición de dous movementos 
unidimensionais rectilíneo uniforme (MRU) e/ou 
rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 

FQB6.8.3. Emprega simulacións virtuais interactivas para resolver supostos prácticos reais, 
determinando condicións iniciais, traxectorias e puntos de encontro dos corpos implicados.  X      

B6.9. Interpretar o significado físico dos parámetros 
que describen o movemento harmónico simple 
(MHS) e asocialo ao movemento dun corpo que 
oscile. 

FQB6.9.1. Deseña, realiza e describe experiencias que poñan de manifesto o movemento 
harmónico simple (MHS) e determina as magnitudes involucradas.  X      

 FQB6.9.2. Interpreta o significado físico dos parámetros que aparecen na ecuación do 
movemento harmónico simple.  X      

 FQB6.9.3. Predí a posición dun oscilador harmónico simple coñecendo a amplitude, a 
frecuencia, o período e a fase inicial.  X      

 FQB6.9.4. Obtén a posición, velocidade e aceleración nun movemento harmónico simple 
aplicando as ecuacións que o describen.  X      

 FQB6.9.5. Analiza o comportamento da velocidade e da aceleración dun movemento 
harmónico simple en función da elongación.        

 FQB6.9.6. Representa graficamente a posición, a velocidade e a aceleración do movemento 
harmónico simple (MHS) en función do tempo, comprobando a súa periodicidade.  X      
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Bloque 7. Dinámica 

Contidos: B7.1. A forza como interacción. B7.2. Leis de Newton. B7.3. Forzas de contacto. Dinámica de corpos ligados. B7.4. Forzas elásticas. Dinámica do MHS.  B7.5. Sistema de dúas partículas.  B7.6. 

Conservación do momento lineal e impulso mecánico. B7.7. Dinámica do movemento circular uniforme. B7.8. Leis de Kepler. B7.9. Forzas centrais. Momento dunha forza e momento angular. Conservación do 
momento angular. B7.10. Lei de gravitación universal. B7.11. Interacción electrostática: lei de Coulomb. 

Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B7.1. Identificar todas as forzas que actúan sobre un 
corpo. 

FQB7.1.1. Representa todas as forzas que actúan sobre un corpo, obtendo a resultante e extraendo 
consecuencias sobre o seu estado de movemento.  X      

 FQB7.1.2. Debuxa o diagrama de forzas dun corpo situado no interior dun ascensor en diferentes 
situacións de movemento, calculando a súa aceleración a partir das leis da dinámica.  X      

B7.2. Resolver situacións desde un punto de vista 
dinámico que involucran planos inclinados e/ou poleas. 

FQB7.2.1. Calcula o módulo do momento dunha forza en casos prácticos sinxelos. 
 X      

 FQB7.2.2. Resolve supostos nos que aparezan forzas de rozamento en planos horizontais ou 
inclinados, aplicando as leis de Newton.  X      

 FQB7.2.3. Relaciona o movemento de varios corpos unidos mediante cordas tensas e poleas coas 
forzas que actúan sobre cada corpo.  X      

B7.3. Recoñecer as forzas elásticas en situacións 
cotiás e describir os seus efectos.  

FQB7.3.1. Determina experimentalmente a constante elástica dun resorte aplicando a lei de Hooke e 
calcula a frecuencia coa que oscila unha masa coñecida unida a un extremo do citado resorte.  X      

 FQB7.3.2. Demostra que a aceleración dun movemento harmónico simple (MHS) é proporcional ao 
desprazamento empregando a ecuación fundamental da dinámica.  X      

 FQB7.3.3. Estima o valor da gravidade facendo un estudo do movemento do péndulo simple. 
 X      

B7.4. Aplicar o principio de conservación do momento 
lineal a sistemas de dous corpos e predicir o 
movemento destes a partir das condicións iniciais. 

FQB7.4.1. Establece a relación entre impulso mecánico e momento lineal aplicando a segunda lei de 
Newton.  X      

 FQB7.4.2. Explica o movemento de dous corpos en casos prácticos como colisións e sistemas de 
propulsión mediante o principio de conservación do momento lineal.  X      

B7.5. Xustificar a necesidade de que existan forzas 
para que se produza un movemento circular. 

FQB7.5.1. Aplica o concepto de forza centrípeta para resolver e interpretar casos de móbiles en curvas 
e en traxectorias circulares.  X      

B7.6. Contextualizar as leis de Kepler no estudo do 
movemento planetario. 

FQB7.6.1. Comproba as leis de Kepler a partir de táboas de datos astronómicos correspondentes ao 
movemento dalgúns planetas.  X     X 

B7.7. Asociar o movemento orbital coa actuación de 
forzas centrais e a conservación do momento angular. 

FQB7.7.1. Aplica a lei de conservación do momento angular ao movemento elíptico dos planetas, 
relacionando valores do raio orbital e da velocidade en diferentes puntos da órbita.  X      

 FQB7.7.2. Utiliza a lei fundamental da dinámica para explicar o movemento orbital de corpos como 
satélites, planetas e galaxias, relacionando o raio e a velocidade orbital coa masa do corpo central.  X      

B7.8. Determinar e aplicar a lei de gravitación universal á 
estimación do peso dos corpos e á interacción entre 
corpos celestes, tendo en conta o seu carácter vectorial. 

FQB7.8.1. Expresa a forza da atracción gravitatoria entre dous corpos calquera, coñecidas as variables 
das que depende, establecendo como inciden os cambios nestas sobre aquela.  X      
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Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B7.8. Determinar e aplicar a lei de gravitación 
universal á estimación do peso dos corpos e á 
interacción entre corpos celestes, tendo en conta o 
seu carácter vectorial 

FQB7.8.2. Compara o valor da atracción gravitatoria da Terra sobre un corpo na súa superficie coa 
acción de corpos afastados sobre o mesmo corpo.  X      

B7.9. Enunciar a lei de Coulomb e caracterizar a 
interacción entre dúas cargas eléctricas puntuais. 

FQB7.9.1. Compara a lei de Newton da gravitación universal e a de Coulomb, e establece 
diferenzas e semellanzas entre elas.  X     X 

 FQB7.9.2. Acha a forza neta que un conxunto de cargas exerce sobre unha carga problema 
utilizando a lei de Coulomb.  X      

 FQB7.10.1. Determina as forzas electrostática e gravitatoria entre dúas partículas de carga e masa 
coñecidas e compara os valores obtidos, extrapolando conclusións ao caso dos electróns e o 
núcleo dun átomo. 

 X      

 

 

 

Bloque 8. Enerxía 

Contidos: B8.1. Enerxía mecánica e traballo. B8.2. Teorema das forzas vivas. B8.3. Sistemas conservativos. B8.4. Enerxía cinética e potencial do movemento harmónico simple. B8.5. Diferenza de potencial 

eléctrico. 

Criterios avaliación Estándares aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B8.1. Establecer a lei de conservación da enerxía 
mecánica e aplicala á resolución de casos prácticos. 

 

FQB8.1.1. Aplica o principio de conservación da enerxía para resolver problemas mecánicos, 
determinando valores de velocidade e posición, así como de enerxía cinética e potencial.  X      

 FQB8.1.2. Relaciona o traballo que realiza unha forza sobre un corpo coa variación da súa enerxía 
cinética, e determina algunha das magnitudes implicadas.  X      

B8.2. Recoñecer sistemas conservativos como 
aqueles para os que é posible asociar unha enerxía 
potencial e representar a relación entre traballo e 
enerxía. 

FQB8.2.1. Clasifica en conservativas e non conservativas, as forzas que interveñen nun suposto 
teórico xustificando as transformacións enerxéticas que se producen e a súa relación co traballo.  X      

B8.3. Describir as transformacións enerxéticas que 
teñen lugar nun oscilador harmónico. 

FQB8.3.1. Estima a enerxía almacenada nun resorte en función da elongación, coñecida a súa 
constante elástica.  X      

 FQB8.3.2. Calcula as enerxías cinética, potencial e mecánica dun oscilador harmónico aplicando o 
principio de conservación da enerxía e realiza a representación gráfica correspondente.  X      

B8.4. Vincular a diferenza de potencial eléctrico co 
traballo necesario para transportar unha carga entre 
dous puntos dun campo eléctrico e coñecer a súa 
unidade no Sistema Internacional. 

FQB8.4.1. Asocia o traballo necesario para trasladar unha carga entre dous puntos dun campo 
eléctrico coa diferenza de potencial existente entre eles permitindo a determinación da enerxía 
implicada no proceso. 

 X      
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QUÍMICA 2º BACHILLERATO 
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Bloque 1. A actividade científica 

 

Contidos: B1.1. Utilización de estratexias básicas da actividade científica.  B1.2. Importancia da investigación científica na industria e na empresa. B1.3. Prevención de riscos no laboratorio B1.4. Investigación 

científica: documentación, elaboración de informes, comunicación e difusión de resultados. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B1.1. Realizar interpretacións, predicións e 
representación de fenómenos químicos a partir dos 
datos dunha investigación científica, e obter 
conclusións. 

QUB1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a investigación científica traballando tanto individualmente 
como en grupo, formulando preguntas, identificando problemas, recollendo datos mediante a 
observación ou a experimentación, analizando e comunicando os resultados, e desenvolvendo 
explicacións mediante a realización dun informe final. 

X X X X X X  

B1.2. Aplicar a prevención de riscos no laboratorio de 
química e coñecer a importancia dos fenómenos 
químicos e as súas aplicacións aos individuos e á 
sociedade. 

QUB1.2.1.Utiliza o material e os instrumentos de laboratorio empregando as normas de seguridade 
adecuadas para a realización de experiencias químicas.   X   X   

B1.3. Empregar axeitadamente as tecnoloxías da 
información e da comunicación para a procura de 
información, o manexo de aplicacións de simulación de 
probas de laboratorio, a obtención de datos e a 
elaboración de informes. 

QUB1.3.1. Elabora información e relaciona os coñecementos químicos aprendidos con fenómenos da 
natureza, e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual. X X X  X   

QUB1.3.2. Localiza e utiliza aplicacións e programas de simulación de prácticas de laboratorio. 
 X X     

QUB1.3.3. Realiza e defende un traballo de investigación utilizando as tecnoloxías da información e da 
comunicación. X X X   X  

B1.4. Deseñar, elaborar, comunicar e defender 
informes de carácter científico, realizando unha 
investigación baseada na práctica experimental. 

QUB1.4.1. Analiza a información obtida principalmente a través de internet, identificando as principais 
características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información científica.  X X X    

QUB1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nunha fonte de información de 
divulgación científic,a e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con 
propiedade. 

X X  X    
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Bloque 2. Orixe e evolución dos compoñentes do Universo 

 

Contidos: B2.1. Estrutura da materia. Hipótese de Planck. B2.2. Modelo atómico de Bohr. B2.2. Modelo atómico de Bohr. B2.3. Orbitais atómicos. Números cuánticos e a súa interpretación. B2.4. Mecánica cuántica: 

hipótese de De Broglie, principio de indeterminación de Heisenberg. B2.5. Partículas subatómicas: orixe do Universo. B2.6. Clasificación dos elementos segundo a súa estrutura electrónica: sistema periódico. B2.7. 
Propiedades dos elementos segundo a súa posición no sistema periódico: enerxía de ionización, afinidade electrónica, electronegatividade e raio atómico. B2.8. Enlace químico. B2.9. Enlace iónico. B2.10. Propiedades 
das substancias con enlace iónico. B2.11. Enlace covalente. B2.12. Xeometría e polaridade das moléculas. B2.13. Teoría do enlace de valencia (TEV) e hibridación. B2.14. Teoría de repulsión de pares electrónicos da 
capa de valencia (TRPECV). B2.15. Propiedades das substancias con enlace covalente. B2.16. Enlaces presentes en substancias de interese biolóxico B2.17. Enlace metálico.  B2.18. Propiedades dos metais. 
Aplicacións de supercondutores e semicondutores. B2.19. Modelo do gas electrónico e teoría de bandas. B2.20. Natureza das forzas intermoleculares. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B2.1. Analizar cronoloxicamente os modelos atómicos 
ata chegar ao modelo actual, discutindo as súas 
limitacións e a necesidade dun novo. 

QUB2.1.1. Explica as limitacións dos distintos modelos atómicos en relación cos feitos experimentais 
que levan asociados. 

 X     X 

QUB2.1.2. Calcula o valor enerxético correspondente a unha transición electrónica entre dous niveis 
dados, en relación coa interpretación dos espectros atómicos. 

 X      

B2.2. Recoñecer a importancia da teoría 
mecanocuántica para o coñecemento do átomo. 

QUB2.2.1. Diferencia o significado dos números cuánticos segundo Bohr e a teoría mecanocuántica que 
define o modelo atómico actual, en relación co concepto de órbita e orbital. 

 X      

B2.3. Explicar os conceptos básicos da mecánica 
cuántica: dualidade onda-corpúsculo e incerteza. 

QUB2.3.1. Determina lonxitudes de onda asociadas a partículas en movemento para xustificar o 
comportamento ondulatorio dos electróns. 

 X      

QUB2.3.2. Xustifica o carácter probabilístico do estudo de partículas atómicas a partir do principio de 
indeterminación de Heisenberg. 

 X      

B2.4. Describir as características fundamentais das 
partículas subatómicas, diferenciando os tipos. 

QUB2.4.1. Coñece as partículas subatómicas e os tipos de quarks presentes na natureza íntima da 
materia e na orixe primixenia do Universo, explicando as características e a clasificación destes. 

 
X 

     

B2.5. Establecer a configuración electrónica dun átomo 
en relación coa súa posición na táboa periódica. 

QUB2.5.1. Determina a configuración electrónica dun átomo, coñecida a súa posición na táboa periódica 
e os números cuánticos posibles do electrón diferenciador. 

 X      

B2.6. Identificar os números cuánticos para un electrón 
segundo no orbital en que se atope. 

QUB2.6.1. Xustifica a reactividade dun elemento a partir da estrutura electrónica ou a súa posición na 
táboa periódica. 

 X      

B2.7. Coñecer a estrutura básica do sistema periódico 
actual, definir as propiedades periódicas estudadas e 
describir a súa variación ao longo dun grupo ou 
período. 

QUB2.7.1. Argumenta a variación do raio atómico, potencial de ionización, afinidade electrónica e 
electronegatividade en grupos e períodos, comparando as devanditas propiedades para elementos 
diferentes. 

 
X 

     

B2.8. Utilizar o modelo de enlace correspondente para 
explicar a formación de moléculas, de cristais e de 
estruturas macroscópicas, e deducir as súas 
propiedades. 

QUB2.8.1. Xustifica a estabilidade das moléculas ou dos cristais formados empregando a regra do octeto 
ou baseándose nas interaccións dos electróns da capa de valencia para a formación dos enlaces. 

 
X 

     

 

 



124 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B2.9. Construír ciclos enerxéticos do tipo Born-Haber 
para calcular a enerxía de rede, analizando de forma 
cualitativa a variación de enerxía de rede en diferentes 
compostos 

QUB2.9.1. Aplica o ciclo de Born-Haber para o cálculo da enerxía reticular de cristais iónicos. 
 X      

QUB2.9.2. Compara a fortaleza do enlace en distintos compostos iónicos aplicando a fórmula de Born-
Landé para considerar os factores dos que depende a enerxía reticular. 

 X      

B2.10. Describir as características básicas do enlace 
covalente empregando diagramas de Lewis e utilizar a 
TEV para a súa descrición máis complexa. 

QUB2.10.1. Determina a polaridade dunha molécula utilizando o modelo ou a teoría máis axeitados para 
explicar a súa xeometría. 

 X      

QUB2.10.2. Representa a xeometría molecular de distintas substancias covalentes aplicando a TEV e a 
TRPECV. 

 X      

B2.11. Empregar a teoría da hibridación para explicar 
o enlace covalente e a xeometría de distintas 
moléculas. 

QUB2.11.1. Dálles sentido aos parámetros moleculares en compostos covalentes utilizando a teoría de 
hibridación para compostos inorgánicos e orgánicos. 

 X      

B2.12. Coñecer as propiedades dos metais 
empregando as diferentes teorías estudadas para a 
formación do enlace metálico. 

QUB2.12.1. Explica a condutividade eléctrica e térmica mediante o modelo do gas electrónico, 
aplicándoo tamén a substancias semicondutoras e supercondutoras. 

 
X 

     

B2.13. Explicar a posible condutividade eléctrica dun 
metal empregando a teoría de bandas. 

QUB2.13.1. Describe o comportamento dun elemento como illante, condutor ou semicondutor eléctrico, 
utilizando a teoría de bandas. 

 X      

QUB2.13.2. Coñece e explica algunhas aplicacións dos semicondutores e supercondutores, e analiza a 
súa repercusión no avance tecnolóxico da sociedade. 

 X      

B2.14. Recoñecer os tipos de forzas intermoleculares 
e explicar como afectan as propiedades de 
determinados compostos en casos concretos. 

QUB2.14.1. Xustifica a influencia das forzas intermoleculares para explicar como varían as propiedades 
específicas de diversas substancias en función das devanditas interaccións. 

 
X 

     

B2.15. Diferenciar as forzas intramoleculares das 
intermoleculares en compostos iónicos ou covalentes. 

QUB2.15.1. Compara a enerxía dos enlaces intramoleculares en relación coa enerxía correspondente ás 
forzas intermoleculares, xustificando o comportamento fisicoquímico das moléculas. 

 X      
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Bloque 3. Reaccións químicas 

 

 

Contidos: B3.1. Concepto de velocidade de reacción.  B3.2. Teoría de colisións e do estado de transición. B3.3. Factores que inflúen na velocidade das reaccións químicas.  B3.4. Utilización de catalizadores en 

procesos industriais. B3.5. Mecanismos de reacción. B3.6. Equilibrio químico. Lei de acción de masas. B3.7. Constante de equilibrio: formas de expresala. B3.7. Constante de equilibrio: formas de expresala. B3.8. 
Equilibrios con gases. B3.9. Equilibrios heteroxéneos: reaccións de precipitación. B3.10. Factores que afectan o estado de equilibrio: principio de Le Chatelier. B3.3. Factores que inflúen na velocidade das reaccións 
químicas. B3.4. Utilización de catalizadores en procesos industriais. B3.10. Factores que afectan o estado de equilibrio: principio de Le Chatelier. B3.11. Aplicacións e importancia do equilibrio químico en procesos 
industriais e en situacións da vida cotiá. B3.9. Equilibrios heteroxéneos: reaccións de precipitación. B3.10. Factores que afectan o estado de equilibrio: principio de Le Chatelier. B3.12. Concepto de ácido-base.  
B313. Teoría de Brönsted-Lowry. B3.14. Forza relativa dos ácidos e bases; grao de ionización. B3.15. Equilibrio iónico da auga. B3.16. Concepto de pH. Importancia do pH a nivel biolóxico. B3.17. Estudo cualitativo 
das disolucións reguladoras de pH. B3.18. Equilibrio ácido-base B3.19. Volumetrías de neutralización ácido-base. B3.20. Estudo cualitativo da hidrólise de sales. B3.19. Volumetrías de neutralización ácido-base. 
B3.21. Ácidos e bases relevantes a nivel industrial e de consumo. Problemas ambientais. B3.22. Equilibrio redox. B3.23. Concepto de oxidación-redución. Oxidantes e redutores. Número de oxidación. B3.24. Axuste 
redox polo método do ión-electrón. Estequiometría das reaccións redox. B3.25. Potencial de redución estándar. B3.26. Volumetrías redox. B3.27. Leis de Faraday da electrólise. B3.28. Aplicacións e repercusións das 
reaccións de oxidación redución: baterías eléctricas, pilas de combustible e prevención da corrosión de metais 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B3.1. Definir velocidade dunha reacción e aplicar a teoría 
das colisións e do estado de transición utilizando o concepto 
de enerxía de activación. 

QUB3.1.1. Obtén ecuacións cinéticas reflectindo as unidades das magnitudes que interveñen.  X      

B3.2. Xustificar como a natureza e a concentración dos 
reactivos, a temperatura e a presenza de catalizadores 
modifican a velocidade de reacción. 

QUB3.2.1. Predí a influencia dos factores que modifican a velocidade dunha reacción. 
 X      

QUB3.2.2. Explica o funcionamento dos catalizadores en relación con procesos industriais e a 
catálise encimática, analizando a súa repercusión no medio e na saúde. 

 X   X   

B3.3. Coñecer que a velocidade dunha reacción química 
depende da etapa limitante segundo o seu mecanismo de 
reacción establecido. 

QUB3.3.1. Deduce o proceso de control da velocidade dunha reacción química identificando a 
etapa limitante correspondente ao seu mecanismo de reacción. 

 X      

B3.4. Aplicar o concepto de equilibrio químico para predicir a 
evolución dun sistema. 

QUB3.4.1. Interpreta o valor do cociente de reacción comparándoo coa constante de equilibrio, 
prevendo a evolución dunha reacción para alcanzar o equilibrio. 

 X      

QUB3.4.2. Comproba e interpreta experiencias de laboratorio onde se poñen de manifesto os 
factores que inflúen no desprazamento do equilibrio químico, en equilibrios homoxéneos e 
heteroxéneos. 

 X  X    

B3.5. Expresar matematicamente a constante de equilibrio 
dun proceso no que interveñen gases, en función da 
concentración e das presións parciais. 

QUB3.5.1. Acha o valor das constantes de equilibrio, Kc e Kp, para un equilibrio en diferentes 
situacións de presión, volume ou concentración. 

 X      

QUB3.5.2. Calcula as concentracións ou presións parciais das substancias presentes nun 
equilibrio químico empregando a lei de acción de masas, e deduce como evoluciona o 
equilibrio ao variar a cantidade de produto ou reactivo. 

 X      

B3.6. Relacionar Kc e Kp en equilibrios con gases, 
interpretando o seu significado, e resolver problemas de 
equilibrios homoxéneos en reaccións gasosas. 

QUB3.6.1. Utiliza o grao de disociación aplicándoo ao cálculo de concentracións e constantes 
de equilibrio Kc e Kp. 

 X      
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B3.7. Resolver problemas de equilibrios heteroxéneos, con 
especial atención aos de disolución-precipitación. 

QUB3.7.1. Relaciona a solubilidade e o produto de solubilidade aplicando a lei de Guldberg e 
Waage en equilibrios heteroxéneos sólido-líquido, e aplícao experimentalmente como método 
de separación e identificación de mesturas de sales disolvidos. 

 X      

B3.8. Aplicar o principio de Le Chatelier a distintos tipos de 
reaccións tendo en conta o efecto da temperatura, a presión, 
o volume e a concentración das substancias presentes, 
predicindo a evolución do sistema. 

QUB3.8.1. Aplica o principio de Le Chatelier para predicir a evolución dun sistema en equilibrio 
ao modificar a temperatura, a presión, o volume ou a concentración que o definen, utilizando 
como exemplo a obtención industrial do amoníaco. 

 X      

B3.9. Valorar a importancia do principio de Le Chatelier en 
diversos procesos industriais. 

QUB3.9.1. Analiza os factores cinéticos e termodinámicos que inflúen nas velocidades de 
reacción e na evolución dos equilibrios para optimizar a obtención de compostos de interese 
industrial, como por exemplo o amoníaco. 

 X      

B3.10. Explicar como varía a solubilidade dun sal polo efecto 
dun ión común. 

QUB3.10.1. Calcula a solubilidade dun sal interpretando como se modifica ao engadir un ión 
común, e verifícao experimentalmente nalgúns casos concretos. 

 X      

B3.11. Aplicar a teoría de Brönsted para recoñecer as 
substancias que poden actuar como ácidos ou bases. 

QUB3.11.1. Xustifica o comportamento ácido ou básico dun composto aplicando a teoría de 
Brönsted-Lowry dos pares de ácido-base conxugados. 

 X      

B3.12. Determinar o valor do pH de distintos tipos de ácidos 
e bases. 

QUB3.12.1. Identifica o carácter ácido, básico ou neutro, e a fortaleza ácido-base de distintas 
disolucións segundo o tipo de composto disolvido nelas, e determina teoricamente e 
experimentalmente o valor do pH destas.  

 X      

B3.13. Explicar as reaccións ácido-base e a importancia 
dalgunha delas, así como as súas aplicacións prácticas. 

QUB3.13.1. Describe o procedemento para realizar unha volumetría ácido-base dunha 
disolución de concentración descoñecida, realizando os cálculos necesarios. 

 X      

B3.14. Xustificar o pH resultante na hidrólise dun sal. QUB3.14.1. Predí o comportamento ácido-base dun sal disolvido en auga aplicando o 
concepto de hidrólise, e escribr os procesos intermedios e os equilibrios que teñen lugar. 

 X   X   

B3.15. Utilizar os cálculos estequiométricos necesarios para 
levar a cabo unha reacción de neutralización ou volumetría 
ácido-base. 

QUB3.15.1. Determina a concentración dun ácido ou unha base valorándoa con outra de 
concentración coñecida, establecendo o punto de equivalencia da neutralización mediante o 
emprego de indicadores ácido-base (faino no laboratorio no caso de ácidos e bases fortes). 

 X      

B3.16. Coñecer as aplicacións dos ácidos e das bases na 
vida cotiá (produtos de limpeza, cosmética, etc.). 

QUB3.16.1. Recoñece a acción dalgúns produtos de uso cotián como consecuencia do seu 
comportamento químico ácido-base. 

 X      

B3.17. Determinar o número de oxidación dun elemento 
químico identificando se se oxida ou reduce nunha reacción 
química. 

QUB3.17.1. Define oxidación e redución en relación coa variación do número de oxidación dun 
átomo en substancias oxidantes e redutoras. 

 X      

B3.18. Axustar reaccións de oxidación-redución utilizando o 
método do ión-electrón e facer os cálculos estequiométricos 
correspondentes. 

QUB3.18.1. Identifica reaccións de oxidación-redución empregando o método do ión-electrón 
para axustalas. 

 X      

 

 

 

 



127 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B3.19. Comprender o significado de potencial estándar de 
redución dun par redox, utilizándoo para predicir a 
espontaneidade dun proceso entre dous pares redox. 

QUB3.19.1. Relaciona a espontaneidade dun proceso redox coa variación de enerxía de 
Gibbs, considerando o valor da forza electromotriz obtida. 

 X      

QUB3.19.2. Deseña unha pila coñecendo os potenciais estándar de redución, utilizándoos 
para calcular o potencial xerado formulando as semirreacións redox correspondentes, e 
constrúe unha pila Daniell. 

 X      

QUB3.19.3. Analiza un proceso de oxidación-redución coa xeración de corrente eléctrica 
representando unha célula galvánica. 

 X      

B3.20. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para 
aplicar ás volumetrías redox. 

QUB3.20.1. Describe o procedemento para realizar unha volumetría redox, realizando os 
cálculos estequiométricos correspondentes. 

 X      

B3.21. Determinar a cantidade de substancia depositada nos 
eléctrodos dunha cuba electrolítica empregando as leis de 
Faraday. 

QUB3.21.1. Aplica as leis de Faraday a un proceso electrolítico determinando a cantidade de 
materia depositada nun eléctrodo ou o tempo que tarda en facelo, e compróbao 
experimentalmente nalgún proceso dado. 

 X      

B3.22. Coñecer algunhas das aplicacións da electrólises 
como a prevención da corrosión, a fabricación de pilas de 
distintos tipos (galvánicas, alcalinas e de combustible) e a 
obtención de elementos puros. 

QUB3.22.1. Representa os procesos que teñen lugar nunha pila de combustible, escribindo as 
semirreaccións redox e indicando as vantaxes e os inconvenientes do uso destas pilas fronte 
ás convencionais. 

 X   X   

QUB3.22.2. Xustifica as vantaxes da anodización e a galvanoplastia na protección de obxectos 
metálicos. 

 X      
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Bloque 4. Síntese orgánica e novos materiais 

Contidos: B4.1. Estudo de funcións orgánicas. B4.2. Nomenclatura e formulación orgánica segundo as normas da IUPAC. B4.3. Funcións orgánicas de interese: osixenadas e nitroxenadas, derivados haloxenados, 

tiois e perácidos. Compostos orgánicos polifuncionais. B4.4. Tipos de isomería. B4.5. Tipos de reaccións orgánicas B4.6. Importancia da química do carbono no desenvolvemento da sociedade do benestar. B4.7. 
Principais compostos orgánicos de interese biolóxico e industrial: materiais polímeros e medicamentos. B4.8. Macromoléculas. B4.9. Polímeros. B4.10. Reaccións de polimerización. B4.11. Polímeros de orixe natural e 
sintética: propiedades. B4.7. Principais compostos orgánicos de interese biolóxico e industrial: materiais polímeros e medicamentos. B4.12. Fabricación de materiais plásticos e as súas transformacións: impacto 
ambiental. B4.6. Importancia da química do carbono no desenvolvemento da sociedade do benestar. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B4.1. Recoñecer os compostos orgánicos, segundo a 
función que os caracteriza. 

QUB4.1.1. Relaciona a forma de hibridación do átomo de carbono co tipo de enlace en diferentes 
compostos representando graficamente moléculas orgánicas sinxelas. 

 X      

B4.2. Formular compostos orgánicos sinxelos con 
varias funcións. 

QUB4.2.1. Diferencia, nomea e formula hidrocarburos e compostos orgánicos que posúen varios grupos 
funcionais. 

 X      

B4.3. Representar isómeros a partir dunha fórmula 
molecular dada. 

QUB4.3.1. Distingue os tipos de isomería representando, formulando e nomeando os posibles isómeros, 
dada unha fórmula molecular. 

 X      

B4.4. Identificar os principais tipos de reaccións 
orgánicas: substitución, adición, eliminación, 
condensación e redox. 

QUB4.4.1. Identifica e explica os principais tipos de reaccións orgánicas (substitución, adición, 
eliminación, condensación e redox), predicindo os produtos, se é necesario. 

 X      

B4.5. Escribir e axustar reaccións de obtención ou 
transformación de compostos orgánicos en función do 
grupo funcional presente. 

QUB4.5.1. Desenvolve a secuencia de reaccións necesarias para obter un composto orgánico 
determinado a partir de outro con distinto grupo funcional, aplicando a regra de Markovnikov ou de 
Saytzeff para a formación de distintos isómeros. 

 X      

B4.6. Valorar a importancia da química orgánica 
vinculada a outras áreas de coñecemento e ao 
interese social. 

QUB4.6.1. Relaciona os grupos funcionais e as estruturas principais con compostos sinxelos de interese 
biolóxico. 

 X   X   

B4.7. Determinar as características máis importantes 
das macromoléculas. 

QUB4.7.1. Recoñece macromoléculas de orixe natural e sintética. 
 X      

B4.8. Representar a fórmula dun polímero a partir dos 
seus monómeros, e viceversa. 

QUB4.8.1. A partir dun monómero, deseña o polímero correspondente e explica o proceso que tivo lugar. 
 X      

B4.9. Describir os mecanismos máis sinxelos de 
polimerización e as propiedades dalgúns dos 
principais polímeros de interese industrial. 

QUB4.9.1. Utiliza as reaccións de polimerización para a obtención de compostos de interese industrial 
como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas e poliésteres, poliuretanos e baquelita. 

 X      

B4.10. Coñecer as propiedades e a obtención 
dalgúns compostos de interese en biomedicina e, en 
xeral, nas ramas da industria. 

QUB4.10.1. Identifica substancias e derivados orgánicos que se utilizan como principios activos de 
medicamentos, cosméticos e biomateriais, e valora a repercusión na calidade de vida. 

 X   X   

B4.11. Distinguir as principais aplicacións dos 
materiais polímeros, segundo a súa utilización en 
distintos ámbitos. 

QUB4.11.1. Describe as principais aplicacións dos materiais polímeros de alto interese tecnolóxico e 
biolóxico (adhesivos e revestimentos, resinas, tecidos, pinturas, próteses, lentes, etc.), en relación coas 
vantaxes e as desvantaxes do seu uso segundo as propiedades que o caracterizan. 

 X   X   

B4.12. Valorar a utilización das substancias orgánicas 
no desenvolvemento da sociedade actual e os 
problemas ambientais que se poden derivar. 

QUB4.12.1. Recoñece as utilidades que os compostos orgánicos teñen en sectores como a alimentación, 
a agricultura, a biomedicina, a enxeñaría de materiais e a enerxía, fronte ás posibles desvantaxes que 
leva consigo o seu desenvolvemento. 

 X   X  X 
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Bloque 1. A actividade científica 

 

Contidos: B1.1. Estratexias propias da actividade científica.  B1.2. Tecnoloxías da información e da comunicación. B1.1. Estratexias necesarias na actividade científica. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B1.1. Recoñecer e utilizar as estratexias básicas da 
actividade científica.  

FSB1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a investigación científica, propondo preguntas, identificando 
e analizando problemas, emitindo hipóteses fundamentadas, recollendo datos, analizando tendencias a 
partir de modelos, e deseñando e propondo estratexias de actuación. 

X X   X X  

FSB1.1.2. Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as magnitudes nun proceso físico. 
 X  X    

FSB1.1.3. Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a partir dos datos proporcionados e 
das ecuacións que rexen o fenómeno, e contextualiza os resultados.  

 X  X    

FSB1.1.4. Elabora e interpreta representacións gráficas de dúas e tres variables a partir de datos 
experimentais, e relaciónaas coas ecuacións matemáticas que representan as leis e os principios físicos 
subxacentes. 

 X  X    

B1.2. Coñecer, utilizar e aplicar as tecnoloxías da 
información e da comunicación no estudo dos 
fenómenos físicos. 

FSB1.2.1. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular experimentos físicos de difícil implantación 
no laboratorio. 

 X X     

FSB1.2.2. Analiza a validez dos resultados obtidos e elabora un informe final facendo uso das TIC, no 
que se comunique tanto o proceso como as conclusións obtidas. 

X X X   X  

FSB1.2.3. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de 
información científica existente en internet e noutros medios dixitais.  

 X X     

FSB1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun texto de divulgación científica, e 
transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade. 

X X X X    

B1.3. Realizar de xeito cooperativo tarefas propias da 
investigación científica. 

FQB1.3.1. Realiza de xeito cooperativo algunhas tarefas propias da investigación científica: procura de 
información, prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigación. 

X X X X X X  
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Bloque 2. Interacción gravitatoria 

 

Contidos: B2.1. Campo gravitatorio. B2.2. Campos de forza conservativos.  B2.3. Intensidade do campo gravitatorio. B2.4. Potencial gravitatorio. B2.5. Enerxía potencial gravitatoria. B2.6. Lei de conservación da 

enerxía. B2.7. Relación entre enerxía e movemento orbital. B2.8. Satélites: tipos. B2.9. Caos determinista. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B2.1. Asociar o campo gravitatorio á existencia de 
masa, e caracterizalo pola intensidade do campo e o 
potencial. 

FSB2.1.1. Diferencia os conceptos de forza e campo, establecendo unha relación entre a intensidade 
do campo gravitatorio e a aceleración da gravidade.  

 X      

FSB2.1.2. Representa o campo gravitatorio mediante as liñas de campo e as superficies de enerxía 
equipotencial. 

 X     X 

B2.2. Recoñecer o carácter conservativo do campo 
gravitatorio pola súa relación cunha forza central e 
asociarlle, en consecuencia, un potencial gravitatorio. 

FSB2.2.1. Xustifica o carácter conservativo do campo gravitatorio e determina o traballo realizado polo 
campo a partir das variacións de enerxía potencial.  

 X      

B2.3. Interpretar as variacións de enerxía potencial e 
o signo desta en función da orixe de coordenadas 
enerxéticas elixida.  

FSB2.3.1. Calcula a velocidade de escape dun corpo aplicando o principio de conservación da enerxía 
mecánica.  

 X      

B2.4. Xustificar as variacións enerxéticas dun corpo 
en movemento no seo de campos gravitatorios. 

FSB2.4.1. Aplica a lei de conservación da enerxía ao movemento orbital de corpos como satélites, 
planetas e galaxias. 

 X      

B2.5. Relacionar o movemento orbital dun corpo co 
raio da órbita e a masa xeradora do campo. 

FSB2.5.1. Deduce a velocidade orbital dun corpo, a partir da lei fundamental da dinámica, e relaciónaa 
co raio da órbita e a masa do corpo. 

 X      

FSB2.5.2. Identifica a hipótese da existencia de materia escura a partir dos datos de rotación de 
galaxias e a masa do burato negro central. 

 X      

B2.6. Coñecer a importancia dos satélites artificiais de 
comunicacións, GPS e meteorolóxicos, e as 
características das súas órbitas. 

FSB2.6.1. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para o estudo de satélites de órbita media (MEO), 
órbita baixa (LEO) e de órbita xeoestacionaria (GEO), e extrae conclusións. 

 X X     

B2.7. Interpretar o caos determinista no contexto da 
interacción gravitatoria. 

FSB2.7.1. Describe a dificultade de resolver o movemento de tres corpos sometidos á interacción 
gravitatoria mutua utilizando o concepto de caos. 

 X      
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Bloque 3. Interacción electromagnética 

Contidos: B3.1. Campo eléctrico. B3.2. Intensidade do campo. B3.3. Potencial eléctrico. B3.4. Diferenza de potencial.  B3.5. Enerxía potencial eléctrica. B3.6. Fluxo eléctrico e lei de Gauss. B3.7. Aplicacións do 

teorema de Gauss B3.8. Equilibrio electrostático. B3.9. Gaiola de Faraday. B3.10. Campo magnético.  B3.11. Efecto dos campos magnéticos sobre cargas en movemento. B3.12. Campo creado por distintos elementos 
de corrente. B3.10. Campo magnético.  B3.11. Efecto dos campos magnéticos sobre cargas en movemento. B3.13. O campo magnético como campo non conservativo. B3.14. Indución electromagnética. B3.15. Forza 
magnética entre condutores paralelos. B3.16. Lei de Ampère. B3.17. Fluxo magnético. B3.18. Leis de Faraday-Henry e Lenz.  B3.19. Forza electromotriz. B3.20. Xerador de corrente alterna: elementos. B3.21. Corrente 
alterna: magnitudes que a caracterizan. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B3.1.Asociar o campo eléctrico á existencia de carga e 
caracterizalo pola intensidade de campo e o potencial. 

FSB3.1.1. Relaciona os conceptos de forza e campo, establecendo a relación entre intensidade do 
campo eléctrico e carga eléctrica. 

 X      

FSB3.1.2. Utiliza o principio de superposición para o cálculo de campos e potenciais eléctricos 
creados por unha distribución de cargas puntuais. 

 X      

B3.2. Recoñecer o carácter conservativo do campo eléctrico 
pola súa relación cunha forza central, e asociarlle, en 
consecuencia, un potencial eléctrico. 

FSB3.2.1. Representa graficamente o campo creado por unha carga puntual, incluíndo as liñas de 
campo e as superficies de enerxía equipotencial. 

 X     X 

FSB3.2.2. Compara os campos eléctrico e gravitatorio, e establece analoxías e diferenzas entre eles.  X      

B3.3. Caracterizar o potencial eléctrico en diferentes puntos 
dun campo xerado por unha distribución de cargas puntuais, 
e describir o movemento dunha carga cando se deixa libre 
no campo. 

FSB3.3.1. Analiza cualitativamente a traxectoria dunha carga situada no seo dun campo xerado por 
unha distribución de cargas, a partir da forza neta que se exerce sobre ela. 

 X      

B3.4. Interpretar as variacións de enerxía potencial dunha 
carga en movemento no seo de campos electrostáticos en 
función da orixe de coordenadas enerxéticas elixida.  

FSB3.4.1. Calcula o traballo necesario para transportar unha carga entre dous puntos dun campo 
eléctrico creado por unha ou máis cargas puntuais a partir da diferenza de potencial. 

 X      

FSB3.4.2. Predí o traballo que se realizará sobre unha carga que se move nunha superficie de 
enerxía equipotencial e discúteo no contexto de campos conservativos. 

 X      

B3.5. Asociar as liñas de campo eléctrico co fluxo a través 
dunha superficie pechada e establecer o teorema de Gauss 
para determinar o campo eléctrico creado por unha esfera 
cargada. 

FSB3.5.1. Calcula o fluxo do campo eléctrico a partir da carga que o crea e a superficie que 
atravesan as liñas do campo. 

 X      

B3.6. Valorar o teorema de Gauss como método de cálculo 
de campos electrostáticos.  

FSB3.6.1. Determina o campo eléctrico creado por unha esfera cargada aplicando o teorema de 
Gauss.  

 X      

B3.7. Aplicar o principio de equilibrio electrostático para 
explicar a ausencia de campo eléctrico no interior dos 
condutores e asóciao a casos concretos da vida cotiá. 

FSB3.7.1. Explica o efecto da gaiola de Faraday utilizando o principio de equilibrio electrostático e 
recoñéceo en situacións cotiás, como o mal funcionamento dos móbiles en certos edificios ou o 
efecto dos raios eléctricos nos avións. 

 X      

B3.8. Predicir o movemento dunha partícula cargada no seo 
dun campo magnético. 

FSB3.8.1. Describe o movemento que realiza unha carga cando penetra nunha rexión onde existe un 
campo magnético e analiza casos prácticos concretos, como os espectrómetros de masas e os 
aceleradores de partículas.  

 X      
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B3.9. Comprender e comprobar que as correntes eléctricas 
xeran campos magnéticos. 

FSB3.9.1. Relaciona as cargas en movemento coa creación de campos magnéticos e describe as 
liñas do campo magnético que crea unha corrente eléctrica rectilínea. 

 X      

B3.10. Recoñecer a forza de Lorentz como a forza que se 
exerce sobre unha partícula cargada que se move nunha 
rexión do espazo onde actúan un campo eléctrico e un 
campo magnético. 

FSB3.10.1. Calcula o raio da órbita que describe unha partícula cargada cando penetra cunha 
velocidade determinada nun campo magnético coñecido aplicando a forza de Lorentz.  

 X      

FSB3.10.2. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para comprender o funcionamento dun ciclotrón e 
calcula a frecuencia propia da carga cando se move no seu interior.  

 X X     

FSB3.10.3. Establece a relación que debe existir entre o campo magnético e o campo eléctrico para 
que unha partícula cargada se mova con movemento rectilíneo uniforme aplicando a lei fundamental 
da dinámica e a lei de Lorentz. 

 X      

B3.11. Interpretar o campo magnético como campo non 
conservativo e a imposibilidade de asociarlle unha enerxía 
potencial. 

FSB3.11.1. Analiza o campo eléctrico e o campo magnético desde o punto de vista enerxético, tendo 
en conta os conceptos de forza central e campo conservativo.  

 X      

B3.12. Describir o campo magnético orixinado por unha 
corrente rectilínea, por unha espira de corrente ou por un 
solenoide nun punto determinado. 

FSB3.12.1. Establece, nun punto dado do espazo, o campo magnético resultante debido a dous ou 
máis condutores rectilíneos polos que circulan correntes eléctricas.  

 X      

FSB3.12.2. Caracteriza o campo magnético creado por unha espira e por un conxunto de espiras.  X      

B3.13. Identificar e xustificar a forza de interacción entre 
dous condutores rectilíneos e paralelos. 

FSB3.13.1. Analiza e calcula a forza que se establece entre dous condutores paralelos, segundo o 
sentido da corrente que os percorra, realizando o diagrama correspondente.  

 X      

B3.14. Coñecer que o ampere é unha unidade fundamental 
do Sistema Internacional.  

FSB3.14.1. Xustifica a definición de ampere a partir da forza que se establece entre dous condutores 
rectilíneos e paralelos.  

 X      

B3.15. Valorar a lei de Ampère como método de cálculo de 
campos magnéticos. 

FSB3.15.1. Determina o campo que crea unha corrente rectilínea de carga aplicando a lei de Ampère 
e exprésao en unidades do Sistema Internacional. 

 X      

B3.16. Relacionar as variacións do fluxo magnético coa 
creación de correntes eléctricas e determinar o sentido 
destas. 

FSB3.16.1. Establece o fluxo magnético que atravesa unha espira que se atopa no seo dun campo 
magnético e exprésao en unidades do Sistema Internacional.  

 X      

B3.17. Explicar as experiencias de Faraday e de Henry que 
levaron a establecer as leis de Faraday e Lenz. 

FSB3.17.1. Calcula a forza electromotriz inducida nun circuíto e estima a dirección da corrente 
eléctrica aplicando as leis de Faraday e Lenz. 

 X      

FSB3.17.2. Emprega aplicacións virtuais interactivas para reproducir as experiencias de Faraday e 
Henry e deduce experimentalmente as leis de Faraday e Lenz. 

 X X     

B3.18. Identificar os elementos fundamentais de que consta 
un xerador de corrente alterna e a súa función. 

FSB3.18.1. Demostra o carácter periódico da corrente alterna nun alternador a partir da 
representación gráfica da forza electromotriz inducida en función do tempo. 

 X      

FSB3.18.2. Infire a produción de corrente alterna nun alternador, tendo en conta as leis da indución.  X      
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Bloque 4. Ondas 

Contidos: B4.1. Ecuación das ondas harmónicas. B4.2. Clasificación das ondas. B4.3. Magnitudes que caracterizan as ondas. B4.4. Ondas transversais nunha corda. B4.5. Enerxía e intensidade. B4.6. Principio de 

Huygens. B4.7. Fenómenos ondulatorios: interferencia e difracción, reflexión e refracción. B4.6. Principio de Huygens.  B4.8. Leis de Snell. B4.9. Índice de refracción. B4.6. Principio de Huygens. B4.9. Índice de 
refracción. B4.10. Ondas lonxitudinais. O son. B4.11. Efecto Doppler. B4.12. Enerxía e intensidade das ondas sonoras.  B4.12. Enerxía e intensidade das ondas sonoras. B4.13. Contaminación acústica. B4.14. 
Aplicacións tecnolóxicas do son. B4.15. Ondas electromagnéticas. B4.16. Natureza e propiedades das ondas electromagnéticas.  B4.16. Natureza e propiedades das ondas electromagnéticas.  B4.17. Dispersión. A 
cor. B4.16. Natureza e propiedades das ondas electromagnéticas.  B4.16. Natureza e propiedades das ondas electromagnéticas.  B4.18. Espectro electromagnético. B4.19. Aplicacións das ondas electromagnéticas 
no espectro non visible. B4.20. Transmisión da comunicación. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B4.1. Asociar o movemento ondulatorio co movemento harmónico 
simple. 

FSB4.1.1. Determina a velocidade de propagación dunha onda e a de vibración das 
partículas que a forman, interpretando ambos os resultados. 

 X    X  

B4.2. Identificar en experiencias cotiás ou coñecidas os principais 
tipos de ondas e as súas características. 

FSB4.2.1. Explica as diferenzas entre ondas lonxitudinais e transversais a partir da 
orientación relativa da oscilación e da propagación.  

 X      

FSB4.2.2. Recoñece exemplos de ondas mecánicas na vida cotiá. 
 X      

B4.3. Expresar a ecuación dunha onda nunha corda indicando o 
significado físico dos seus parámetros característicos. 

FSB4.3.1. Obtén as magnitudes características dunha onda a partir da súa expresión 
matemática. 

 X      

FSB4.3.2. Escribe e interpreta a expresión matemática dunha onda harmónica 
transversal dadas as súas magnitudes características. 

 X      

B4.4. Interpretar a dobre periodicidade dunha onda a partir da súa 
frecuencia e o seu número de onda. 

FSB4.4.1. Dada a expresión matemática dunha onda, xustifica a dobre periodicidade 
con respecto á posición e ao tempo. 

 X  X    

B4.5. Valorar as ondas como un medio de transporte de enerxía 
pero non de masa. 

FSB4.5.1. Relaciona a enerxía mecánica dunha onda coa súa amplitude.  
 X      

FSB4.5.2. Calcula a intensidade dunha onda a certa distancia do foco emisor, 
empregando a ecuación que relaciona ambas as magnitudes. 

 X      

B4.6. Utilizar o principio de Huygens para comprender e interpretar 
a propagación das ondas e os fenómenos ondulatorios. 

FSB4.6.1. Explica a propagación das ondas utilizando o principio Huygens. 
 X      

B4.7. Recoñecer a difracción e as interferencias como fenómenos 
propios do movemento ondulatorio. 

FSB4.7.1. Interpreta os fenómenos de interferencia e a difracción a partir do principio de 
Huygens. 

 X      

B4.8. Empregar as leis de Snell para explicar os fenómenos de 
reflexión e refracción. 

FSB4.8.1. Experimenta e xustifica o comportamento da luz ao cambiar de medio, 
aplicando a lei de Snell, coñecidos os índices de refracción. 

 X  X    

B4.9. Relacionar os índices de refracción de dous materiais co 
caso concreto de reflexión total. 

FSB4.9.1. Obtén o coeficiente de refracción dun medio a partir do ángulo formado pola 
onda reflectida e refractada. 

 X      

FSB4.9.2. Considera o fenómeno de reflexión total como o principio físico subxacente á 
propagación da luz nas fibras ópticas e a súa relevancia nas telecomunicacións. 

 X      
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B4.10. Explicar e recoñecer o efecto Doppler en sons. FSB4.10.1. Recoñece situacións cotiás nas que se produce o efecto Doppler, e 
xustifícaas de forma cualitativa. 

 X      

B4.11. Coñecer a escala de medición da intensidade sonora e a 
súa unidade. 

FSB4.11.1. Identifica a relación logarítmica entre o nivel de intensidade sonora en 
decibeles e a intensidade do son, aplicándoa a casos sinxelos. 

 X      

B4.12. Identificar os efectos da resonancia na vida cotiá: ruído, 
vibracións, etc. 

FSB4.12.1. Relaciona a velocidade de propagación do son coas características do 
medio en que se propaga. 

 X      

FSB4.12.2. Analiza a intensidade das fontes de son da vida cotiá e clasifícaas como 
contaminantes e non contaminantes. 

 X      

B4.13. Recoñecer determinadas aplicacións tecnolóxicas do son 
como a ecografía, o radar, o sonar, etc. 

FSB4.13.1. Coñece e explica algunhas aplicacións tecnolóxicas das ondas sonoras, 
como a ecografía, o radar, o sonar, etc. 

 X      

B4.14. Establecer as propiedades da radiación electromagnética 
como consecuencia da unificación da electricidade, o magnetismo 
e a óptica nunha única teoría. 

FSB4.14.1. Representa esquematicamente a propagación dunha onda electromagnética 
incluíndo os vectores do campo eléctrico e magnético. 

 X      

FSB4.14.2. Interpreta unha representación gráfica da propagación dunha onda 
electromagnética en termos dos campos eléctrico e magnético e da súa polarización. 

 X      

B4.15. Comprender as características e as propiedades das ondas 
electromagnéticas, como a súa lonxitude de onda, polarización ou 
enerxía, en fenómenos da vida cotiá. 

FSB4.15.1. Determina experimentalmente a polarización das ondas electromagnéticas a 
partir de experiencias sinxelas, utilizando obxectos empregados na vida cotiá.  

 X      

FSB4.15.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes na vida 
cotiá en función da súa lonxitude de onda e a súa enerxía. 

 X      

B4.16. Identificar a cor dos corpos como a interacción da luz con 
eles. 

FSB4.16.1. Xustifica a cor dun obxecto en función da luz absorbida e reflectida. 
 X      

B4.17. Recoñecer os fenómenos ondulatorios estudados en 
fenómenos relacionados coa luz. 

FSB4.17.1. Analiza os efectos de refracción, difracción e interferencia en casos 
prácticos sinxelos. 

 X      

B4.18. Determinar as principais características da radiación a partir 
da súa situación no espectro electromagnético. 

FSB4.18.1. Establece a natureza e as características dunha onda electromagnética 
dada a súa situación no espectro. 

 X      

FSB4.18.2. Relaciona a enerxía dunha onda electromagnética coa súa frecuencia, a 
lonxitude de onda e a velocidade da luz no baleiro. 

 X      

B4.19. Coñecer as aplicacións das ondas electromagnéticas do 
espectro non visible. 

FSB4.19.1. Recoñece aplicacións tecnolóxicas de diferentes tipos de radiacións, 
nomeadamente infravermella, ultravioleta e microondas. 

 X X    X 

FSB4.19.2. Analiza o efecto dos tipos de radiación sobre a biosfera en xeral, e sobre a 
vida humana en particular. 

 X   X   

FSB4.19.3. Deseña un circuíto eléctrico sinxelo capaz de xerar ondas 
electromagnéticas, formado por un xerador, unha bobina e un condensador, e describe 
o seu funcionamento. 

 X    X  

B4.20. Recoñecer que a información se transmite mediante ondas, 
a través de diferentes soportes. 

FSB4.20.1. Explica esquematicamente o funcionamento de dispositivos de 
almacenamento e transmisión da información. 

 X X     
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Bloque 5. Óptica xeométrica 

Contidos: B5.1. Leis da óptica xeométrica. B5.2. Sistemas ópticos: lentes e espellos. B5.3. Ollo humano. Defectos visuais. B5.4. Aplicacións tecnolóxicas: instrumentos ópticos e a fibra óptica. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B5.1. Formular e interpretar as leis da óptica 
xeométrica.  

FSB5.1.1. Explica procesos cotiáns a través das leis da óptica xeométrica.   X      

B5.2. Valorar os diagramas de raios luminosos e as 
ecuacións asociadas como medio que permite predicir 
as características das imaxes formadas en sistemas 
ópticos. 

FSB5.2.1. Demostra experimentalmente e graficamente a propagación rectilínea da luz mediante un 
xogo de prismas que conduzan un feixe de luz desde o emisor ata unha pantalla. 

 X      

FSB5.2.2. Obtén o tamaño, a posición e a natureza da imaxe dun obxecto producida por un espello 
plano e unha lente delgada, realizando o trazado de raios e aplicando as ecuacións correspondentes. 

 X      

B5.3. Coñecer o funcionamento óptico do ollo humano 
e os seus defectos, e comprender o efecto das lentes 
na corrección deses efectos. 

FSB5.3.1. Xustifica os principais defectos ópticos do ollo humano (miopía, hipermetropía, presbicia e 
astigmatismo), empregando para iso un diagrama de raios. 

 X      

B5.4. Aplicar as leis das lentes delgadas e espellos 
planos ao estudo dos instrumentos ópticos. 

FSB5.4.1. Establece o tipo e disposición dos elementos empregados nos principais instrumentos 
ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio e cámara fotográfica, realizando o correspondente 
trazado de raios.  

 X      

FSB5.4.2. Analiza as aplicacións da lupa, o microscopio, o telescopio e a cámara fotográfica, 
considerando as variacións que experimenta a imaxe respecto ao obxecto. 

 X   X   
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Bloque 6. Física do século XX 

Contidos: B6.1. Introdución á teoría especial da relatividade.  B6.2. Orixes da física cuántica. Problemas precursores. B6.3. Física cuántica. B6.4. Enerxía relativista. Enerxía total e enerxía en repouso. B6.5. 

Insuficiencia da física clásica. B6.6. Hipótese de Planck. B6.7. Efecto fotoeléctrico. B6.8. Espectros atómicos. Modelo cuántico do átomo de Bohr. B6.9. Interpretación probabilística da física cuántica. B6.9. Interpretación 
probabilística da física cuántica. B6.10. Principio de indeterminación de Heisenberg. B6.11. Aplicacións da física cuántica. O láser.  B6.12. Radioactividade: tipos.  B6.13. Física nuclear. B6.14. Núcleo atómico. Leis da 
desintegración radioactiva. B6.15. Fusión e fisión nucleares. B6.16. As catro interaccións fundamentais da natureza: gravitatoria, electromagnética, nuclear forte e nuclear débil. B6.16. As catro interaccións 
fundamentais da natureza: gravitatoria, electromagnética, nuclear forte e nuclear débil. B6.17. Interaccións fundamentais da natureza e partículas fundamentais. B6.18. Partículas fundamentais constitutivas do átomo: 
electróns e quarks. B6.19. Historia e composición do Universo. B6.20. Fronteiras da física. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B6.1. Valorar a motivación que levou a Michelson e 
Morley a realizar o seu experimento e discutir as 
implicacións que del se derivaron.  

FSB6.1.1. Explica o papel do éter no desenvolvemento da teoría especial da relatividade.   X      

 FSB6.1.2. Reproduce esquematicamente o experimento de Michelson-Morley, así como os cálculos 
asociados sobre a velocidade da luz, e analiza as consecuencias que se derivaron. 

 X  X    

B6.2. Aplicar as transformacións de Lorentz ao cálculo 
da dilatación temporal e á contracción espacial que 
sofre un sistema cando se despraza a velocidades 
próximas ás da luz respecto a outro dado. 

FSB6.2.1. Calcula a dilatación do tempo que experimenta un observador cando se despraza a 
velocidades próximas ás da luz con respecto a un sistema de referencia dado, aplicando as 
transformacións de Lorentz. 

 X      

 FSB6.2.2. Determina a contracción que experimenta un obxecto cando se atopa nun sistema que se 
despraza a velocidades próximas ás da luz con respecto a un sistema de referencia dado, aplicando 
as transformacións de Lorentz. 

 X      

B6.3. Coñecer e explicar os postulados e os 
aparentes paradoxos da física relativista. 

FSB6.3.1. Discute os postulados e os aparentes paradoxos asociados á teoría especial da 
relatividade e a súa evidencia experimental.  

X X      

B6.4. Establecer a equivalencia entre masa e enerxía, 
e as súas consecuencias na enerxía nuclear.  

FSB6.4.1. Expresa a relación entre a masa en repouso dun corpo e a súa velocidade coa enerxía 
deste a partir da masa relativista.  

 X      

B6.5. Analizar as fronteiras da física a finais do século 
XIX e principios do século XX, e pór de manifesto a 
incapacidade da física clásica para explicar 
determinados procesos. 

FSB6.5.1.Explica as limitacións da física clásica ao enfrontarse a determinados feitos físicos, como a 
radiación do corpo negro, o efecto fotoeléctrico ou os espectros atómicos. 

 X      

B6.6. Coñecer a hipótese de Planck e relacionar a 
enerxía dun fotón coa súa frecuencia e a súa 
lonxitude de onda. 

FSB6.6.1. Relaciona a lonxitude de onda e a frecuencia da radiación absorbida ou emitida por un 
átomo coa enerxía dos niveis atómicos involucrados.  

 X      

B6.7. Valorar a hipótese de Planck no marco do 
efecto fotoeléctrico.  

FSB6.7.1. Compara a predición clásica do efecto fotoeléctrico coa explicación cuántica postulada por 
Einstein, e realiza cálculos relacionados co traballo de extracción e a enerxía cinética dos 
fotoelectróns. 

 X      
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B6.8. Aplicar a cuantización da enerxía ao estudo dos 
espectros atómicos e inferir a necesidade do modelo 
atómico de Bohr. 

FSB6.8.1. Interpreta espectros sinxelos, relacionándoos coa composición da materia.  X      

B6.9. Presentar a dualidade onda-corpúsculo como un 
dos grandes paradoxos da física cuántica. 

FSB6.9.1. Determina as lonxitudes de onda asociadas a partículas en movemento a diferentes 
escalas, extraendo conclusións acerca dos efectos cuánticos a escalas macroscópicas. 

 X      

B6.10. Recoñecer o carácter probabilístico da 
mecánica cuántica en contraposición co carácter 
determinista da mecánica clásica. 

FSB6.10.1. Formula de xeito sinxelo o principio de indeterminación de Heisenberg e aplícao a casos 
concretos, como os orbitais atómicos. 

 X      

B6.11. Describir as características fundamentais da 
radiación láser, os principais tipos de láseres, o seu 
funcionamento básico e as súas principais 
aplicacións. 

FSB6.11.1. Describe as principais características da radiación láser en comparación coa radiación 
térmica. 

 X      

 FSB6.11.2. Asocia o láser coa natureza cuántica da materia e da luz, xustifica o seu funcionamento 
de xeito sinxelo e recoñece o seu papel na sociedade actual. 

 X      

B6.12. Distinguir os tipos de radiacións e o seu efecto 
sobre os seres vivos.  

FSB6.12.1. Describe os principais tipos de radioactividade incidindo nos seus efectos sobre o ser 
humano, así como as súas aplicacións médicas. 

 X   X   

B6.13. Establecer a relación da composición nuclear e 
a masa nuclear cos procesos nucleares de 
desintegración.  

FSB6.13.1. Obtén a actividade dunha mostra radioactiva aplicando a lei de desintegración e valora a 
utilidade dos datos obtidos para a datación de restos arqueolóxicos. 

 X  X    

 FSB6.13.2. Realiza cálculos sinxelos relacionados coas magnitudes que interveñen nas 
desintegracións radioactivas. 

 X      

B6.14. Valorar as aplicacións da enerxía nuclear na 
produción de enerxía eléctrica, radioterapia, datación 
en arqueoloxía e a fabricación de armas nucleares.  

FSB6.14.1. Explica a secuencia de procesos dunha reacción en cadea, e extrae conclusións acerca 
da enerxía liberada. 

X X      

 FSB6.14.2. Describe as aplicacións máis frecuentes da enerxía nuclear: produción de enerxía 
eléctrica, datación en arqueoloxía, radiacións ionizantes en medicina e fabricación de armas. 

 X      

B6.15. Xustificar as vantaxes, as desvantaxes e as 
limitacións da fisión e a fusión nuclear. 

FSB6.15.1. Analiza as vantaxes e os inconvenientes da fisión e a fusión nuclear, e xustifica a 
conveniencia do seu uso. 

 X      

B6.16. Distinguir as catro interaccións fundamentais 
da natureza e os principais procesos en que 
interveñen.  

B6.16.1. Compara as principais teorías de unificación establecendo as súas limitacións e o estado en 
que se atopan.  

 X      

B6.17. Recoñecer a necesidade de atopar un 
formalismo único que permita describir todos os 
procesos da natureza. 

B6.17.1. Establece unha comparación cuantitativa entre as catro interaccións fundamentais da 
natureza en función das enerxías involucradas. 

 X      
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

B6.18. Coñecer as teorías máis relevantes sobre a 
unificación das interaccións fundamentais da 
natureza.  

FSB6.18.1. Compara as principais características das catro interaccións fundamentais da natureza a 
partir dos procesos nos que estas se manifestan. 

 X      

 FSB6.18.2. Xustifica a necesidade da existencia de novas partículas elementais no marco da 
unificación das interaccións. 

 X      

B6.19. Utilizar o vocabulario básico da física de 
partículas e coñecer as partículas elementais que 
constitúen a materia.  

FSB6.19.1. Describe a estrutura atómica e nuclear a partir da súa composición en quarks e electróns, 
empregando o vocabulario específico da física de quarks.  

 X      

 FSB6.19.2. Caracteriza algunhas partículas fundamentais de especial interese, como os neutrinos e 
o bosón de Higgs, a partir dos procesos en que se presentan. 

 X      

B6.20. Describir a composición do universo ao longo 
da súa historia en termos das partículas que o 
constitúen e establecer unha cronoloxía deste a partir 
do Big Bang. 

FSB6.20.1. Relaciona as propiedades da materia e da antimateria coa teoría do Big Bang.   X      

 FSB6.20.2. Explica a teoría do Big Bang e discute as evidencias experimentais en que se apoia, 
como son a radiación de fondo e o efecto Doppler relativista. 

X X      

 FSB6.20.3. Presenta unha cronoloxía do universo en función da temperatura e das partículas que o 
formaban en cada período, discutindo a asimetría entre materia e antimateria. 

X X      

B6.21. Analizar os interrogantes aos que se enfrontan 
os/as físicos/as hoxe en día. 

FSB6.21.1. Realiza e defende un estudo sobre as fronteiras da física do século XXI.  X   X X X 
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Física y Química CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

Bloque 2. 0 10 0 0 0 0 0 

Bloque 3 0 10 0 0 1 1 1 

Bloque 4 1 10 0 0 1 1 0 

Bloque 5 1 8 0 0 2 0 0 

Bloque 1. 6 9 4 7 1 4 0 

Bloque 6 0 19 0 0 0 0 0 

Bloque 7 0 19 0 0 0 0 2 

Bloque 8 0 6 0 0 0 0 0 

TOTAL 8 91 4 7 5 6 3 

% 6,45 73,39 3,23 5,65 4,03 4,84 2,42 

 

Química 2º CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

Bloque 1. 4 7 5 3 3 2 0 
Bloque 2 0 20 0 0 0 0 1 
Bloque 3 0 28 0 1 3 0 0 
Bloque 4 0 12 0 0 4 0 1 

TOTAL 4 67 5 4 10 2 2 

% 4,26 71,28 5,32 4,26 10,64 2,13 2,13 

 

Física 2º CL CMCCT CD CAA CSC SIEE CEC 

Bloque 1 3 9 5 5 2 3 0 

Bloque 2 0 9 1 0 0 0 1 

Bloque 3 0 26 2 0 0 0 1 

Bloque 4 0 30 2 2 1 2 1 

Bloque 5 0 6 0 0 1 0 0 

Bloque 6 4 30 0 2 2 1 1 

TOTAL 7 110 10 9 6 6 4 

% 4,61 72,37 6,58 5,92 3,95 3,95 2,63 
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ANEXO III 

 

Contenidos, criterios de avaliación y estándares de aprendizaxe avaliables do  

ÁMBETO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO I do PMAR 
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Bloque 1: Metodoloxía científica y matemática. Procesos, métodos e actitudes 

CONTIDOS 

 Planificación do proceso de resolución de problemas científico-matemáticos. 

 A metodoloxía científica. Características básicas. A experimentación en Biología, Xeoloxía, Física e Química: obtención e selección de información a partir 

da selección e recolleita de mostras do medio natural. 

  O método científico: as súas etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Utilización das Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación. O traballo no laboratorio. Proxecto de Investigación. 

  Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfico, numérico, algebraico, etc.) e reformulación do problema. 

  Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións utilizadas, asignación de unidades aos resultados, comprobación e interpretación das solucións no 

contexto da situación. 

 Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade e en contextos matemáticos.  

 Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as dificultades propias do traballo científico. 

 Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para: ou a recolleita ordenada e a organización de datos; ou a elaboración e creación de 

representacións gráficas de datos numéricos, funcionales ou estatísticos; ou facilitar a comprensión de propiedades geométricas ou funcionales e a realización 

de cálculos de tipo numérico, algebraico ou estatístico. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

1- Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso 

seguido na resolución dun problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema. 

 

2- Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun 

contexto preciso e adecuado ao seu nivel. 

2.1. Identifica os términos máis frecuentes do vocabulario científico, expresándose de forma correcta 

tanto oralmente como por escrito. 

3- Recoñecer e identificar as características do método 

científico. 

3.1. Formula hipótese para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos científicos. 

3.2. Rexistra observacións, datos e resultados de xeito organizado e rigorosa, e comunícaos de forma 

oral e escrita utilizando esquemas, gráficos, táboas e expresións matemáticas. 
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4- Realizar un traballo experimental con axuda dun 

guion de prácticas de laboratorio ou de campo 

describindo o seu ejecución e interpretando os seus 

resultados. 

4.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, respectando e coidando os instrumentos 

e o material empregado. 

4.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, utilizando tanto instrumentos 

ópticos de recoñecemento, como material básico de laboratorio, argumentando o proceso 

experimental seguido, describindo as súas observacións e interpretando os seus resultados. 

5- Valorar a investigación científica e o seu impacto na 

industria e no desenvolvemento da sociedade 

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

6- Coñecer os procedementos científicos para 

determinar magnitudes. 

6.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, preferentemente, o Sistema 

Internacional de Unidades. 

7- Recoñecer os materiais e instrumentos básicos 

presentes nos laboratorios de Física e de Química; 

coñecer e respectar as normas de seguridade e de 

eliminación de residuos para a protección do 

medioambiente. 

7.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes utilizados no etiquetado de produtos químicos e 

instalacións, interpretando o seu significado. 

7.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa forma de utilización para a 

realización de experiencias respectando as normas de seguridade e identificando actitudes e 

medidas de actuación preventiva. 

8- Interpretar a información sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que aparece en publicacións e 

medios de comunicación. 

8.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun texto de divulgación científica e 

transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrito con propiedade. 

8.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidad e objetividad do fluxo de información 

existente en internet e outros medios digitales. 

9- Utilizar procesos de razonamiento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

9.1. Analiza, comprende e interpreta o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, 

contexto do problema) adecuando a solución a devandita información. 

10- Describir e analizar situacións de cambio, para 

atopar patróns, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estatísticos e 

probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer 

predicciones. 

10.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estatísticos e probabilísticos. 

11- Desenvolver procesos de matematización en 

contextos da realidade cotiá (numéricos, 

11.1. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático: identificando o 

problema ou problemas matemáticos que subyacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 

Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 
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geométricos, funcionales, estatísticos ou 

probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións problemáticas da realidade. 

12- Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 

inherentes ao quefacer matemático. 

12.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas: esforzo, perseveranza, 

flexibilidad, aceptación da crítica razoada, curiosidade e indagación e hábitos de suscitar/se 

preguntas e buscar respostas coherentes, todo iso adecuado ao nivel educativo e á dificultade da 

situación. 

Distingue entre problemas e exercicios e adopta a actitude adecuada para cada caso. 

13- Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución 

de situacións descoñecidas. 

 

 

13.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de 

matematización ou de modelización, valorando as consecuencias das mesmas e a súa conveniencia 

pola súa sencillez e utilidade. 

14- Buscar, seleccionar e interpretar a información de 

carácter científico ?matemático e utilizar dita 

información para formarse unha opinión propia, 

expresarse con precisión e argumentar sobre 

problemas relacionados co medio natural e a saúde. 

14.1. Busca, selecciona e interpreta a información de carácter científico-matemático a partir da 

utilización de diversas fontes. Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando 

diversos soportes. 

14.2. Utiliza a información de carácter científico-matemático para formarse unha opinión propia e 

argumentar sobre problemas relacionados. 
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Bloque 2: Números y Álxebra 

CONTIDOS 

 Números enteiros, decimales e fraccionarios. Significado e utilización en contextos cotiáns. Operacións e propiedades.  

 Potencias de números enteiros e fraccionarios con exponente natural. Operacións con potencias e propiedades.  

 Potencias de base 10.  

  Cadrados perfectos.  

 Utilización da xerarquía das operacións e o uso de paréntesis en cálculos que impliquen as operacións de suma, resta, produto, división e potencia.  

 Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

 Cálculos con porcentaxes (mental, manual, calculadora). Aumentos e disminuciones porcentuales. Porcentaxes sucesivas. 

 Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con calculadora ou outros medios tecnolóxicos. 

 Iniciación á linguaxe algebraico.  

 Tradución de expresións da linguaxe cotiá, que representen situacións reais, ao algebraico e viceversa. 

 Operacións con expresións algebraicas sinxelas. Transformación e equivalencias. Suma e resta de polinomios en casos sinxelos. 

 Ecuaciones de primeiro grado cunha incógnita (métodos algebraico e gráfico) e de segundo grado cunha incógnita (método algebraico). 

 Resolución. Interpretación das solucións. 

 Ecuaciones sen solución.  

 Resolución de problemas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaxe 

 

1. Utilizar correctamente números naturais, 

enteiros, fraccionarios, decimales as súas 

operacións e propiedades para recoller, 

transformar e intercambiar información e 

resolver problemas relacionados coa vida 

diaria. 

 

 

1.1. Calcula o valor de expresións numéricas nas que interveñen distintos tipos de números mediante as 

operacións elementais e as potencias de exponente natural aplicando correctamente a xerarquía das 

operacións. 

1.2. Emprega adecuadamente os distintos tipos de números e as súas operacións, para resolver problemas 

cotiáns contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa 

necesario, os resultados obtidos. 

1.3. Realiza cálculos nos que interveñen potencias e aplica as regras básicas das operacións con potencias. 

1.4. Coñece a notación científica e emprégaa para expresar cantidades grandes. 

2. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, 

escrita ou con calculadora), usando diferentes 

estratexias que permitan simplificar as 

operacións con números enteiros, fraccións, 

2.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou aproximados valorando a 

precisión esixida na operación ou no problema. 

2.2. Elixe a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora), usando diferentes estratexias que 

permitan simplificar as operacións con números enteiros, fraccións e decimales, respectando a xerarquía de 
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decimales e porcentaxes e estimando a 

coherencia e precisión dos resultados obtidos. 

 

operacións e estimando a coherencia e precisión dos resultados obtidos. 

3. Utilizar diferentes estratexias (emprego de 

táboas, obtención e uso da constante de 

proporcionalidad, redución á unidade, etc.) para 

obter elementos descoñecidos nun problema a 

partir doutros coñecidos en situacións da vida 

real nas que existan variacións porcentuales e 

magnitudes directa ou inversamente 

proporcionales. 

 

3.1.Identifica e discrimina relacións de proporcionalidad numérica (como o factor de conversión ou cálculo de 

porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas en situacións cotiás. 

3.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece que interveñen magnitudes que non son directa nin inversamente 

proporcionales. 

 

4. Utilizar a linguaxe algebraico para simbolizar 

e resolver problemas mediante a formulación de 

ecuaciones de primeiro e segundo grado, 

aplicando para a súa resolución métodos 

algebraicos ou gráficos e contrastando os 

resultados obtidos. 

4.1. Identifica as variables nunha expresión algebraica e sabe calcular valores numéricos a partir dela. 

4.2. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou descoñecidas e secuencias 

lóxicas ou regularidades, mediante expresións algebraicas, e opera con elas. 

4.3. Aplica correctamente os algoritmos de resolución de ecuaciones de primeiro e segundo grado cunha 

incógnita, e emprégaas para resolver problemas. 

4.4. Formula algebraicamente unha situación da vida real mediante ecuaciones de primeiro e segundo 

grado, resólveas e interpreta o resultado obtido. 

Bloque 3: Xeometría 

CONTIDOS 

 Elementos básicos da geometría do plano. 

 Relacións e propiedades de figuras no plano: Paralelismo e perpendicularidad. Lugar geométrico. 
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 Ángulos e as súas relacións. 

 Construcións geométricas sinxelas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 

 Figuras planas elementais: triángulo, cadrado, figuras poligonales. 

 Clasificación de triángulos e cuadriláteros. Propiedades e relacións. 

 Medida e cálculo de ángulos de figuras planas. 

 Cálculo de áreas e perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. 

 Circunferencia, círculo, arcos e sectores circulares. 

 Triángulos rectángulos. O teorema de Pitágoras. Xustificación geométrica e aplicacións. 

 Semellanza: figuras semellantes. Criterios de semellanza. Razón de semellanza e escala. Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos semellantes. 

 Teorema de Tales. División dun segmento en partes proporcionales. Aplicación á resolución de problemas. 

 Poliedros e corpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas e volumes. 

 Propiedades, regularidades e relacións dos poliedros. Cálculo de lonxitudes, superficies e volumes do mundo físico. 

 Geometría do espazo. 

 Uso de ferramentas informáticas para estudar formas, configuracións e relacións geométricas. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

1. Recoñecer e describir os elementos e propiedades 

características das figuras planas. 

 

1.1. Recoñece e describe as propiedades características dos polígonos regulares: ángulos interiores, 

ángulos centrais, diagonales, apotema, simetrías, etc. 

1.2. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo, utilizándoas 

para resolver problemas geométricos sinxelos. 

1.3. Clasifica os triángulos atendendo tanto aos seus lados como aos seus ángulos e coñeces os seus 

elementos máis característicos. 

1.4. Clasifica os cuadriláteros e paralelogramos atendendo ao paralelismo entre os seus lados opostos e 

coñecendo as súas propiedades referentes a ángulos, lados e diagonales. 

1.5. Identifica as propiedades geométricas que caracterizan os puntos da circunferencia e o círculo.  

2. Utilizar estratexias da geometría analítica plana 

para a resolución de problemas de perímetros, 

áreas e ángulos de figuras planas, utilizando a 

linguaxe matemática adecuado expresar o 

procedemento seguido na resolución. 

 

2.1. Resolve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies e ángulos de figuras planas, en 

contextos da vida real utilizando as técnicas geométricas máis apropiadas. 

2.2. Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo e aplícaas para resolver problemas 

geométricos. 

3. Recoñecer o significado aritmético do Teorema 

de Pitágoras (cadrados de números, ternas 

pitagóricas) e o significado geométrico (áreas de 

cadrados construídos sobre os lados) e empregalo 

3.1.Comprende os significados aritmético e geométrico do Teorema de Pitágoras 

3.2.Aplica o teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes descoñecidas na resolución de triángulos e 

áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos ou en contextos reais. 
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para resolver problemas geométricos. 

4. Analizar e identificar figuras semellantes, 

calculando a escala ou razón de semellanza e a 

razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos 

semellantes. 

 

4.1. Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de semellanza e a razón de superficies e volumes de 

figuras semellantes. 

4.2. Utiliza a escala para resolver problemas da vida cotiá sobre planos, mapas e outros contextos de 

semellanza. 

 

 

5. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas usuais 

para realizar medidas indirectas de elementos 

inaccesibles e para obter as medidas de 

lonxitudes, áreas e volumes dos corpos 

elementais, de exemplos tomados da vida real, 

representacións artísticas como pintura ou 

arquitectura, ou da resolución de problemas 

geométricos. 

 

5.1. Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras circulares en problemas contextualizados 

aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 

5.2. Divide un segmento en partes proporcionales a outros dados e establece relacións de proporcionalidad 

entre os elementos homólogos de dous polígonos semellantes. 

5.3. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o 

cálculo indirecto de lonxitudes en contextos diversos. 

 

 

6. Analizar distintos corpos geométricos (cubos, 

ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos e 

esferas) e identificar os seus elementos 

característicos (vértices, aristas, caras, 

desenvolvementos planos, etc.). 

 

6.1. Analiza e identifica as características de distintos corpos geométricos, utilizando a linguaxe 

geométrico adecuado. 

6.2. Identifica os corpos geométricos a partir dos seus desenvolvementos planos e recíprocamente. 

 

 

7. Resolver problemas que conleven o cálculo de 

lonxitudes, superficies e volumes do mundo 

físico, utilizando propiedades, regularidades e 

relacións dos poliedros. 

7.1. Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas, e aplícaos para resolver problemas 

contextualizados. 

7.2. Identifica centros, eixes e planos de simetría en figuras planas, poliedros e na natureza, na arte e 

construcións humanas. 

7.3. Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e volumes de corpos geométricos, 

utilizando as linguaxes geométrico e algebraico adecuados. 
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Bloque 4: Funcions 

 Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos nun sistema de eixes coordenados. 

 concepto de función: Variable dependente e independente. Formas de presentación (linguaxe habitual, táboa, gráfica, fórmula).  

 Crecemento e decrecimiento.Continuidade e discontinuidad. Cortes cos eixes. 

 Máximos e mínimos relativos. Análise e comparación de gráficas. 

 Funcións lineales. 

 Utilización de programas informáticos para a construción e interpretación de gráficas. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 

1. Coñecer, manexar e interpretar o sistema de 

coordenadas cartesianas. 
 

1.1. Localiza puntos no plano a partir das súas coordenadas e nomea puntos do plano escribindo as súas 

coordenadas. 

2. Comprender o concepto de función e manexar as 

distintas formas de definila: texto, táboa, gráfica e 

ecuación, elixindo a máis adecuada en función do 

contexto. 

2.1. Coñece e comprende o concepto de función e sabe diferenciar si unha situación cotiá é ou non unha 

función. 

2.2. Coñece as diferentes formas de definir unha función e sabe pasar dunha a outra, elixindo a máis 

adecuada segundo o contexto. 

3. Recoñece, interpretar e analizar, gráficas 

funcionales 

 

3.1. Recoñece si unha gráfica dada corresponde ou non a unha función. 

3.2. Sabe recoñecer nunha gráfica funcional, o dominio e percorrido, os cortes cos eixes, o signo, as 

zonas de crecemento e decrecimiento e os extremos relativos. 

4. Recoñecer, representar e analizar as funcións 

lineales, utilizándoas para resolver problemas. 

4.1. Representa unha función lineal a partir da ecuación ou dunha táboa de valores. 

4.2. Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose en recursos tecnolóxicos, identifica o modelo 

matemático funcional máis adecuado para explicalas e realiza predicciones. 
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Bloque 5: Estatística e probabilidade 

CONTIDOS: ESTATÍSTICA 

 Poboación e individuo. Mostra. Variables estatísticas cualitativas e cuantitativas. Variable continua. 

 Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. Organización en táboas de datos recolleitos nunha experiencia.  

 Agrupación de datos en intervalos. 

 Diagramas de barras, e de sectores. Polígonos de frecuencias. 

 Medidas de tendencia central. Cálculo e interpretación. 

 Medidas de dispersión. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

1.  

1. Formular preguntas adecuadas para coñecer as 

características de interese dunha poboación e 

recoller, organizar e presentar datos relevantes 

para respondelas, utilizando os métodos 

estatísticos apropiados e as ferramentas 

adecuadas, organizando os datos en táboas e 

construíndo gráficas e obtendo conclusións 

razoables a partir dos resultados obtidos. 
 

1.1.Define e distingue entre poboación, mostra e individuo desde o punto de vista da estatística, e 

aplícaos a casos concretos. 

1.2.Recoñece e propón exemplos de distintos tipos de variables estatísticas, tanto cualitativas como 

cuantitativas. 

1.3.Distingue variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua e pon exemplos. 

1.4.Organiza datos, obtidos dunha poboación, de variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula 

as súas frecuencias absolutas, acumuladas, relativas, porcentuales e represéntaos gráficamente. 

 

2. Calcular e interpretar as medidas de posición e de 

dispersión dunha variable estatística para resumir 

os datos e comparar distribucións estatísticas. 

2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda e mediana) dunha variable estatística para 

proporcionar un resumo dos datos. 

2.2. Calcula as medidas de dispersión (rango, percorrido e desviación típica). 

 

3. Utilizar ferramentas tecnolóxicas para organizar 

datos, xerar gráficas estatísticas, calcular 

parámetros relevantes e comunicar os resultados 

obtidos que respondan ás preguntas formuladas 

previamente sobre a situación estudada. 

3.1. Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficos estatísticos e 

calcular as medidas de tendencia central e o rango de variables estatísticas cuantitativas. 

3.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para comunicar información resumida e 

relevante sobre unha variable estatística analizada. 

4. Analizar e interpretar a información estatística que 

aparece nos medios de comunicación, valorando a 

súa representatividad e fiabilidad. 

4.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estatística dos 

medios de comunicación. 

4.2. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recolleitos en medios de comunicación. 
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CONTIDOS PROBABILIDADE 

 Fenómenos deterministas e aleatorios. 

 Formulación de conxecturas sobre o comportamento de fenómenos aleatorios sinxelos e deseño de experiencias para a súa comprobación. 

 Frecuencia relativa dun suceso e o seu aproximación á probabilidade mediante a simulación ou experimentación. 

 Sucesos elementais equiprobables e non equiprobables. 

 Espazo muestral en experimentos sinxelos. Táboas e diagramas de árbore sinxelos. 

 Cálculo de probabilidades mediante a regra de Laplace en experimentos sinxelos. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

1. D

iferenciar os fenómenos deterministas dos 

aleatorios, valorando a posibilidade que ofrecen as 

matemáticas para analizar e facer predicciones 

razoables achega do comportamento dos aleatorios 

a partir das regularidades obtidas ao repetir un 

número significativo de veces a experiencia 

aleatoria, ou o cálculo da súa probabilidade. 

 

1.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 

1.2. Describe experimentos aleatorios sinxelos e enumera todos os resultados posibles, apoiándose en 

táboas, recuentos ou diagramasen árbore sinxelos 

1.3. Entende os conceptos de frecuencia absoluta e relativa dun suceso. 

1.4. Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a experimentación. 

2. I

nducir a noción de probabilidade a partir do 

concepto de frecuencia relativa e como medida de 

incerteza asociada aos fenómenos aleatorios, sexa 

ou non posible a experimentación. 

2.1 Comprende o concepto de probabilidade inducido a partir do de frecuencia relativa dun suceso. 

2.2. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir do cálculo exacto da súa probabilidade ou 

a aproximación da mesma mediante a experimentación. 

2.3. Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non equiprobables 

2.4. Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos sinxelos mediante a regra de Laplace, e 

exprésaa en forma de fracción e como porcentaxe. 
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Bloque 6: A materia 

CONTIDOS 

 Propiedades da materia. 

 Estados de agregación. Cambios de estado. Sustancias puras e mezclas. 

 Mezclas de especial interés: disoluciones y aleaciones Métodos de separación de mezclas. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaxe 

1. Recoñecer as propiedades xerais e 

características específicas da materia e 

relacionalas coa súa natureza e as súas 

aplicacións. 

1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades características da materia, utilizando estas últimas para a 

caracterización de sustancias. 

1.2. Describe a determinación experimental do volume e da masa dun sólido e calcula o seu densidad. 

1.3. Utiliza os instrumentos adecuados para medir masas, lonxitudes, tempos e temperaturas, e expresa os 

resultados nas unidades adecuadas. 

2. Xustificar as propiedades dos diferentes 

estados de agregación da materia e os seus 

cambios de estado. 

2.2. Xustifica que unha sustancia pode presentarse en distintos estados de agregación dependendo das condicións 

de presión e temperatura nas que se atope. 

2.3. Explica as propiedades dos gases, líquidos e sólidos. 

2.4. Describe e interpreta os cambios de estado da materia e aplícao á interpretación de fenómenos cotiáns. 

3. Identificar sistemas materiais como 

sustancias puras ou mesturas e valorar a 

importancia e as aplicacións de mesturas 

de especial interese. 

3.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en sustancias puras e mesturas, especificando neste 

último caso si trátase de mesturas homogéneas e heterogéneas. 

3.2. Identifica o disolvente e o soluto en mesturas homogéneas de especial interese. 

3.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de disoluciones, describe o procedemento seguido e o material 

utilizado. 

4. Propoñer métodos de separación dos 

compoñentes dunha mestura. 

4.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as propiedades características das sustancias que as 

compoñen, describindo o material de laboratorio adecuado. 
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Bloque 7: Os cambios químicos 

CONTIDOS 

 Cambios físicos e cambios químicos. 

 A reacción química. 

 A química na sociedade e o medioambiente.  

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

1. Distinguir entre cambios físicos e químicos 

mediante a realización de experiencias 

sinxelas que poñan de manifesto si fórmanse 

ou non novas sustancias. 

1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá en función de que haxa ou non 

formación de novas sustancias. 

1.2. Describe o procedemento de realización de experimentos sinxelos nos que se poña de manifesto a 

formación de novas sustancias e recoñece que se trata de cambios químicos. 

2. Caracterizar as reaccións químicas como 

cambios dunhas sustancias noutras. 

2.1. Identifica cales son os reactivos e os produtos de reaccións químicas sinxelas Clasifica algúns produtos 

de uso cotián en función da súa procedencia natural ou sintética. 

3. Recoñecer a importancia da química na 

obtención de novas sustancias e a súa 

importancia en mellóraa da calidade de vida 

das persoas. 

3.1. Identifica e asocia produtos procedentes da industria química coa súa contribución a mellóraa da calidade 

de vida das persoas. 

4. Valorar a importancia da industria química na 

sociedade e a súa influencia no 

medioambiente. 

4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para mitigar os problemas medioambientales 

de importancia global. 

5. Admitir que determinadas industrias químicas 

poden ter repercusiones negativas no 

medioambiente. 

5.1. Analiza e pon de manifesto os efectos negativos dalgunha industria química consultando bibliografía 

respecto diso. 
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Bloque 8: O movemento e as fuerzas 

CONTIDOS 

 As forzas. Efectos.  

 Velocidade promedio. 

 Forzas de la natureza. 

 Modelos cosmológicos. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

6.  
1. Recoñecer o papel das forzas como causa dos 

cambios no estado de movemento e das 

deformacións. 
  

1.1. En situacións da vida cotiá, identifica as forzas que interveñen e relaciónaas cos seus 

correspondentes efectos na deformación ou a alteración do estado de movemento dun corpo. 

1.2. Comproba o alargamiento producido nun peirao por distintas masas e utiliza o dinamómetro 

para coñecer as forzas que produciron eses alargamientos. expresando o resultado en unidades 

do S. I. 
 

2. Establecer a velocidade dun corpo como a relación 

entre o espazo percorrido e o tempo investido en 

percorrelo. 

2.1. Realiza 

cálculos sinxelos para resolver problemas cotiáns utilizando o concepto de velocidade. 

2.2. Relaciona 

cualitativamente a velocidade da luz co tempo que tarda en chegar á Terra desde obxectos 

celestes. 

3. Considerar a forza gravitatoria como a responsable 

do peso dos corpos, dos movementos orbitales e dos 

distintos niveis de agrupación no Universo. 

3.1. Analiza 

cualitativamente os efectos da forza gravitatoria sobre os corpos na terra e no universo. 

3.2. Recoñece que 

a forza da gravidade mantén aos planetas virando ao redor do sol, e á lúa ao redor da terra, 

xustificando o motivo polo que esta atracción non leva á colisión dos corpos. 

4. Interpretar fenómenos eléctricos mediante o modelo 

de carga eléctrica e valorar a importancia da 

electricidade na vida cotiá. 

4.1. Analiza situacións cotiás nas que se poñan de manifesto fenómenos relacionados coa 

electricidade estática.  

 

5. Xustificar cualitativamente fenómenos magnéticos 

e valorar a contribución do magnetismo no 

desenvolvemento tecnolóxico. 

5.1. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán como fonte natural do magnetismo.  

5.2. Constrúe un compás elemental para localizar o norte utilizando o campo magnético terrestre. 

 

6. Recoñecer os modelos geocéntrico e heliocéntrico 6.1. Diferencia os modelos geocéntrico, heliocéntrico e actual describindo a evolución do pensamento 

ao longo da Historia. 
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Bloque 9: A Enerxía 

CONTIDOS 

 

 Concepto de enerxía. Unidades. Tipos de enerxía. 

 Transformación da enerxía e a súa conservación. 

 Enerxía calorífica.  

 A calor e a temperatura.  

 Fontes de enerxía.  

 Análise e valoración das diferentes fontes. 

 Uso racional da enerxía. 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaje 

7.  

1. Comprender que a enerxía é a capacidade de 

producir cambios, que se transforma duns tipos 

noutros e que se pode medir, e identificar os 

diferentes tipos de enerxía postos de manifesto en 

fenómenos cotiáns. 

 
 

1.1. Identifica os diferentes tipos de enerxía e as súas aplicacións, en situacións da vida cotiá. 

 

 

2. Relacionar os conceptos de calor e temperatura para 

interpretar os efectos da calor sobre os corpos, en 

situacións cotiás e en experiencias de laboratorio.  

 

2.1. Establece a relación matemática que existe entre a calor e a temperatura, aplicándoo a 

fenómenos da vida diaria. 

2.2. Describe a utilidade do termómetro para medir a temperatura dos corpos expresando o 

resultado en unidades do Sistema Internacional. 

2.3. Determina, experimentalmente a variación que se produce ao mesturar sustancias que se 

atopan a diferentes temperaturas. 

3. Valorar o papel da enerxía nas nosas vidas, 

identificar as diferentes fontes, comparar o impacto 

medioambiental das mesmas e recoñecer a 

importancia do aforro energético para un 

desenvolvemento sostenible. 

3.1. Enumera os diferentes tipos e fontes de enerxía analizando impacto medioambiental de cada 

unha delas. 

3.2. Recoñece a necesidade dun consumo energético racional e sostenible para preservar a nosa 

contorna. 
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ANEXO III 

Rúbricas para a avaliación de caderno de clase e a actitude do alumnado 

 

Rúbrica de avaliación do caderno de clase 

 

 MOI BIEN  2 BEN  1,5 REGULAR    0,5 MAL  0 PUNTUACIÓN 

PRESENTACIÓN Posúe identificación do 
alumno e a asignatura. 

Letra legible. 
Presentación adecuada e na 

data estipulada. 

Posúe identificación 
do alumno e a 

asignatura. 
Letra legible. 
Presentación 

adecuada e na data 
estipulada. 

Posúe identificación do 
alumno e a asignatura. 

Letra legible. 
 

 

Presentación en pésimas 
condicións. 

 

ORDEN Respecta sempre a estrutura 
e a orde dos contidos 
realizados en clase. 

 

Respecta casi sempre 
a estrutura e a orde 

dos contidos 
realizados en clase. 

Non Respecta  a 
estrutura e a orde dos 
contidos realizados en 

clase. 

Posúe follas en branco o 
con outros contidos. 

Non posúe orden.  

CONTIDO Posúe todos os contidos 
realizados 

Posúe a maioría dos 
contidos realizados 

Posúe escasamente os 
contidos realizados 

Non posúe contidos.  
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Rubricas para a avaliación do caderno de clase e a actitude do alumnado 

 

Rúbrica de avaliación da actitude do alumno 

 

 MOI BIEN  2 BEN  1,5 REGULAR  0,5 MAL  0 PUNTUACIÓN 

COMPORTAMENTO Y 
RESPETO 

Compórtase 
correctamente 

 

Compórtase 
correctamente pero as 

veces e diruptivo 

Non se comporta 
correctamente pero acolle 

ben as chamadas de 
atención 

Comportamento 
incorrecto 

 

COLABORACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

Participa con interese e 
colabora con 

espontaneidade 

Participa e colabora, 
pero deixase levar 

polos outros 

Non participa nin colabora 
pero si lle insistes 

reacciona 

Nin participa, nin 
colabora 

 

MATERIAL DE CLASE Trae os materiais ao 
seu debido tempo 

Trae os materiais pero 
non de maneira regular 

Non trae os materiales 
casi nunca 

Non trae materiales 
nunca 

 

ACTIVIDADES E 
ESTUDO 

Sempre estuda e 
realiza as actividades 

 

Estuda y realiza as 
actividades pero de 

xeito irregular 

Estuda pero non realiza 
todas las actividades. 

Mostra actitude de cambio 

Nin estuda, nin realiza 
as actividades 

 

 

INTERESE Sempre mostra 
interese con preguntas 
relacionadas co tema 

 

Siempre muestra 
interese pero suas 

preguntas non sempre 
están relacionadas co 

tema 

Seu interese e moi 
irregular 

Non mostra interese   
distraese 

constantemente 

 

 

 

 

 

 


