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a) Introducción e contextualización

          

A Educación Secundaria Obrigatoria ten por finalidade lograr que os alumnos

e as alumnas adquiran os elementos básicos da cultura, nomeadamente nos

seus aspectos  humanístico,  artístico,  científico  e  tecnolóxico;  desenvolver  e

consolidar neles/as hábitos de estudo e de traballo; preparalos/as para a súa

incorporación  a  estudos  posteriores  e  para  a  súa  inserción  laboral,  e

formalos/as para o exercicio  dos seus dereitos e das súas obrigas na vida

como cidadáns e cidadás.          

Tendo en conta esta finalidade de etapa, a xustificación da inclusión da materia

de física e química no currículo da ESO, resulta imprescindible,  xunto coas

demáis  ciencias  experimentais,  e  a  tecnoloxía,  para  permitir  ao  alumnado

analizar  con  coñecemento  de  causa  os  problemas  de  orixe  científica  e

tecnolóxica que se formulan na nosa sociedade, así como participar no debate

que suscitan e dar a resposta que corresponda como cidadanía responsable.

Ademáis, compártese co resto das disciplinas a responsabilidade de promover

no  alumnado  a  adquisición  das  competencias  necesarias  para  que  poida

integrarse na sociedade de xeito activo. 

CENTRO

O I.E.S. de Vilalonga está emprazado nunha zona rural, no lugar da Salgueira, 

parroquia de Vilalonga, concello de Sanxenxo (Pontevedra), e comezou a súa 

actividade en novembro de 1980 como instituto de Formación Profesional. En 

1989 fundiuse baixo a denominación actual co Instituto de Bacharelato que se 

creara ao seu carón.
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A oferta educativa do Centro abarca desde a ESO e o Bacharelato (Científico-

Tecnolóxico e de Humanidades e Ciencias  Sociais), os Ciclos Formativos de

Grao  Medio  (Xestión  Administrativa  e  Electromecánica  de  Vehículos)  e

Superior  (Administración  e  Finanzas),  a  Formación  Profesional  Básica

(Mantemento  de  Vehículos  e  servizos  Administrativos)  até  a  ensinanza  de

adultos (Nivel II de Educación Secundaria de Adultos e a Oferta Modular do

Ciclo Medio de Xestión Administrativa).

As instalación do centro cumple o Real Decreto 1537/2003 do 5/12, que

regula  os  requisitos  mínimos  dos centros que  imparten  ensinanzas  de

réxime xeral, e conta con bos recursos materiais e espaciais, necesarios para a

consecución dos obxectivos previstos.

DEPARTAMENTO

Profesorado que integra o departamento, e distribución dos cursos: 

PROFESORADO CURSOS MATERIA n.º HORAS

Aller Camiña 

Gerardo

3º ESO A,B,C Física e química 6

1º BAC A,B,C Física e química 12

Vidal Cacabelos, 

María Elisa

2º ESO A,B Física e química 6

4º ESO A,B Física e química 6

2º BAC A,B Física 8

López Rodríguez, 

Juan Carlos

2º ESO C Física e química 3

4º ESO C Física e química 3

2º BAC A,B Química 8

Fp básica 1 Auto. Ámbito científico 6
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ALUMNADO

Respecto do alumnado, debemos distinguir  dous grupos: o que chega para

cursar o 1° curso nos distintos niveis e os que xa son alumnos do Centro nos

demáis cursos. No primeiro grupo atópase o alumnado de 1° de ESO, que

provén  maioritariamente  dos  tres  centros  adscritos  de  Primaria,  (Vilalonga,

Nantes e Noalla), mentres que en 1° de Bacharelato a procedencia é do noso

Centro  (4°  de  ESO),  do  IES de  Sanxenxo,  do  IES de  Meaño  e  do  centro

concertado Abrente. No que respecta aos Ciclos Formativos, unha parte do

alumnado tamén é do propio Centro e o resto ten distinta orixe: Sanxenxo,

Meaño,  O  Grove  e  mesmo  Pontevedra.  Nos  restantes  cursos  de  ESO,

Bacharelato e Ciclos o alumnado é o que prosegue os seus estudos, ao que

ocasionalmente  se  suma  algún  outro  que  cambia  de  centro  por  diversos

motivos.

O perfil do alumnado na zona de influencia do centro ten un trazo destacado na

falta de esforzo e de valoración do estudo favorecidas polas dúas actividades

económicas máis influentes nos concellos de orixe, que son a vitivinícola e a de

servizos no turismo. Deste xeito, a ligazón do alumnado a estas actividades

reduce,  ao  longo  do  curso  e  sobre  todo  na  convocatoria  extraordinaria  de

setembro, o seu rendemento académico como resultado da importancia que no

ámbito familiar se lle concede ao diñeiro como meta social.  Esta dificultade

faise  máis  patente  na secundaria  obrigatoria  e  no  1°  curso  de Bacharelato

porque  este  alumnado  amosa  problemas  de  aprendizaxe  por  non  ter

desenvolvidas as habilidades necesarias para o estudo dado que lles custa

traballo aprender e non están afeitos a esforzarse. Por outra parte, os casos de

indisciplina  tenden  a  reducirse  nos  últimos  anos  e  están  localizados  case
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exclusivamente nos primeiros cursos do ensino obrigatorio (1° e 2° de ESO e

FPB).

NEAE Resposta educativa

TDAH: -Terase en conta o establecido no punto 8.1. Anexo 1 apartado 8.1.2 de Prevención e 

intervención dentro da aula do “Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e na 

adolescencia nos ámbitos educativo e sanitario” 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/13546 -Orientacións da Asociación: 

http://www.acnhsantiago.org/

-Agrupamentos flexibles, desdobres, apoios e reforzos educativos, axenda escolar e 

nalgúns casos PMAR.

a)Desfase curricular

por proceder do 

estranxeiro:

-Agrupamentos flexibles en 1° e 2° nas materias de linguas, matemáticas e inglés. -

Exención de 2° idioma en 1° e 2° de ESO -PMAR en 2 °e 3°

-Apoios dentro/fóra da aula co PT -Apoios fóra da aula profesor/a

-RE na aula co propio profesor/a. Adaptacións curriculares, se procede.

b)Desfase curricular

por outros motivos:

-Grupos de adaptación da competencia curricular -Plan individualizado de seguimento 

de pendentes. -Plan de acollida do IES -PROA

Problemas de 

comunicación 

(alumnado 

estranxeiro):

http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/141/145/146

-Apoios fóra e dentro da aula co PT e/ou co profesor/a de aula

-Grupos de adquisición de linguas e de adaptación da competencia curricular.

Alumnado con 

problemas de lecto -

escritura:

http://www.edu.xunta.aal/portal/diversidadeorientacion/141/145/409 -“Orientacións e 

respostas educativas: Alumnado con trastornos da aprendizaxe”: 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/3656 -Orientacións daAsociación: 

http://www.agadix.es/

-Traballar na medida do posible: Exactitude lectora e ortografía básica. Velocidade 

lectora. Segmentación. Comprensión lectora e composición escrita, ...

-Exención do segundo Idioma

-Agrupamentos en linguas

- 6 -



-Apoio RE do PT e/ou profesor/a da aula

T. Asperger: -“Orientacións e respostas educativas: Alumnado con trastornos xeneralizados do 

desenvolvemento”http://www.edu.xunta.es/portal/node/3655

-“Trastornos xeneralizados do desenvolvemento”

http://www.edu.xunta.es/portal/node/3703

-Orientacións de ASPERGA: http://www.asperga.org/

Altas

Capacidades:

-“Alumnado con altas capacidades intelectuais” 

http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/141/145/144 -“Sobredotación 

intelectual” http://www.edu.xunta.es/portal/node/3700 -“Orientacións e respostas 

educativas: Alumnado con sobredotación intelectual” 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/3630

Retraso Mental 

Leve:

-“Orientacións e respostas educativas: Alumnado con discapacidade intelectual” 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/3644

Alumnado etnia 

xitana

-Programas e plans:

http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/141/412

-Convenio de colaboración entre o IES do Milladoiro e o Secretariado Xitano

(Programa Promociona)

https://www.gitanos.org/galicia/santiago de compostela/ http://www.edu.xunta.gal/portal/

ALUMNADO CON NEAE, NEE

Nun informe  referido  polo  departamento  de  orientación,  faise

referencia ao alumnado con nesesidades educativas nos grupos  da ESO: 

ALUMNADO CON NEAE (ACNEAE)

• Alumnado diagnosticado  dun  Trastorno  de  Deficit  de  Atención  con

Hiperactividade  (TDAH),  que  asiste  a  un  centro  especializado  para

mellorar  o  seu desenvolvemento  persoal,  polo que é probable certa

melloria no transcurso do ano lectivo.

• Alumnado novo no centro, con competencias clave baixas, así como
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unha baixa autoestima. 

• Alumnado repetidor, moi desmotivado de cara ao estudo, con falta de

hábitos  adecuados,  actitude pasiva  e  con falta  de  iniciativa  persoal.

Precisa reforzo en materias clave.

ACTUACIÓNS PREVISTAS

1. Planificación de actuacións asesoradas polo  dpto de Orientación,

que  posibiliten  unha  adecuada  resposta  a  nivel  escolar,  persoal  e

social: (http://www.edu.xunta.gal/portal/node/13546)

2. Inclusión en grupos de reforzo nas áreas de carácter instrumental.

3.  ACIs  non  significativas,  con  modificacións  en  actividades,

metodoloxía e técnicas e instrumentos de avaliación.

4. Avaliación inicial, para detectar desfases  no nivel curricular.

ALUMNADO CON NEE (ACNEE)

• Alumnado que presenta,  rasgos autistas atípicos (posible trastorno

do espectro autista).

ACTUACIÓNS PREVISTAS

1.  Establecer secuencias de traballo rutinarias de maneira que sexan

predecibles.

2.  Usar  frases curtas  e  de fácil  significado en actividades e probas

escritas.

3. Estudar a colocación na aula para mellorar a situación de ensinanza
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aprendizaxe

4. Inclusión en grupos de reforzo das materias instrumentais. 

b) Contribución ao desenvolvemento das competencias

clave.

O perfil  da materia de Física e Química  na ESO, pon de manifesto, que un

elevado  porcentaxe  dos  estándares  de  aprendizaxe  avaliables  están

relacionados  co  desenvolvemento  da  competencia  matemática  e

competencias  básicas  en  ciencia  en  tecnoloxía.  Ademais  do  gran  peso

desta competencia dentro da materia de Física  e Química de 1º BAC e das

materias de Física de 2º de BAC e Química de 2º de BAC,  Cabe destacar

ademáis  a  contribución  da  materia  de  Fisica  e  química  a competencia

lingüística,  principalmente  na  comprensión  e  a  análise  crítica  de  textos

científicos. Así como a competencia dixital, en toda a súa extensión.

Todas  actividades  previstas  nesta  programación  didáctica  están  dirixidas  a

contribuír, en maior ou menor medida, ao desenvolvemento das competencias

claves, tendo en conta as orientacións recollidas na orde ECD/65/2015, do 21

de xaneiro. Agora ben, hai actividades que, polo seu enfoque metodolóxico,

polos recursos implicados, polo seu carácter interdisciplinar ou pola finalidade

que persiguen, considéranse especialmente relevantes para a consecución das

competencias. É o caso de:

✗ Todas as actividades nas que se apliquen estruturas de aprendizaxe

cooperativa.

✗ Actividades que acerquen a ciencia ao alumnado de maneira atractiva e

contextualizada na súa vida cotiá.
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✗ As prácticas en laboratorios virtuais.

✗ Todas  as  actividades  que  contribúan  ao  mesmo  tempo  ao

desenvolvemento de catro ou máis competencias claves.

En resumo, a contribución das Ciencias da Naturaleza, e en particular da Física

e Química, as Competencias Clave nas diferentes etapas da Educación resulta

esencial, para a consecución dos obxectivos xerais de etapa. Dita contribución

pode verse materializada coa axuda das seguintes  rúbricas, que  permiten

avaliar  a adquisición das Competencias Clave mediante a súa relación

cos Elementos Transversais, mediante o emprego dunha folla de calculo:
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RÚBRICAS  PARA  AVALIAR A CONTRIBUCIÓN DE CADA ESTÁNDAR  A ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE.

LENDA COMPETENCIAS CLAVE LENDA ELEMENTOS TRANSVERSAIS

Competencia en comunicación lingüistica CCL Comprensión lectora CL

Competancia matemática, e ciencia e  tecnoloxía CMCCT Expresión oral e escrita EOE

Competencia dixital CD Comunicación audiovisual CA

Competencia en aprender a aprender CAA Tecnoloxía da información e da comunicación TIC

Competencias sociais e cívicas CSC Emprendemento EMP

Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor CSIEE Educación cívica EC

Conciencia e expresións culturais CCEC Prevención da violencia PV

Comprensión lectora CL
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CONTRIBUCIÓN DE CADA ESTÁNDAR A ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

COMPETENCIAS CLAVE 
RELACIONADAS

ELEMENTOS TRANSVERSAIS

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

CCL X X X

CMCCT X X X X

CD X X

CAA X X

CSC X X X

CSIEE X X X

CCEC X X X

PONDERACIÓN:  I (iniciado 2), M (medio 5), D (desenvolvido 7), A (avanzado 10)
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c) Concrección dos obxectivos.

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e

nas alumnas as capacidades que lles permitan:

 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.  Nun  contexto

socioeducativo marcado pola disparidade de niveis económicos e educativos

nas familias, o cal repercute de maneira directa no aprendizaxe dos alumnos e

alumnas, é fundamental acadar estes obxectivos que son o fundamento dunha

comunidade cohesionada que favoreza un ambiente óptimo a aprendizaxe e o

desenvolvemento.

 Partindo da devandita  heteroxeneidade socioeducativa,  o noso centro

debe actuar como corrector de ditas desigualdades para o cal un obxectivo

primordial é 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.

 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. Nunha coxuntura
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cunha marcada desigualdade de acceso ao traballo entre homes e mulleres,

así  como  a  descompensación  manifesta  do  seu  salario,  o  noso  centro

educativo debe atender especialmente a fortalecer os valores de igualdade de

dereitos  e  desbotar  calquera  actitude  machista  xa  dende  o  propio  proceso

educativo, ensinando una mensaxe de igualdade desde una institución estatal

fortalecendo a que as familias envían aos alumnos e alumnas ou, no caso de

que esta mensaxe non chegue desde o ámbito familiar, actuar como corrector

de  dita  situación.  Debemos  lembrar  que  o  peso  da  sociedade  tradicional

patriarcal na contorna do noso centro é aínda moi notable nalgúns casos.

 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.  O noso centro é  pioneiro  en  Galicia  na

introdución  do  programa  TEI  (Titorización  entre  iguais)  encamiñado  a

consecución de dito obxectivo.

 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. O acceso competente ás posibilidades da oferta

educativa  e  profesional  vía  Educación  secundaria  obrigatoria  comeza  coa

adquisición de estas capacidades (tanto a de este epígrafe coma a dos catro

seguintes)  polo  que  debemos  poñer  especial  celo  en  preparar  aos  nosos

alumnos e alumnas para a súa adquisición.
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 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.

 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.

 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.

 Comprender  e  expresarse  nunha  ou  máis  linguas  estranxeiras  de

maneira apropiada.

 Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia

propias e das outras persoas como vía fundamental a hora de construír climas

de acollemento e cohesión grupal fundamentais a hora de previr conflitos e

favorecer  así  un contexto de aprendizaxe plural. Da mesma maneira incluír

aquí 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.

• 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.
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• Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  linguaxe  das

manifestacións  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de  expresión  e

representación.

• Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural,

histórico e artístico de Galicia, para poder apreciar de maneira máis inmediata

os exemplos  que se  atopan dentro  do  ámbito  xeográfico  e poboacional  do

centro  educativo  e  a  súa  riqueza,  o  cal  redunda  no  fortalecemento  da

autoestima do alumnado así como fortalece igualmente seus vínculos con dito

espazo. Participar  na  súa  conservación  e  na  súa  mellora,  e  respectar  a

diversidade  lingüística  e  cultural  como  dereito  dos  pobos  e  das  persoas,

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

• Nun contexto socioeconómico claramente marcado por una oposición

entre os núcleos propiamente rurais e pesqueiros cun alto número de familias

galegofalantes fronte os núcleos de maior extensión centrados na actividade

turística de maioría castelanfalantes, os alumnos e alumnas han de 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  neste  devandito  contexto  plurilingüe,  que

permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á

comunidade lusófona, unas das poucas comunidades emigrantes que posúen

representación no noso centro.
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d) Concreción para cada estandar de aprendizaxe avaliable de:

1º. Temporalización.

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación.

Caso de ensino presencial.

       

A relación entre os diferentes aspectos curriculares queda reflexada nunha 

rúbrica que concreta: 

➢ Obxectivos, Contidos e Criterios de Avaliación.

➢ Estándares de aprendizaxe, Criterios e Instrumentos de Calificación

➢ Grao mínimo de consecución de cada estándar, e peso do mesmo. 

O grao mínimo para superar a materia estará relacionado co peso de cada

estándar, con carácter xeral e tendo en conta que os mínimos débense adaptar

ao  nivel  do  alumnado,  debemos  ter  en  conta  sí,  para  un  estándar

determinado:

          - O alumnado enfréntase por primeira vez co estándar, que volverá a

aparecer no curso actual ou en cursos superiores  (ben na súa totalidade ou

formando  parte  dun  estándar  máis  xeral).  Nese  caso  o  grao  mínimo de

consecución pode ser baixo, xa que poderá ser adquirido na súa totalidade

maís adiante.

         - O estándar xa foi adquirido total ou parcialmente no mesmo curso ou

formando parte de cursos anteriores. Aquí o grao mínimo de consecución do

estándar ten que ser máis esixente, dacordo coa evolución da aprendizaxe do

mesmo.
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Concrecións para cada estandar de aprendizaxe avaliable. ENSINO PRESENCIAL.

Física e Química. 2º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

Bloque 1. A actividade científica

f
h

B1.1.  Método
científico: etapas.
B1.2. Utilización das
tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación.

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.

CAA
CCL
CMCCT

50% 70% 30%

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

CCL
CMCCT

50% 70% 30%

f
m

B1.3. Aplicacións da
ciencia  á vida  cotiá
e á sociedade.

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. 

CCEC
CMCCT

50% 70% 30%

b
f

B1.4.  Medida  de
magnitudes.
Sistema
Internacional  de
Unidades.

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. 

CMCCT 50% 70% 30%

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.

CSIEE
CMCCT

     50% 70% 30%
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Física e Química. 2º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

f B1.5.  Traballo  no
laboratorio.

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.

CMCCT
CCL

50% 70% 30%

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.

CMCCT 50% 70% 30%

e
f
h
i

B1.6.  Procura  e
tratamento  de
información.
B1.2.  Utilización
das tecnoloxías da
información  e  da
comunicación.

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.

CAA
CCL
CMCCT

50% 70% 30%

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

CAA
CD
CSC

50% 70% 30%

b
e
f
g
h
i

B1.1.  Método
científico: etapas.
B1.2. Utilización das
tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación.

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.

CAA
CCEC
CCL
CD
CMCCT
CSIEE

50% 70% 30%
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Física e Química. 2º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

B1.4.  Medida  de
magnitudes.
Sistema
Internacional  de
Unidades.
B1.5.  Traballo  no
laboratorio.
B1.6.  Proxecto  de
investigación.

FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta
o traballo individual e en equipo.

CAA
CSC
CSIEE

50% 70% 30%

Bloque 2. A materia

b
f

B2.1.  Propiedades
da materia.
B2.2.  Aplicacións
dos materiais.

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.

CMCCT 50% 70% 30%

FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais
do contorno co uso que se fai deles.

CMCCT 50% 70% 30%

FQB2.1.3.  Describe  a  determinación
experimental do volume e da masa dun sólido,
realiza as medidas correspondentes e calcula a
súa densidade.

CMCCT 50% 70% 30%

b
f

B2.3.  Estados  de
agregación.
Cambios de estado.
Modelo  cinético-
molecular.

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.

CMCCT 50% 70% 30%

FQB2.2.2.  Explica  as  propiedades  dos  gases,
os líquidos e os sólidos.

CMCCT 50% 70% 30%
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Física e Química. 2º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

FQB2.2.3.  Describe  os cambios  de estado da
materia  e  aplícaos  á  interpretación  de
fenómenos cotiáns.

CMCCT 50% 70% 30%

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.

CMCCT 50% 70% 30%

f B2.4.  Leis  dos
gases.

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.

CMCCT 50% 70% 30%

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.

CAA
CMCCT

50% 70% 30%

f B2.5.  Substancias
puras e mesturas.
B2.6.  Mesturas  de
especial  interese:
disolucións
acuosas,  aliaxes  e
coloides.

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.

CMCCT 50% 70% 30%

FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao
analizar  a  composición  de  mesturas
homoxéneas de especial interese.

CMCCT 50% 70% 30%

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.

CCL
CMCCT

50% 70% 30%
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Física e Química. 2º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

f B2.7.  Métodos  de
separación  de
mesturas.

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. 

CAA
CMCCT
CSIEE

50% 70% 30%

Bloque 3. Os cambios

f
h

B3.1.  Cambios
físicos  e  cambios
químicos.
B3.2.  Reacción
química. 

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. 

CMCCT 50% 70% 30%

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.

CCL
CMCCT

50% 70% 30%

FQB3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións
químicas sinxelas.

CMCCT 50% 70% 30%

f B3.2.  Reacción
química. 

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. 

CMCCT 50% 70% 30%

f
m

B3.3.  A  química  na
sociedade  e  o
ambiente.

B3.3. Recoñecer a importancia da
química  na  obtención  de  novas
substancias  e  a  súa  importancia

FQB3.3.1.  Clasifica  algúns  produtos  de  uso
cotián en función da súa procedencia natural ou
sintética.

CMCCT 50% 70% 30%
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Física e Química. 2º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

na  mellora  da  calidade  de  vida
das persoas.

FQB3.3.2.  Identifica  e  asocia  produtos
procedentes  da  industria  química  coa  súa
contribución á mellora da calidade de vida das
persoas.

CMCCT
CSC

50% 70% 30%

f
m

B3.3.  A  química  na
sociedade  e  o
ambiente.

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. 

CMCCT
CSC
CSIEE

50% 70% 30%

Bloque 4. O movemento e as forzas

f B4.1.  Forzas:
efectos.
B4.2.  Medida  das
forzas.

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. 

CMCCT 50% 70% 30%

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. 

CMCCT 50% 70% 30%

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.

CMCCT 50% 70% 30%

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.

CMCCT 50% 70% 30%
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Física e Química. 2º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

b
f

B4.3.  Velocidade
media.

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. 

CAA
CD
CMCCT

50% 70% 30%

FQB4.2.2.  Realiza  cálculos  para  resolver
problemas  cotiáns  utilizando  o  concepto  de
velocidade media. 

CMCCT 50% 70% 30%

f B4.4.  Velocidade
media.
B4.5.  Velocidade
instantánea  e
aceleración.

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.

CMCCT 50% 70% 30%

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.

CMCCT 50% 70% 30%

f B4.6.  Máquinas
simples.

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.

CMCCT 50% 70% 30%

f B4.7.  O  rozamento
e os seus efectos.

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. 

CMCCT 50% 70% 30%

f B4.8.  Forza
gravitatoria.

B4.6.  Considerar  a  forza
gravitatoria  como  a  responsable
do  peso  dos  corpos,  dos

FQB4.6.1. Relaciona cualitativamente a forza de
gravidade  que  existe  entre  dous  corpos  coas
súas masas e a distancia que os separa. 

CMCCT 50% 70% 30%
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Física e Química. 2º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

movementos orbitais e dos niveis
de  agrupación  no  Universo,  e
analizar  os  factores  dos  que
depende. 

FQB4.6.2.  Distingue  entre  masa  e  peso
calculando o valor da aceleración da gravidade
a partir da relación entre esas dúas magnitudes.

CMCCT 50% 70% 30%

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. 

CMCCT 50% 70% 30%

f B4.9.  Estrutura  do
Universo.
B4.10.  Velocidade
da luz.

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.

CMCCT 50% 70% 30%

b
e
f
g
h

B4.1.  Forzas:
efectos.
B4.8.  Forza
gravitatoria.

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.

CCL
CD
CMCCT
CSIEE    

     50% 70% 30%

Bloque 5. Enerxía

f B5.1.  Enerxía:
unidades.

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.

CMCCT 50% 70% 30%

FQB5.1.2.  Recoñece e define a enerxía como
unha  magnitude  e  exprésaa  na  unidade
correspondente do Sistema Internacional.

CMCCT 50% 70% 30%
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Física e Química. 2º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

f B5.2.  Tipos  de
enerxía.
B5.3.
Transformacións  da
enerxía.
B5.4.  Conservación
da enerxía.

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.

CMCCT 50% 70% 30%

f
h

B5.5.  Enerxía
térmica.  Calor  e
temperatura.
B5.6.  Escalas  de
temperatura.
B5.7.  Uso  racional
da enerxía.

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.

CMCCT 50% 70% 30%

FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala
absoluta de temperatura e relaciona as escalas
celsius e kelvin.

CMCCT 50% 70% 30%

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.

CAA
CMCCT
CSC

50% 70% 30%

f
h

B5.8.  Efectos  da
enerxía térmica.

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.

CMCCT 50% 70% 30%

FQB5.4.2.  Explica  a  escala  celsius
establecendo  os  puntos  fixos  dun  termómetro
baseado na dilatación dun líquido volátil.

CMCCT 50% 70% 30%
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Física e Química. 2º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

FQB5.4.3.  Interpreta  cualitativamente
fenómenos cotiáns e experiencias nos que se
poña  de  manifesto  o  equilibrio  térmico
asociándoo coa igualación de temperaturas.

CMCCT 50% 70% 30%

f
h
m

B5.9.  Fontes  de
enerxía. 
B5.10.  Aspectos
industriais  da
enerxía.

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.

CCL
CMCCT
CSC

50% 70% 30%

Física e Química. 2º de ESO. Secuenciación e temoralozación de actividades.

 Contidos Secuenciación de actividades Temporalización

Bloques de contidos Actividede Inicial Actividades de desenvolvemento Novas TIC Avaliación Trimestre

Bloque 1. A actividade científica Actividade inicial do libro de texto
e outras propostas do profesorado

Actividades de desenvolvemento do libro de
texto, e outras propostas polo profesorado

Aula virtual do centro. Applets de
contidos. Laboratorios virtuais.

Probas
escritas

T1

Bloque 2. A materia Actividade inicial do libro de texto
e outras propostas do profesorado

Actividades de desenvolvemento do libro de
texto, e outras propostas polo profesorado

Aula virtual do centro. Applets de
contidos. Laboratorios virtuais.

Probas
escritas

T1, T2

Bloque 3. Os cambios Actividade inicial do libro de texto
e outras propostas do profesorado

Actividades de desenvolvemento do libro de
texto, e outras propostas polo profesorado

Aula virtual do centro. Applets de
contidos. Laboratorios virtuais.

Probas
escritas

T2

Bloque 4. O movemento e as forzas Actividade inicial do libro de texto
e outras propostas do profesorado

Actividades de desenvolvemento do libro de
texto, e outras propostas polo profesorado

Aula virtual do centro. Applets de
contidos. Laboratorios virtuais.

Probas
escritas

T2, T3
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Física e Química. 2º de ESO. Secuenciación e temoralozación de actividades.

 Contidos Secuenciación de actividades Temporalización

Bloque 5. Enerxía Actividade inicial do libro de texto
e outras propostas do profesorado

Actividades de desenvolvemento do libro de
texto, e outras propostas polo profesorado

Aula virtual do centro. Applets de
contidos. Laboratorios virtuais.

Probas
escritas

T3

Física e Química. 3º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

Bloque 1. A actividade científica • 50% • 70% • 30%

• f
• h

• B1.1.  Método
científico: etapas.

• B1.2.  Utilización
das tecnoloxías da
información  e  da
comunicación.

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

• FQB1.1.1.  Formula  hipóteses  para  explicar
fenómenos  cotiáns  utilizando  teorías  e  modelos
científicos.

• CAA
• CMCCT

• 50% • 70% • 30%

• 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. 

• CCL
• CMCCT

• 50% • 70% • 30%

• f
• m

• B1.3.  Aplicacións
da  ciencia  á  vida
cotiá  e  á
sociedade.

• 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. 

• CAA
• CCEC
• CMCCT

• 50% • 70% • 30%

• f • B1.4.  Medida  de
magnitudes.
Sistema
Internacional  de

• 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. 

• CMCCT • 50% • 70% • 30%
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Física e Química. 3º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

Unidades.
Notación
científica.

• B1.5. Erros.
• B1.6.  Traballo  no

laboratorio.

• 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.

• CAA
• CMCCT

• 50% • 70% • 30%

• f • B1.6.  Traballo  no
laboratorio.

• 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.

• CMCCT • 50% • 70% • 30%

• e
• f
• h
• i

• B1.7.  Procura  e
tratamento  de
información.

• B1.2.  Utilización
das tecnoloxías da
información  e  da
comunicación.

• 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.

• CAA
• CCL
• CMCCT

• 50% • 70% • 30%

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

• CD
• CSC

• 50% • 70% • 30%

• b
• e
• f
• g
• h

• B1.1.  Método
científico: etapas.

• B1.2.  Utilización
das tecnoloxías da
información  e  da

• 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. 

• CAA
• CCL
• CD
• CMCCT
• CSIEE

• 50% • 70% • 30%
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Física e Química. 3º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

• i comunicación.
• B1.4.  Medida  de

magnitudes.
Sistema
Internacional  de
Unidades.
Notación
científica.

• B1.5. Erros.
• B1.6.  Traballo  no

laboratorio.
• B1.8.  Proxecto  de

investigación.

• FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o
traballo individual e en equipo.

• CSIEE
• CSC

• 50% • 70% • 30%

Bloque 2. A materia • 50% • 70% • 30%

• f • B2.1.  Estrutura
atómica.  Modelos
atómicos.

• 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.

• CCEC
• CMCCT

• 50% • 70% • 30%

• FQB2.1.2.  Describe  as  características  das
partículas  subatómicas  básicas  e  a  súa
localización no átomo.

• CMCCT • 50% • 70% • 30%

• FQB2.1.3. Relaciona a notación co número

atómico  e  o  número  másico,  determinando  o
número  de  cada  tipo  de  partículas  subatómicas
básicas.

• CMCCT • 50% • 70% • 30%

• f
• m

• B2.2. Isótopos.
• B2.3.  Aplicacións

dos isótopos.

• 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. 

• CMCCT
• CSC

• 50% • 70% • 30%
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Física e Química. 3º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

• f
• l

• B2.4.  Sistema
periódico  dos
elementos. 

• 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.

• CMCCT • 50% • 70% • 30%

• 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.

• CMCCT • 50% • 70% • 30%

• f • B2.5. Unións entre
átomos: moléculas
e cristais.

• B2.6.  Masas
atómicas  e
moleculares.

• 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. 

• CMCCT • 50% • 70% • 30%

• 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.

• CMCCT • 50% • 70% • 30%

• e
• f
• m
• o

• B2.7. Elementos e
compostos  de
especial  interese
con  aplicacións
industriais,
tecnolóxicas  e
biomédicas.

• 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. 

• CMCCT • 50% • 70% • 30%

• 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.

• CAA
• CCL
• CD
• CMCCT
• CSIEE

• 50% • 70% • 30%

• f • B2.8.  Formulación
e nomenclatura de
compostos
binarios  seguindo

• 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.

• CCL
• CMCCT

• 50% • 70% • 30%
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Física e Química. 3º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

as normas IUPAC.

Bloque 3. Os cambios • 50% • 70% • 30%

• f • B3.1.  Reacción
química. 

• 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.

• CMCCT • 50% • 70% • 30%

• b
• f

• B3.2.  Cálculos
estequiométricos
sinxelos.

• B3.3.  Lei  de
conservación  da
masa. 

• 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.

• CMCCT • 50% • 70% • 30%

• FQB3.2.2.  Realiza  os  cálculos  estequiométricos
necesarios  para  a  verificación  da  lei  de
conservación  da  masa  en  reaccións  químicas
sinxelas.

• CMCCT • 50% • 70% • 30%

• f • B3.4.  Velocidade
de reacción.

• 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. 

• CMCCT • 50% • 70% • 30%

• FQB3.3.2.  Interpreta  situacións  cotiás  en  que  a
temperatura  inflúa  significativamente  na
velocidade da reacción.

• CMCCT • 50% • 70% • 30%
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Física e Química. 3º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

• e
• f
• h
• m

• B3.5.  A  química
na  sociedade  e  o
ambiente.

• 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.

• CMCCT
• CSC

• 50% • 70% • 30%

• 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.

• CMCCT
• CSC

• 50% • 70% • 30%

Bloque 4. O movemento e as forzas • 50% • 70% • 30%

• f • B4.1.  Carga
eléctrica.

• B4.2.  Forza
eléctrica.

• 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. 

• CMCCT • 50% • 70% • 30%

• 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.

• CCEC
• CMCCT

• 50% • 70% • 30%

• f • B4.1.  Carga
eléctrica.

• 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.

• CMCCT • 50% • 70% • 30%

• b
• f
• g

• B4.3.  Imáns.
Forza magnética.

• 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.

• CMCCT • 50% • 70% • 30%
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Física e Química. 3º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

• FQB4.3.2.  Constrúe  un  compás  elemental  para
localizar o norte empregando o campo magnético
terrestre, e describe o procedemento seguido para
facelo.

• CMCCT
• CSIEE

• 50% • 70% • 30%

• f • B4.4. Electroimán.
• B4.5.

Experimentos  de
Oersted  e
Faraday.

• 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. 

• CMCCT • 50% • 70% • 30%

• 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. 

• CD
• CMCCT

• 50% • 70% • 30%

• b
• e
• f
• g
• h

• B4.6.  Forzas  da
natureza.

• 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.

• CCL
• CD
• CMCCT
• CSIEE

• 50% • 70% • 30%

Bloque 5. Enerxía • 50% • 70% • 30%

• e
• f
• g
• h
• m

• B5.1.  Fontes  de
enerxía. 

• 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.

• CMCCT
• CSC

• 50% • 70% • 30%

• 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.

• CCL
• CMCCT

• 50% • 70% • 30%

• f • B5.2. Uso racional • B5.2.  Valorar  a  importancia  de • FQB5.2.1.  Interpreta datos comparativos sobre a • CMCCT • 50% • 70% • 30%
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Física e Química. 3º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

• m
da enerxía. realizar  un  consumo  responsable

das fontes enerxéticas.
evolución  do  consumo  de  enerxía  mundial,  e
propón  medidas  que poidan  contribuír  ao  aforro
individual e colectivo.

• CSIEE

• f
• h

• B5.3. Electricidade
e  circuítos
eléctricos.  Lei  de
Ohm.

• 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.

• CMCCT • 50% • 70% • 30%

• 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.

• CMCCT • 50% • 70% • 30%

• FQB5.3.3. Distingue entre condutores e illantes, e
recoñece  os  principais  materiais  usados  como
tales. 

• CMCCT • 50% • 70% • 30%

• b
• e
• f
• g

• B5.4.
Transformacións
da enerxía.

• B5.3. Electricidade
e  circuítos
eléctricos.  Lei  de
Ohm.

• 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.

• CMCCT • 50% • 70% • 30%

• 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.

• CAA
• CMCCT

• 50% • 70% • 30%

• 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.

• CMCCT • 50% • 70% • 30%
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Física e Química. 3º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

• FQB5.4.4.  Utiliza  aplicacións  virtuais  interactivas
para  simular  circuítos  e  medir  as  magnitudes
eléctricas.

• CD
• CMCCT

• 50% • 70% • 30%

• f • B5.3. Electricidade
e  circuítos
eléctricos.  Lei  de
Ohm.

• B5.5.  Dispositivos
electrónicos  de
uso frecuente.

• 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.

• CMCCT • 50% • 70% • 30%

• FQB5.5.2. Comprende o significado dos símbolos
e das abreviaturas que aparecen nas etiquetas de
dispositivos eléctricos.

• CMCCT • 50% • 70% • 30%

• 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.

• CMCCT • 50% • 70% • 30%

• 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.

• CMCCT • 50% • 70% • 30%

• f
• h

• B5.6.  Tipos  de
enerxía.

• B5.4.
Transformacións
da enerxía.

• B5.7.  Aspectos
industriais  da
enerxía.

• 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.

• CMCCT • 50% • 70% • 30%
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Física e Química. 3º de ESO. Secuenciación e temoralozación de actividades.

 Contidos Secuenciación de actividades Temporalización

Bloques de contidos Actividede Inicial Actividades de desenvolvemento Novas TIC Avaliación Trimestre

Bloque 1. A actividade científica Actividade inicial do libro de texto
e outras propostas do profesorado

Actividades de desenvolvemento do libro de
texto, e outras propostas polo profesorado

Aula virtual do centro. Applets de
contidos. Laboratorios virtuais.

Probas
escritas

T1

Bloque 2. A materia Actividade inicial do libro de texto
e outras propostas do profesorado

Actividades de desenvolvemento do libro de
texto, e outras propostas polo profesorado

Aula virtual do centro. Applets de
contidos. Laboratorios virtuais.

Probas
escritas

T1, T2

Bloque 3. Os cambios Actividade inicial do libro de texto
e outras propostas do profesorado

Actividades de desenvolvemento do libro de
texto, e outras propostas polo profesorado

Aula virtual do centro. Applets de
contidos. Laboratorios virtuais.

Probas
escritas

T2

Bloque 4. O movemento e as forzas Actividade inicial do libro de texto
e outras propostas do profesorado

Actividades de desenvolvemento do libro de
texto, e outras propostas polo profesorado

Aula virtual do centro. Applets de
contidos. Laboratorios virtuais.

Probas
escritas

T2, T3

Bloque 5. Enerxía Actividade inicial do libro de texto
e outras propostas do profesorado

Actividades de desenvolvemento do libro de
texto, e outras propostas polo profesorado

Aula virtual do centro. Applets de
contidos. Laboratorios virtuais.

Probas
escritas

T3

Física e Química. 4º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

Bloque 1. A actividade científica

• a
• f
• h
• l

• B1.1.
Investigación
científica. 

• B1.1.  Recoñecer  que a investigación
en  ciencia  é  un  labor  colectivo  e
interdisciplinario  en  constante
evolución  e  influído  polo  contexto

• FQB1.1.1.  Describe  feitos  históricos  relevantes
nos que foi definitiva a colaboración de científicos/
as de diferentes áreas de coñecemento. 

• CMCCT
• CCL
• CCEC
• CSC

• 50% • 80% • 20%
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Física e Química. 4º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

• ñ económico e político. • 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.

• CMCCT
• CCL
• CAA
• CD
• CSIEE

• 50% • 80% • 20%

• f • B1.1.
Investigación
científica.

• 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.

• CMCCT
• CAA

• 50% • 80% • 20%

• f • B1.2.  Magnitudes
escalares  e
vectoriais.

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B1.3.  Magnitudes
fundamentais  e
derivadas.
Ecuación  de
dimensións.

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B1.4.  Erros  na
medida. 

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B1.4.  Erros  na
medida. 

• B1.5.  Expresión
de resultados.

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B1.5.  Expresión • B1.7.  Realizar  e  interpretar • FQB1.7.1. Representa graficamente os resultados • CMCCT • 50% • 80% • 20%
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Física e Química. 4º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

de resultados.
• B1.6. Análise dos

datos
experimentais.

representacións gráficas de procesos
físicos ou químicos, a partir de táboas
de datos  e das  leis  ou  os principios
involucrados.

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.

• b
• e
• f
• g
• h
• l
• ñ
• o

• B1.7. Tecnoloxías
da  información  e
da  comunicación
no  traballo
científico.

• B1.8. Proxecto de
investigación.

• 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.

• CMCCT
• CAA
• CCL
• CD
• CSIEE
• CSC
• CCEC

• 50% • 80% • 20%

• a
• b
• c
• d
• e
• f
• g

• B1.1.
Investigación
científica.

• 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.

• CMCCT
• CCL
• CD
• CAA
• CSIEE
• CSC
• CCEC

• 50% • 80% • 20%

• FQB1.9.2.  Realiza  de  xeito  cooperativo  ou
colaborativo  algunhas  tarefas  propias  da
investigación científica utilizando as TIC.

• CMCCT
• CCL
• CD
• CAA
• CSIEE
• CSC
• CCEC

• 50% • 80% • 20%
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Física e Química. 4º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

Bloque 2. A materia • • •

• f
• l

• B2.1.  Modelos
atómicos.

• 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.

• CMCCT
• CCEC

• 50% • 80% • 20%

• FQB2.1.2.  Utiliza  as  TIC  ou  aplicacións
interactivas  para  visualizar  a  representación  da
estrutura  da  materia  nos  diferentes  modelos
atómicos.

• CCMT
• CD

• 50% • 80% • 20%

• f • B2.2.  Sistema
periódico  e
configuración
electrónica.

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• FQB2.2.2.  Distingue  entre  metais,  non  metais,
semimetais  e  gases  nobres,  e  xustifica  esta
clasificación  en  función  da  súa  configuración
electrónica.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B2.2.  Sistema
periódico  e
configuración
electrónica.

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B2.2.  Sistema
periódico  e
configuración

• B2.4.  Interpretar  os  tipos  de  enlace
químico  a  partir  da  configuración
electrónica dos elementos implicados

• FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de
Lewis  para  predicir  a  estrutura  e  a  fórmula  dos
compostos iónicos e covalentes. 

• CMCCT • 50% • 80% • 20%
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Física e Química. 4º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

electrónica.
• B2.3.  Enlace

químico:  iónico,
covalente  e
metálico.

e a súa posición na táboa periódica. • FQB2.4.2. Interpreta a información que ofrecen os
subíndices da fórmula dun composto segundo se
trate de moléculas ou redes cristalinas.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B2.3.  Enlace
químico:  iónico,
covalente  e
metálico.

• B2.4.  Forzas
intermoleculares.

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico
utilizando  a  teoría  dos  electróns  libres,  e
relaciónaa  coas  propiedades  características  dos
metais.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• FQB2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio
que permitan  deducir  o  tipo  de  enlace  presente
nunha substancia descoñecida.

• CAA
• CMCCT
• CSIEE

• 50% • 80% • 20%

• f • B2.4.
Formulación  e
nomenclatura  de
compostos
inorgánicos
segundo  as
normas  da
IUPAC.

• 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.

• CCL
• CMCCT

• 50% • 80% • 20%

• f • B2.5.  Forzas
intermoleculares.

• B2.7.  Recoñecer  a  influencia  das
forzas intermoleculares no estado de
agregación  e  nas  propiedades  de

• FQB2.7.1.  Xustifica  a  importancia  das  forzas
intermoleculares  en  substancias  de  interese
biolóxico.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%
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Física e Química. 4º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

substancias de interese. • 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B2.6.  Introdución
á  química
orgánica.

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• FQB2.8.2.  Analiza  as  formas  alotrópicas  do
carbono,  relacionando  a  estrutura  coas
propiedades.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B2.6.  Introdución
á  química
orgánica.

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• FQB2.9.2.  Deduce,  a  partir  de  modelos
moleculares,  as  fórmulas  usadas  na
representación de hidrocarburos.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• FQB2.9.3.  Describe  as  aplicacións  de
hidrocarburos sinxelos de especial interese.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B2.6.  Introdución
á  química
orgánica.

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

Bloque 3. Os cambios • • •

• f • B3.1.  Reaccións
e  ecuacións

• B3.1.  Explicar  o  mecanismo  dunha
reacción  química  e  deducir  a  lei  de

• FQB3.1.1.  Interpreta reaccións químicas sinxelas
utilizando a teoría de colisións, e deduce a lei de

• CMCCT • 50% • 80% • 20%
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Física e Química. 4º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

químicas.
• B3.2. Mecanismo,

velocidade  e
enerxía  das
reaccións.

conservación  da  masa  a  partir  do
concepto  da  reorganización  atómica
que ten lugar.

conservación da masa.

• f • B3.2. Mecanismo,
velocidade  e
enerxía  das
reaccións.

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• 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.

• CMCCT
• CD

• 50% • 80% • 20%

• f • B3.2. Mecanismo,
velocidade  e
enerxía  das
reaccións.

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B3.3.  Cantidade
de  substancia:
mol.

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B3.4.
Concentración
molar.

• B3.5.  Realizar  cálculos
estequiométricos  con reactivos  puros
supondo un rendemento completo da
reacción,  partindo  do  axuste  da

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%
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• B3.5.  Cálculos
estequiométricos.

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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B3.6.  Reaccións
de  especial
interese.

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• FQB3.6.2.  Establece o carácter ácido,  básico ou
neutro dunha disolución utilizando a escala de pH.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• b
• f
• h
• g

• B3.6.  Reaccións
de  especial
interese.

• 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.

• CMCCT
• CSIEE

• 50% • 80% • 20%

• 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.

• CMCCT
• CSIEE

• 50% • 80% • 20%

• FQB3.7.3.  Realiza  algunhas  experiencias  de
laboratorio  nas  que  teñan  lugar  reaccións  de
síntese, combustión ou neutralización.

• CMCCT
• CAA

• 50% • 80% • 20%

• f • B3.6.  Reaccións
de  especial
interese.

• B3.8.  Valorar  a  importancia  das
reaccións  de  síntese,  combustión  e
neutralización en procesos biolóxicos,
en  aplicacións  cotiás  e  na  industria,

• FQB3.8.1.  Describe  as  reaccións  de  síntese
industrial  do  amoníaco  e  do  ácido  sulfúrico,  así
como  os  usos  destas  substancias  na  industria
química.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%
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así  como  a  súa  repercusión
ambiental.

• FQB3.8.2. Valora a importancia das reaccións de
combustión  na  xeración  de  electricidade  en
centrais térmicas, na automoción e na respiración
celular.

• CMCCT
• CSC

• 50% • 80% • 20%

• FQB3.8.3. Describe casos concretos de reaccións
de  neutralización  de  importancia  biolóxica  e
industrial.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

Bloque 4. O movemento e as forzas • • •

• f • B4.1.
Movemento.
Movementos
rectilíneo
uniforme,
rectilíneo
uniformemente
acelerado  e
circular uniforme.

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B4.1.
Movemento.
Movementos
rectilíneo
uniforme,
rectilíneo
uniformemente
acelerado  e
circular uniforme.

• 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. 

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B4.1.
Movemento.
Movementos

• B4.3.  Expresar  correctamente  as
relacións  matemáticas  que  existen
entre  as  magnitudes  que definen  os

• FQB4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que
relacionan as variables nos movementos rectilíneo
uniforme  (MRU),  rectilíneo  uniformemente

• CMCCT • 50% • 80% • 20%
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rectilíneo
uniforme,
rectilíneo
uniformemente
acelerado  e
circular uniforme.

movementos rectilíneos e circulares. acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), así
como as relacións entre as magnitudes lineais  e
angulares. 

• f • B4.1.
Movemento.
Movementos
rectilíneo
uniforme,
rectilíneo
uniformemente
acelerado  e
circular uniforme.

• 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. 

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• 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.

• CMCCT
• CSC

• 50% • 80% • 20%

• FQB4.4.3.  Argumenta  a  existencia  do  vector
aceleración  en calquera movemento  curvilíneo  e
calcula o seu valor no caso do movemento circular
uniforme.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B4.1.
Movemento.
Movementos

• B4.5.  Elaborar  e  interpretar  gráficas
que  relacionen  as  variables  do
movemento  partindo  de  experiencias

• FQB4.5.1.  Determina  o  valor  da  velocidade  e  a
aceleración a partir de gráficas posición-tempo e
velocidade-tempo en movementos rectilíneos.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

 46 



Física e Química. 4º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

rectilíneo
uniforme,
rectilíneo
uniformemente
acelerado  e
circular uniforme.

de  laboratorio  ou  de  aplicacións
virtuais  interactivas  e  relacionar  os
resultados  obtidos  coas  ecuacións
matemáticas  que  vinculan  estas
variables.

• 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.

• CMCCT
• CSIEE
• CD
• CCL
• CAA
• CSC

• 50% • 80% • 20%

• f • B4.2.  Natureza
vectorial  das
forzas. 

• B4.3.  Leis  de
Newton.

• B4.4.  Forzas  de
especial  interese:
peso,  normal,
rozamento  e
centrípeta.

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B4.3.  Leis  de
Newton.

• B4.4.  Forzas  de
especial  interese:
peso,  normal,
rozamento  e
centrípeta.

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B4.3.  Leis  de
Newton.

• B4.4.  Forzas  de
especial  interese:

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como
consecuencia do enunciado da segunda lei.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%
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peso,  normal,
rozamento  e
centrípeta.

• FQB4.8.3.  Representa  e  interpreta  as  forzas  de
acción  e  reacción  en  situacións  de  interacción
entre obxectos.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B4.4.  Forzas  de
especial  interese:
peso,  normal,
rozamento  e
centrípeta.

• B4.5.  Lei  da
gravitación
universal.

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B4.5.  Lei  da
gravitación
universal.

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B4.5.  Lei  da
gravitación
universal.

• 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.

• CMCCT
• CSC

• 50% • 80% • 20%

• f • B4.6. Presión. • 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%
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• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B4.7.  Principios
da hidrostática.

• B4.8.  Física  da
atmosfera.

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• FQB4.13.2.  Explica  o  abastecemento  de  auga
potable, o deseño dunha presa e as aplicacións do
sifón,  utilizando  o  principio  fundamental  da
hidrostática. 

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• FQB4.13.3.  Resolve  problemas relacionados  coa
presión no interior dun fluído aplicando o principio
fundamental da hidrostática.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• FQB4.13.5.  Predí a maior  ou menor  flotabilidade
de obxectos utilizando a expresión matemática do
principio  de  Arquímedes,  e  verifícaa
experimentalmente nalgún caso. 

• CMCCT • 50% • 80% • 20%
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• b
• f
• g

• B4.7.  Principios
da hidrostática.

• B4.8.  Física  da
atmosfera.

• 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. 

• CMCCT
• CD

• 50% • 80% • 20%

• 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.

• CCEC
• CMCCT

• 50% • 80% • 20%

• FQB4.14.3.  Describe o funcionamento  básico  de
barómetros  e  manómetros,  e  xustifica  a  súa
utilidade en diversas aplicacións prácticas.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B4.8.  Física  da
atmosfera.

• 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. 

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

Bloque 5. A enerxía • • •

• f • B5.1.  Enerxías
cinética  e
potencial. Enerxía
mecánica.

• B5.1.  Analizar  as  transformacións
entre  enerxía  cinética  e  enerxía
potencial,  aplicando  o  principio  de
conservación  da  enerxía  mecánica

• FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións
entre  enerxía  cinética  e  potencial  gravitatoria,
aplicando o principio de conservación da enerxía
mecánica.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%
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Principio  de
conservación.

• B5.2.  Formas  de
intercambio  de
enerxía: traballo e
calor. 

cando  se  despreza  a  forza  de
rozamento,  e  o  principio  xeral  de
conservación da enerxía cando existe
disipación  desta  por  mor  do
rozamento. 

• FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma
de  calor  en  situacións  onde  diminúe  a  enerxía
mecánica.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B5.2.  Formas  de
intercambio  de
enerxía: traballo e
calor. 

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• FQB5.2.2.  Recoñece  en  que  condicións  un
sistema intercambia enerxía en forma de calor ou
en forma de traballo.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B5.3.  Traballo  e
potencia.

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• f • B5.2.  Formas  de
intercambio  de
enerxía: traballo e
calor. 

• B5.4.  Efectos  da
calor  sobre  os
corpos.

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• FQB5.4.2.  Calcula  a  enerxía  transferida  entre
corpos  a  distinta  temperatura  e  o  valor  da
temperatura  final  aplicando  o  concepto  de
equilibrio térmico.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%
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Física e Química. 4º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de
avaliación

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Indicadores de logro avaliables dos Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

grao
mínimo

proba
escrita

Trab. Investigación.
Obs. aula. Aula virtual

• FQB5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun
obxecto  coa  variación  da  súa  temperatura
utilizando  o  coeficiente  de  dilatación  lineal
correspondente.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• 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.

• CMCCT
• CAA

• 50% • 80% • 20%

• l
• l
• ñ
• o

• B5.3.  Traballo  e
potencia.

• B5.5.  Máquinas
térmicas.

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia
histórica  do  motor  de  explosión  e  preséntao
empregando as TIC.

• CAA
• CMCCT
• CD
• CCL
• CSC
• CCEC

• 50% • 80% • 20%

• f • B5.5.  Máquinas
térmicas.

• 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.

• CMCCT • 50% • 80% • 20%

• FQB5.6.2.  Emprega  simulacións  virtuais
interactivas  para  determinar  a  degradación  da
enerxía  en  diferentes  máquinas,  e  expón  os
resultados empregando as TIC.

• CMCCT
• CD
• CCL

• 50% • 80% • 20%
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Física e Química. 4º de ESO. Secuenciación e temoralozación de actividades.

 Contidos Secuenciación de actividades Temporalización

Bloques de contidos Actividade Inicial Actividades de desenvolvemento Novas TIC Avaliación Trimestre

Bloque 1. A actividade científica Actividade inicial do libro de texto
e outras propostas do profesorado

Actividades de desenvolvemento do libro de
texto, e outras propostas polo profesorado

Aula virtual do centro. Applets de
contidos. Laboratorios virtuais.

Probas
escritas

T1

Bloque 2. A materia Actividade inicial do libro de texto
e outras propostas do profesorado

Actividades de desenvolvemento do libro de
texto, e outras propostas polo profesorado

Aula virtual do centro. Applets de
contidos. Laboratorios virtuais.

Probas
escritas

T1, T2

Bloque 3. Os cambios Actividade inicial do libro de texto
e outras propostas do profesorado

Actividades de desenvolvemento do libro de
texto, e outras propostas polo profesorado

Aula virtual do centro. Applets de
contidos. Laboratorios virtuais.

Probas
escritas

T2

Bloque 4. O movemento e as forzas Actividade inicial do libro de texto
e outras propostas do profesorado

Actividades de desenvolvemento do libro de
texto, e outras propostas polo profesorado

Aula virtual do centro. Applets de
contidos. Laboratorios virtuais.

Probas
escritas

T2, T3

Bloque 5. Enerxía Actividade inicial do libro de texto
e outras propostas do profesorado

Actividades de desenvolvemento do libro de
texto, e outras propostas polo profesorado

Aula virtual do centro. Applets de
contidos. Laboratorios virtuais.

Probas
escritas

T3
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d) Concreción para cada estandar de aprendizaxe avaliable de:

1º. Temporalización.

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación.

Caso de ensino non presencial.

Ao abeiro do establecido no Protocolo de Adaptación ao Contexto da

COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o

curso  2020/2021,  o  departamento  de  física  e  química elaborou a

adaptación necesaria  da  programación que  unha  docencia  non

presencial poidese requerir: 

• Revisión  dos  obxectivos,  competencias  clave,  e  grao  mínimo

esixible dos estándares de aprendizaxe.

• Revisión dos procedementos e instrumentos de avaliación.

• O profesorado  do departamento,  preferentemente a través da

aula  virtual  do  centro,  determinará as  tarefas  a  realizar  polo

alumnado  garantindo  a  adquisición  do  grao  mínimo  antes

referido.

• O profesorado do departamento contará co apoio do centro, que

garantirá unha axeitada atención ao alumnado con necesidades

específicas de apoio educativo,  favorecendo o seu acceso ao

currículo  poñendo especial  cuidado na atención do alumnado

con necesidades educativas especiais.
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Establecerase un procedemento de comunicación entre o alumnado,

as  familias  e  o  equipo  docente  do  departamento, utilizando,

preferentemente,  as  plataformas e  medios telemáticos corporativos.

Este  procedemento  determinará e  concretará os  obxectivos  ou

finalidades da comunicación, as persoas responsables así como a súa

temporalización.

CRITERIOS  PARA  A  REVISIÓN  DO  GRAO  MÍNIMO,  E  DOS

INSTRUMENTOS  E  PROCEDEMENTOS  DE  AVALIACIÓN,  NO

CASO UN ENSINO NON PRESENCIAL.

O grao mínimo esixible para superar a materia estará relacionado co peso de

cada estándar, con carácter xeral e tendo en conta que os mínimos débense

adaptar  ao  nivel  do  alumnado,  debemos  ter  en  conta  sí, un  estándar

determinado involucra:

• a identificación do material e instrumentos básicos de laboratorio e a súa

forma de utilización para a realización de experiencias, 

• a formulación, de forma guiada, de hipóteses para explicar fenómenos

cotiáns,

• o rexistro de observacións e datos de maneira organizada, 

• a realización de medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá

empregando o material e os instrumentos apropiados,

• a selección e comprensión de forma guiada  da  información relevante

nun texto de divulgación científica,

• a participación, valoración,  xestión e o respecto ao traballo en equipo,
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• o deseño e a realización de ensaios de laboratorio,...

entre outros. Nestes casos o grao mínimo de consecución de estándares que

involucran  os  devanditos  items  pode  ser  baixo,  xa  que,  non  poderán  ser

adquiridos na súa totalidade, nun modelo de ensino non presencial. 

Nunha reunión do departamento, os membros do mesmo, tomamos a decisión

de establecer un grao mínimo 0% neses estándares de aprendizaxe.

A  continuación  resúmese  a  concreción  das  ensinanzas  mínimas,

procedementos e instrumentos de avaliación por curso, no caso de ensino non

presencial.  Sí,  chegado  o  caso  de  que  o  ensino  tívese  varias  etapas

semipresenciais, os criterios de ensino empregados serán unha mestura dos

modelos  presencial e  non  presencial,  cunha  temporalización  consistente

coas etapas presenciais e non presenciais. 
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Concrecións para cada estandar de aprendizaxe avaliable: ENSINO NON PRESENCIAL.

Física e Química. 2º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de avaliación

Indicadores de logro avaliables dos Estándares de aprendizaxe

grao mínimo proba
escrita

Aula virtual

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

0%

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

0%

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.

0%

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.

0%

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.

0%

FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo. 0%

FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do volume e da masa dun sólido, realiza as medidas correspondentes e
calcula a súa densidade.

0%

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.

0%

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. 

0%

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.

0%

FQB3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas. 0%
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Física e Química. 2º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de avaliación

Indicadores de logro avaliables dos Estándares de aprendizaxe

grao mínimo proba
escrita

Aula virtual

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. 

0%

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.

0%

Indicadores de logro avaliables do resto dos Estándares de aprendizaxe 50% 100%

Física e Química. 3º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de avaliación

Indicadores de logro avaliables dos Estándares de aprendizaxe

grao mínimo proba
escrita

Aula virtual

FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos científicos. 0%

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. 

0%

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.

0%

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.

0%

FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo. 0%

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.

0%

FQB4.3.2. Constrúe un compás elemental para localizar o norte empregando o campo magnético terrestre, e describe o
procedemento seguido para facelo.

0%
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Física e Química. 3º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de avaliación

Indicadores de logro avaliables dos Estándares de aprendizaxe

grao mínimo proba
escrita

Aula virtual

FQB4.4.1. Comproba e establece a relación entre o paso de corrente eléctrica e o magnetismo, construíndo un electroimán. 0%

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. 

0%

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.

0%

Indicadores de logro avaliables do resto dos Estándares de aprendizaxe 50% 100%

Física e Química. 4º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de avaliación

Indicadores de logro avaliables dos Estándares de aprendizaxe

grao mínimo proba
escrita

Aula virtual

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.

0%

FQB1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación científica utilizando as TIC. 0%

FQB2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan deducir o tipo de enlace presente nunha substancia
descoñecida.

0%

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.

0%

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.

0%

FQB3.7.3. Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas que teñan lugar reaccións de síntese, combustión ou
neutralización.

0%
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Física e Química. 4º de ESO Criterios de calificación e instrumentos de avaliación

Indicadores de logro avaliables dos Estándares de aprendizaxe

grao mínimo proba
escrita

Aula virtual

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.

0%

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.

0%

Indicadores de logro avaliables do resto dos Estándares de aprendizaxe 50% 100%
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d) Concreción para cada estandar de aprendizaxe avaliable de:

1º. Temporalización.

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación.

Incorporación das aprendizaxes non adquiridas no curso

2019/2020.

O  currículo  da  física  e  química  na  ESO,  ven  desenvolvido  en  bloques  de

contidos,  deste  xeito  as  aprendizaxes  non  adquiridas (VER

PROGRAMACIÓNS  ADAPTADAS  AO  CONTEXTO  COVID,  CURSO

2019/2020) no curso pasado serán incorporadas ao mesmo bloque de contidos

do  curso  seguinte,  cunha  previa  avaliación  inicial, según  corresponda  na

temporalización xa establecida na programación. Así pois, en resumo:

• As aprendizaxes non adquiridas en 2º ESO, Bloque 4: O movemento e

as forzas e Bloque 5: A enerxía, serán incorporadas en 3º ESO nos trimestres

T2 e T3. Naquel alumnado de 2º ESO, que se incorpora aos estudios de FP

básica as aprendizaxes non adquiridas serán incorporadas no Ámbito científico.

• As aprendizaxes non adquiridas en 3º ESO, Bloque 4: O movemento e

as forzas e Bloque 5: A enerxía, serán incorporadas en 4º ESO nos trimestres

T2 e T3.

• Xa que  4º  ESO é  un  curso  finalista  de  etapa,  as  aprendizaxes  non

adquiridas  neste  curso  só  porán  ser  incorporadas  naquel  alumnado  que

continua nos seus estudios en Bacharelato, coa materia de física e química. En
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cuio  caso,  e  seguindo  o  mesmo  preocedemento,  estas  aprendizaxes  non

adquiridas: Bloque 1: A actividade científica, Bloque 2: A materia, e Bloque 3:

Os cambios. serán incorporadas en 1º BAC nos trimestres T2 e T3.

e) Concrecións metodolóxicas.

Na  ESO  a  materia  de  Física  e  Química  busca  afondar  dentro  dos

coñecementos  xa  adquiridos  durante  a  Educación  Primaria.  Igualmente,

pretende favorecer as competencias que permitan ao alumnado comprender os

procesos que dan lugar aos cambios históricos e a realidade do mundo actual.

Para  responder  a  estes  retos  proponse  unha  metodoloxía  focalizada  no

desenvolvemento das competencias clave, seguindo os criterios:

 Traballo e actualización dos coñecementos previos.

 Organización e exposición de contidos seguindo unha secuencia lóxica e

con  rigor  científico,  con  exemplos  cotiáns,  actividades  prácticas  e

experienciales e soporte gráfico.

 Actividades diversificadas e organizadas por  niveis  de dificultade que

traballan  competencias,  intelixencias  múltiples,  o  desenvolvemento  de

habilidades  científicas,  o  pensamento  crítico  e  creativo,  o  traballo

cooperativo, as TIC, o aprendizaxe-investigación fora da aula, a iniciativa

emprendedora nun proxecto real e os valores para unha nova sociedade.

Na táboa seguinte faise un resumo das estratexias metodolóxicas adaptadas a

etapa educativa:

PBL
Problem-based

learningl

PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO

RUTINAS DE 
PENSAMENTO

DESTREZAS DE 
PENSAMENTO
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Aprendizaxe baseada 
na solución de 
problemas da vida 
diaria con flexibilidade 
e abertos á 
exploración de 
alternativas e a toma 
de decisións.

Prácticas de 
laboratorio para 
desenvolver 
habilidades 
científicas.

Para aprender a 
pensar.

Para fomentar o 
pensamento crítico e 
creativo.

VISIÓN 360° CREATIVIDADE TÉCNICAS
COOPERATIVAS

ÁGORA

Proposta dun tema 
científico para 
investigar fora da aula.

Ferramentas TIC 
integradas para 
atopar solucións 
creativas.

Propostas para 
mellorar a 
responsabilidade 
individual, as 
relacións sociais, a 
interdependencia 
positiva e o respecto 
aos demás.

Espacio aberto ao 
diálogo e á reflexión 
sobre valores 
universalmente 
aceptados para un 
funcionamiento 
adecuado da sociedade: 
a xusticia, a 
solidariedade, a 
libertade, a dignidade 
humana....

COMPETENCIAS INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES

REFLEXIONA PROXECTO
EMPRENDEDOR

Actividades integradas 
e contextualizadas en 
situacións reais da 
conntorna do 
alumnado para valorar 
o progreso na 
adquisición das 
competencias.

Actividades que 
propoñen diferentes 
maneras de 
aprender.

Ao final da 
aprendizaxe se 
intenta promover no 
alumno o hábito de 
reflexionar sobre o 
seu proceso de 
aprendizaxe.

Creatividade, iniciativa, 
traballo en equipo, toma 
de decisións... activanse 
nun proxecto real.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE ATRAVÉS DA METODOLOXA.

A primeira medida de atención a diversidade dende a metodoloxía atañe a qué

ensinar:  si  se detecta a presenza de algún desfase curricular  na proba da

avaliación  inicial,  derívase  ao  alumno/a  ao  dpto  de  Orientación  para  unha

proba de diagnóstico que permita concretar o nivel curricular de partida, para

elaborar  unha  ACI significativa con materias propios do nivel  curricular do

alumno/a.  Si  non  se  detecta  desfase  curricular  as  medidas  de  reforzo

constituirian unha ACI non significativa.  

Un exemplo de actuación, para un estándar seleccionado ao azar:
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ALUMNADO CON NEAE

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE  CON ACI non signifiativa. 

BLOQUE 1: A ACTIVIDADE CIENTÍFICA 2º ESO

FQB1.1.1.  Formula,  de  forma  guiada,  hipóteses  para  explicar  fenómenos

cotiáns, utilizando teorías e modelos científicos sinxelos.

FQB1.1.2. Rexistra observacións e datos de maneira organizada e rigorosa, e

comunícaos oralmente e por escrito utilizando esquemas, gráficos e táboas.

ALUMNADO CON NEE

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE CON ACI signifiativa 6º P. 

BLOQUE 1: A ACTIVIDADE CIENTÍFICA 6º PRIMARIA

CNB1.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y 

relevante, la analiza, obtiene conclusiones, elabora informes para 

el registro del plan de trabajo y comunica, de forma oral y escrita, las 

conclusiones.

A segunda medida de atención a diversidade dende a metodoloxía fai

referencia  a  cómo ensinar,  por  un  lado,  empregando  metodoloxias

activas:

• Modelo de Enseñanza Expositiva Significtiva, 

• Aprendizaxe basada en proxectos (ABP)

• Aprendizaxe basada na investigación (ABI),

• Aprendizaxe cooperativa (AC), 

• Estratexía de Gamificación, 

• Aprendizaxe por Descubrimento,
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 E  por  outro,  elaborando  actividades de  ensinanza-aprendizaxe

participativas, motivantes, e axustadas, ao nivel curricular. De xeito que, as

actividades son intencionadamente modificadas para atender a diversidade do

alumnado.

ALGÚNS EXEMPLOS DE ACTIVIDADES MODIFICADAS:

ACT. DESENVOLVEMENTO: MODELO DE ENSINANZA EXPOSITIVA

SIGNIFICATIVA

COMO ACTIVIDADE DE AMPLIACIÓN

“Un  grupo  de  científicos  desea  investigar  el  efecto  del  té  chino  como

adelgazante.  Luego  de  estudiar  las  hierbas  que  lo  componian  y  sus

propiedades, determinó que el té chino acelera la reducción de peso. Para

probar esto, tomaron dos grupos de 10 personas de la misma edad. Al grupo

A le proporcionaron 2 dosis diarias del té chino, durante 30 días, y al grupo B,

2 dosis de un placebo. Luego de los 30 días observó que las mujeres del

grupo A habían perdido más peso que las del grupo B. Polo tanto concluyó

que el té chino acelera la perdida de peso”.

Relaciona cada parte del texto con las etapas del método científico.

COMO ACTIVIDADE DE REFORZO

“Un  grupo  de  científicos  desea  investigar  el  efecto  del  té  chino  como

adelgazante.  Luego  de  estudiar  las  hierbas  que  lo  componian  y  sus

propiedades,  determinó que el té chino acelera la reducción de peso.  Para

probar esto, tomaron dos grupos de 10 personas de la misma edad. Al grupo

A le proporcionarón 2 dosis diarias del té chino, durante 30 días, y al grupo B,
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2 dosis de un placebo. Luego de los 30 días observó que las mujeres dl grupo

A habían perdido más peso que las del grupo B. Polo tanto concluyó que el té

chino acelera la perdida de peso”.

Relaciona con flechas cada parte

del  texto  con  las  etapas  del

método científico. 

ACT. MODELO DE ENSINANZA EXPOSITIVA SIGNIFICATIVA

COMO ACTIVIDADE DE AMPLIACIÓN

Rellena los huecos:

COMO ACTIVIDADE DE REFORZO

Rellena los huecos:

ACT. MODELO DE ENSINANZA EXPOSITIVA SIGNIFICATIVA

COMO ACTIVIDADE DE AMPLIACIÓN

diseña un programa para el “equilibrio líquido-vapor”
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COMO ACTIVIDADE DE REFORZO

diseña un programa para el “movimiento de partículas en un gas”:

f) Materiais e recursos didácticos.

      

 Libro de texto do alumnado de 2º ESO: Física e Química Editorial 

Anaya. Libros de texto de consulta ofrecidos polo departamento en 3º ESO e 4º

ESO:  Física e Química Editorial Santillana.
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 Libro Dixital Interactivo.

 Caderno Dixital Interactivo.

 Biblioteca de Recursos.

 Cadernos de fichas de Física e Química.

 Materiais  en  soporte  informático  (páxinas  web,  blogs,  etc)  que  se

propoñerán para a realización de actividades do alumnado na aula e na

casa.

 Vídeos  e  simulacións  dixitais  que  permitirán  a  adquisición  de  certas

aprendizaxes.

 Aula  de  informática  (descartado  para  este  curso  polo  contexto  do

COVID19)

 Calculadora.

 Encerado dixital (só usado polo profesorado debido a situación actual)

 Material manipulable e experimental propio da materia (só usado polo

profesorado debido a situación actual).

 Laboratorio de Física e Química para a realización das prácticas que se

poidan levar a cabo co equipamento dispoñible. (debido ao contexto COVID

queda descartado o  uso do  laboratorio  na  etapa  da  ESO,  para  este  curso

2020/2021.)

g) Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción do

alumnado.

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN:
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A  avaliación  consistirá  nun  acto  continuo  de  recollida  sistemática  de

información durante todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe coa finalidade

de informar tanto ao docente como ao alumnado sobre a marcha deste proceso

co obxectivo de melloralo. Seguindo a lexislación vixente a avaliación afectará

a:

• Alumnado: avaliarase o proceso de aprendizaxe dos alumnos ao largo

do curso e ao desenvolvemento das súas capacidades.

• Profesorado:  avaliarase  o  proceso  de  ensinanza  reflexionando  sobre

todos  os  elementos  que  inflúen  na  actividade  docente:  actuación  e

intervención  da  profesor  na  aula,  a  súa  capacidade  motivadora,  a

metodoloxía utilizada e os recursos utilizados.

• Programación  didáctica:  a  avaliación  da  programación  serve  para

identificar  os  aspectos  non  adecuados  co  obxectivo  de  introducir

modificacións e mellorala.

Como  referente  para  avaliar  o  desenvolvemento  das  capacidades  do

alumnado recorrerase aos criterios de avaliación e, máis concretamente, aos

estándares  de  aprendizaxe,  elementos  que  serven  como  indicadores  para

valorar o grado de consecución dos obxectivos propostos.

A avaliación caracterízase por ser continua e, polo tanto, haberá que levar a

cabo un seguimento permanente do proceso ensinanza-aprendizaxe ao longo

do curso. Pódese distinguir entre:

Avaliación inicial.  Lévase a cabo a principio de curso como punto de partida

do curso  académico coa intención  de obter  información para  elaborar  a

programación  e  para  facer  unha  primeira  valoración  das  características

xerais e a diversidade do grupo.
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Avaliación continua.  Basease no seguimento constante da progresión  das

capacidades  dos  alumnos  e  da  actividade  docente.  Destaca  polo  seu

carácter formativo, de cara ao alumnado, e orientador, para o docente.

Avaliacións parciais e avaliación final.  As avaliación parciais realízanse ao

final de cada trimestre e a avaliación final ao final de curso. Caracterízanse

polo seu carácter sumativo, é dicir, que tense en conta tanto a evolución do

proceso  educativo  do  alumnado  como  os  seus  resultados  ao  longo  do

correspondente período. Os criterios de cualificación que se seguirán para

establecer  as  cualificacións  parciais  e  a  cualificación  final  do  curso

detállanse no apartado seguinte.

As técnicas ou mecanismos que se aplicarán para recadar a información

necesaria a través dos distintos instrumentos de avaliación son:  o control e

valoración das actividades realizadas e a corrección das probas escritas. Todos

os  rexistros  obtidos  a  través  dos  distintos  procedementos,  incluiranse  no

caderno da profesora (formato impreso ou dixital) non que hai unha ficha de

seguimento para cada alumno.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE ATRAVÉS DA AVALIACIÓN.

Ainda  que  se  adiquen  determinadas  sesións  a  avaliación,  ésta  debe

entenderse como un proceso continuo e diferenciado, realizado e integrado

na  acción diaria da clase. 

➢ A primeira  medida  de  atención  a  diversidade  dende  a  avaliación é

realizar unha proba de avaliación inicial, que permita detectar algún desfase

a nivel curricular, e adaptarse a diversidade do alumnado.

Exemplo de proba de avaliación inicial:
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PROBA AVALIACIÓN INICIAL. NIVEL CURRICULAR 1º ESO

➢ A segunda medida de Atención a Diversidade dende a avaliación fai

referencia a qué e cómo avaliar, a través dos procedementos e instrumentos

da  avaliación,  cambiando  os  procedementos  (indicadores  de  logro  dos
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estándares  de  aprendizaxe),  ou  os  instrumentos  (peso  en  %,  de  cada

instrumento da avaliación).

Exemplo de actuación en procedementos e instrumentos de avaliación:

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN SIN ACI 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN CON ACI non signifiativa 

➢ A terceira, e a máis importante, é dar resposta a cándo avaliar. Dende

as  unidades  didácticas  propoñense  as  actividades  de  reforzo-

ampliación, nas que se fórmula un problema ou cuestión relacionado

cun estándar:

Exemplo de actividade de reforzo-ampliación:
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ACT.   REFORZO  E  AMPLIACIÓN:  “proba  sorpresa”
TEMPORALIZACIÓN: ⅓ sesión                             LUGAR: Aula 

MATERIAIS: pode ser un problema ou cuestión:

• relacionado co estándar que se está impartindo nesa sesión.

• con estándares iniciados pero non adquiridos por cada alumno/a 

(reforzo individual) 

• un problema adaptado ao alumnado con estándares xa adquiridos 

(Ampliación).

METODOLOXÍA: Avaliación continua

• Preactividade: colocar ao alumnado individualmente.

• Postactividade: recollida dos cadernos de clase para avalialos.

É precisamente  aquí,  onde se  fai  referencia  a  cándo avaliar,  xa  que esta

actividade faise no último tercio da sesión, podéndose levar a cabo en función

do rendemento, estado de ánimo do alumnado ao que vai dirixida,…

Por exemplo:

• Alumnado  que  precise  recuperar  un  estándar  (PLAN  DE

RECUPERACIÓNS).

• Alumnado  con  TDA,  ou  TDAH:  hai  momentos  do  día  no  que  estes

alumnos/as están máis descentrados (como as últimas horas de clase),

ou ben teñen cambios na súa medicación, etc.

• Alumnado  que  esté  pasando  por  un  momento  de  baixo  rendemento

escolar: problemas familiares, bulling escolar, debilitamento da saúde... 
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CRITERIOS  SOBRE  AVALIACIÓN, CALIFICACIÓN  E  PROMOCIÓN  DO

ALUMNADO:

CASO DE ENSINO PRESENCIAL

• Observación na aula:  consistirá  na  recollida  de información sobre o

progreso  do  alumnado  a  través  de  actividades,  traballos  de

investigación,... que permitan avaliar a situación inicial da aprendizaxe

do alumnado e o seu progreso ao longo do proceso de ensinanza. 

• Probas escritas: consistirán nunha serie de cuestións e problemas, cuio

obxectivo  será  a  verificación  da  consolidación  das  aprendizaxes

adquiridas polo alumnado ao longo do proceso de ensinanza. 

CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL

• Observación  na  aula  virtual:  consistirá  na  recollida  de  información

sobre o progreso do alumnado a través de  actividades,  traballos de

investigación,...publicados  na  aula  virtual  do  IES.  O  profesorado  do

dpto  especificará  as  datas  de entrega das actividades e  traballos  de

investigación,  segúndo  se  vaian  publicando,  debendo  o  alumnado

permanecer atento a estes prazos, a ao horario espello do seu curso.

No  caso  de  problemas de  conexión  o  alumnado  deberá  poñerse  en

contacto co seu titor/ra ou coa dirección do IES, para establecer unha

solución. 

• Probas virtuais: consistirán nunha serie de cuestións e problemas, cuio

obxectivo  será  a  verificación  da  consolidación  das  aprendizaxes
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adquiridas polo alumnado ao longo do proceso de ensinanza. Poderán

ter  distintos  formatos,  según  o  criterio  de  cada  membro  do  dpto:

videoconferencias, probas a través da aula virtual do IES, etc. (No

anexo 2 recóllense algunhas indicacións xerais sobre as normas básicas

das videoconferencias e probas virtuais) 

CASO DE ENSINO SEMIPRESENCIAL

• Observación  na  aula  virtual:  igual  que  no  caso  de  ensino  non

presencial.

• Probas  virtuais:  si  o  alumnado  non  poidera  asistir  a  unha  proba

presencial,  ben  por  estar  en  situación  de  confinamento,  ou  por

enfermidade xustificada; o profesorado pode sustituir, si o considerase

oportuno,  está  proba  presencial  por  unha  proba  virtual  de  carácter

semellante, que permita ao alumnado completar a súa avaliación.

O peso na calificación das mesmas está especificado por materia e curso nos

estándares da presente programación.

En todas as situacións de ensino previstas anteriormente, os prazos de

entrega e  datas  de  realización  das  actividades,  traballos  de

investigación,  probas  etc,  sexan  éstas  virtuais  ou  presenciais,  serán

previamente comunicadas ao alumnado, ben de xeito individual a través

da  aula  virtual  (NO  CASO  DE  ENSINO  NON  PRESENCIAL  OU
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SEMIPRESENCIAL) ou de xeito colectivo por medio do delegado/a e

subdelegado/a do grupo (EN CASO DE ENSINO PRESENCIAL)

A continuación resúmense os criterios de calificación, peso das probas

escritas e promoción do alumnado por curso e avaliación, que serán os

mesmos  en  todos  os  casos:  ENSINO  PRESENCIAL,  NON

PRESENCIAL, E SEMIPRESENCIAL.

CURSO MATERIA
1ª, 2ª, 3ª,

AVALIACIÓN
AVA. FINAL
ORDINARIA

AVA. FINAL
EXTRAORDINARIA

2º ESO
A,B

FÍSICA E
QUÍMICA

2 probas por
trimestre (70%

da nota). 
Calificación:

media aritmética
das probas. 

Si o profesorado
non considera

oportuno realizar
probas escritas

ou virtuais, o
peso das

mesmas será do
0%

Media aritmética
das 3 avaliacións.
Si a media é <5,
fará unha proba

final da avaliación
supensa, para
mellorar a nota

media. No caso de
suspender máis

dunha ava. a
proba final será de
toda a materia, e a

nota final será a
NOTA da

devandita proba.
A avaliación será

positiva si a
NOTA

correspondente é
≥5

NOTA da proba
extraordinaria de

setembro.
A avaliación será

positiva si a NOTA
correspondente é ≥5

2º ESO 
C

FÍSICA E
QUÍMICA

2 probas por
trimestre (70%

da nota).
Acumulativas.
Calificación: 1ª
30% + 2ª 70%

Si o profesorado
non considera

oportuno realizar

Media aritmética
das 3 avaliacións.
Si a media é <5,
fará unha proba

final da avaliación
supensa, para
mellorar a nota

media. No caso de
suspender máis

NOTA da proba
extraordinaria de

setembro.
A avaliación será

positiva si a NOTA
correspondente é ≥5
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probas escritas
ou virtuais, o

peso das
mesmas será do

0%

dunha ava. a
proba final será de
toda a materia, e a

nota final será a
NOTA da

devandita proba
A avaliación será

positiva si a
NOTA

correspondente é
≥5

3º ESO
A,B,C

FÍSICA E
QUÍMICA

2 probas por
trimestre (70%

da nota).
Calificación:

media aritmética
das probas.

Si o profesorado
non considera

oportuno realizar
probas escritas

ou virtuais, o
peso das

mesmas será do
0%

Media aritmética
das 3 avaliacións.
Si a media é <5,
fará unha proba

final da avaliación
supensa, para
mellorar a nota

media. No caso de
suspender máis

dunha ava. A
proba final será de
toda a materia, e a

nota final será a
NOTA da

devandita proba.
A avaliación será

positiva si a
NOTA

correspondente é
≥5

NOTA da proba
extraordinaria de

setembro.
A avaliación será

positiva si a NOTA
correspondente é ≥5

4º ESO
A,B

FÍSICA E
QUÍMICA

2 probas por
trimestre (80%

da nota).
Calificación:

media aritmética
das probas.

Si o profesorado
non considera

oportuno realizar
probas escritas

ou virtuais, o
peso das

mesmas será do
0%

Media aritmética
das 3 avaliacións.
Si a media é <5,
fará unha proba

final da avaliación
supensa, para
mellorar a nota

media. No caso de
suspender máis

dunha ava. A
proba final será de
toda a materia, e a

nota final será a
NOTA da

NOTA da proba
extraordinaria de

setembro.
A avaliación será

positiva si a NOTA
correspondente é ≥5
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devandita proba.
A avaliación será

positiva si a
NOTA

correspondente é
≥5

4º ESO
C

FÍSICA E
QUÍMICA

2 probas por
trimestre (80%

da nota).
Acumulativas.
Calificación: 1ª
30% + 2ª 70%

Si o profesorado
non considera

oportuno realizar
probas escritas

ou virtuais, o
peso das

mesmas será do
0%

Media aritmética
das 3 avaliacións.
Si a media é <5,
fará unha proba

final da avaliación
supensa, para
mellorar a nota

media. No caso de
suspender máis

dunha ava. A
proba final será de
toda a materia, e a

nota final será a
NOTA da

devandita proba.
A avaliación será

positiva si a
NOTA

correspondente é
≥5

NOTA da proba
extraordinaria de

setembro.
A avaliación será

positiva si a NOTA
correspondente é ≥5

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a

practica docente.

Para  obter parámetros  medibles e  establecer  conclusións sobre  a

efectividade do modelo de ensinanza proposto na programación, faremos un

estudio das porcentaxes de cada un dos tipos de actividades diseñadas para

as  unidades  didácticas,  para  comparalas  coa  %  aprobados  por  unidade

didáctica, por avaliación e durante o total do curso escolar:

UD ALUMNADO APROBADOS SUSPENSOS % APROB.

- 78 -



1

2

...

EXEMPLO DE CONTRIBUCIÓN DUNHA UD A AVALIACIÓN DA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

O finalizar cada trimestre, nunha reunión do departamento, analizaremos

o  desenvolvemento  do  proceso  de  ensino  e  aprendizaxe  avaliando  a  nosa

actuación  docente  así  como  os  resultados  da  avaliación  e  discutiremos  os

posibles  cambios  ou  melloras  na  programación  tanto  de  cara  ó  seguinte

trimestre como de cara ó curso seguinte. 
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Ó remate do curso faremos unha análise máis profunda coa mesma fin. Para

isto empregaremos diferentes instrumentos de avaliación: Indicadores de logro,

resultados da avaliación, e enquisas ó alumnado. 

Exemplo de enquisa:

FÍSICA E QUÍMICA CURSO_________________ GRUPO : _____CURSO 2017/18

CUESTIONARIO SOBRE O PROFESORADO
Instrucións:

- Valora as seguintes cuestións rodeando cun círculo a cifra de 1 a 10 que consideres axeitada.
- Procura matizar as respostas (valorar todas coa mesma nota non ten sentido).
- Este cuestionario é anónimo. 

1 O profesor informou sobre a programación e os seus contidos e obxectivos1 2 3 4 5 6 7 8
9 10       

2 O profesor explica cada tema de forma ordenada e coherente  1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

3 O profesor explicou todo o programa  1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

4 O profesor explicou deténdose nos aspectos máis importantes  1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

5 O profesor atendeu as preguntas do alumnado durante as clases  1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

6 Os exames adaptáronse á materia explicada  1 2 3 4 5 6 7 8
9 10       

7 As cualificacións axustáronse aos criterios establecidos previamente  1 2 3 4 5 6 7 8
9 10        

8 O profesor atendeu as reclamacións do alumnado  1 2 3 4 5 6 7 8
9 10       

9 O profesor mantivo unha  boa actitude co alumnado  1 2 3 4 5 6 7 8
9 10       

10 O profesor conseguiu crear un bo ambiente na clase      1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

11 O profesor dedicou atención ao alumnado con dificultades  1 2 3 4 5 6 7 8
9 10       

12 Foi correcto o reparto de puntos entre os exames e as outras notas 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10      

13 Cres tes máis coñecementos ca ao comezo do curso? 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

14 Na túa opinión, que aspectos deberían ser mellorados ou corrixidos?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

15 Indica aqueloutros aspectos que che interese manifestar e non atopases recollidos nas
cuestións anteriores

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e

avaliación das materias pendentes.

O alumnado coa materia de Física e Química pendente, deberá seguir un

programa de recuperación baseado na superación das ensinanzas mínimas do

curso  anterior,  tendo  en  conta  si  éste  curso  foi  PRESENCIAL  ou  NON

PRESENCIAL.

Estableceranse  dúas  probas  escritas  de  maneira  que  a  materia  quede

repartida en dúas partes.  A  primeira proba será en  xaneiro e a  segunda

proba  en maio . Se o alumnado non desexa presentarse a convocatoria da

proba de xaneiro, deberá presentarse as dúas probas en maio.  No caso de

presentarse a proba de xaneiro, e as dúas en maio, a nota media realizarase

cao maior nota da 1ª proba.

Para  a  preparación  das  probas  escritas,  o  alumnado  afectado  poderá

realizar,  de xeito voluntario, actividades de recuperación para preparar as

probas,  que  deberán  entregar  nun  prazo  establecido,  sempre  antes  das

devanditas probas.  O alumnado poderá tamén  consultar as dúbidas que lle

poidan  xurdir  dirixíndose  o  Xefe  do Departamento  ou  a  calquera   outro

profesorado da materia.

Para  conseguir  unha  avaliación positiva o  alumnado debe  obter  como

mínimo unha media das probas escritas cunha cualificación de “5”.

O Xefe do Departamento encargarase de informar das datas das probas e o

sistema de recuperación establecido.
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CRITERIOS SOBRE A CALIFICACIÓN DA MATERIA PENDENTE:

MATERIA
PENDENTE

ACTIVIDADES
DE

RECUPERACIÓN

1ª, 2ª,
PROBA

AVA. FINAL
ORDINARIA

AVA. FINAL
EXTRAORDINARIA

FÍSICA E
QUÍMICA

 Poderán
incrementar a nota
ata un máximo dun
30% en cada proba.
pero nunca diminuir
a nota  das probas.

2 probas:
en xaneiro

e maio.

Calificación:
media

aritmética das
probas.

A avaliación
será positiva

si a NOTA
correspondente

é ≥5 

NOTA da proba
extraordinaria de

setembro.
A avaliación será

positiva si a NOTA
correspondente é ≥5

j) Organización dos procedementos que permitan ao alumnado

acreditar os coñecementos necesarios en determinadas

materias, no caso do bacharelato.

Só no caso do bacharelato.

k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou

colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos seus

resultados.

 

Ao inicio de curso, farase unha proba de coñecementos previos a todo o

alumnado,  proba  que  marque  certas  pautas  para  a  elaboración  da

programación.  Tomarase  como  punto  de  partida  do  proceso  ensino-

aprendizaxe o nivel de coñecementos iniciais do alumnado.

Terase especial coidado en detectar a aqueles estudantes cuns coñecementos

iniciais moi baixos, aos cales podan necesitar certo reforzo temporal axeitado
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para superar as posibles lagoas cognitivas iniciais.  Para un correcto inicio e

desenvolvemento  do  curso  2020/2021,  o  equipo  docente  do  departamento

elaborará plans de reforzo e recuperación coa finalidade de que o alumnado

recupere  as  aprendizaxes  imprescindibles  non  adquiridos no  curso

2019/2020.

A partir  dos  informes individualizados, elaborados a finalización  do curso

2019/2020  e  da  avaliación  inicial, reforzaranse  os  elementos  curriculares

esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior,

os cales seran previamente determinados polos membros do departamento, co

fin de garantir a continuidade do proceso de ensinanza-aprendizaxe.

No plan de reforzo estableceranse as medidas metodoloxicas e organizativas

que  favorezan  o  pleno  desenvolvemento  de  todo  o  alumnado.  Entre  estas

medidas estaran a propostade tarefas globalizadas que requiran da posta en

practica de todas as competencias do alumnado,a aprendizaxe cooperativa, o

uso  das  TIC  como  recurso  didactico,  actividades  que  favorezan  aauto-

aprendizaxe,  o  pensamento  crítico  e  creativo,  a  investigacion  mediante

proxectos de traballo,entre outras.

Unha maneira de afrontar un  plan de medidas individuais e colectivas,

dentro do contexto da avaliación por estándares e competencias consistiría en

desenvolver un plan de actuación: primeiro  idéntificamos qué estándares do

currículo do curso anterior, continuan a súa proxección no curso seguinte, e a

súa aprendizaxe pode ser adquirida debido a esta proxección. 

Por exemplo, do bloque 1: A actividade científica, en 2º e 3º de ESO :

ESTÁNDARES BLOQUE 1: actividade ESTÁNDARES BLOQUE 1: actividade
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científica 2º ESO científica 3º ESO

FQB1.1.1. Formula, de forma guiada,

hipóteses  para  explicar  fenómenos

cotiáns,  utilizando  teorías  e  modelos

científicos sinxelos.

FQB1.1.1.  Formula  hipóteses  para

explicar  fenómenos cotiáns utilizando

teorías e modelos científicos.

FQB1.1.2.  Rexistra  observacións  e

datos  de  maneira  organizada  e

rigorosa,  e  comunícaos  oralmente  e

por  escrito  utilizando  esquemas,

gráficos e táboas.

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. 

En segundo lugar, elaboramos o plan de medidas, centrándonos en aqueles

estándares  que  non  siguen  esta  progresión  para  recuperalos  através  de

problemas e cuestións do nivel curricular correspondente.

l) Medidas de atención a diversidade. 

No desenvolvemento da actividade docente atoparémonos, probablemente con

alumnado  con  certas  dificultades  para  acadar  os  obxectivos  da  materia.  O

profesorado aplicará medidas de reforzo educativo dentro da aula co fin de que

este  alumnado  poida  alcanzar  o  máximo  desenvolvemento  das  súas

capacidades persoais e os obxectivos e competencias establecidos.
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Para  poder  atender  axeitadamente  a  diversidade  da  aula,  prepararanse

materiais  de  traballo  que  podan  adecuar  aos  ritmos  de  aprendizaxe  do

alumnado,  é  dicir,  materiais  que  sirvan  para  ampliar  os  coñecementos

adquiridos do alumnado máis avantaxados e materias máis sinxelos que sirvan

para  reforzar  os  contidos  mínimos  para  o  alumnado  con  máis  dificultades.

Ademais, propoñeranse actividades variadas que permitan atender os múltiples

intereses,  capacidades  e  motivacións  do  alumnado.  Por  último,  ofrecerase

atención individualizada ao alumnado para resolver dúbidas en horario lectivo

fora das sesións ordinarias.

Nos  casos  de  alumnos  con  algunha  necesidade  específica  de  apoio

educativo,  aplicaranse  as  medidas  de  resposta  educativa  establecidas  pola

Consellería de Educación. Concretamente:

NEAE Resposta educativa

TDAH: -Terase en conta o establecido no punto 8.1. Anexo 1 apartado 8.1.2 de Prevención e 

intervención dentro da aula do “Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e na 

adolescencia nos ámbitos educativo e sanitario” 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/13546 -Orientacións da Asociación: 

http://www.acnhsantiago.org/

-Agrupamentos flexibles, desdobres, apoios e reforzos educativos, axenda escolar e 

nalgúns casos PMAR.

a)Desfase curricular

por proceder do 

estranxeiro:

-Agrupamentos flexibles en 1° e 2° nas materias de linguas, matemáticas e inglés. -

Exención de 2° idioma en 1° e 2° de ESO -PMAR en 2 °e 3°

-Apoios dentro/fóra da aula co PT -Apoios fóra da aula profesor/a

-RE na aula co propio profesor/a. Adaptacións curriculares, se procede.

b)Desfase curricular

por outros motivos:

-Grupos de adaptación da competencia curricular -Plan individualizado de seguimento 

de pendentes. -Plan de acollida do IES -PROA

Problemas de 

comunicación 

http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/141/145/146

-Apoios fóra e dentro da aula co PT e/ou co profesor/a de aula
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(alumnado 

estranxeiro):

-Grupos de adquisición de linguas e de adaptación da competencia curricular.

Alumnado con 

problemas de lecto -

escritura:

http://www.edu.xunta.aal/portal/diversidadeorientacion/141/145/409 -“Orientacións e 

respostas educativas: Alumnado con trastornos da aprendizaxe”: 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/3656 -Orientacións daAsociación: 

http://www.agadix.es/

-Traballar na medida do posible: Exactitude lectora e ortografía básica. Velocidade 

lectora. Segmentación. Comprensión lectora e composición escrita, ...

-Exención do segundo Idioma

-Agrupamentos en linguas

-Apoio RE do PT e/ou profesor/a da aula

T. Asperger: -“Orientacións e respostas educativas: Alumnado con trastornos xeneralizados do 

desenvolvemento”http://www.edu.xunta.es/portal/node/3655

-“Trastornos xeneralizados do desenvolvemento”

http://www.edu.xunta.es/portal/node/3703

-Orientacións de ASPERGA: http://www.asperga.org/

Altas

Capacidades:

-“Alumnado con altas capacidades intelectuais” 

http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/141/145/144 -“Sobredotación 

intelectual” http://www.edu.xunta.es/portal/node/3700 -“Orientacións e respostas 

educativas: Alumnado con sobredotación intelectual” 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/3630

Retraso Mental 

Leve:

-“Orientacións e respostas educativas: Alumnado con discapacidade intelectual” 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/3644

Alumnado etnia 

xitana

-Programas e plans:

http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/141/412

-Convenio de colaboración entre o IES do Milladoiro e o Secretariado Xitano

(Programa Promociona)

https://www.gitanos.org/galicia/santiago de compostela/ http://www.edu.xunta.gal/portal/

Outros protocolos da Consellería de Educación:
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- Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-

2020.

- Protocolo de identidade de xénero.

- Protocolo de Protección de datos.

- Protocolo para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia.

- Protocolo de consenso sobre TDAH na infancia e na adolescencia nos 

ámbitos educativo e sanitario.

- Protocolo de Atención educativa domiciliaria. / Protocolo de Urxencias 
Sanitarias.

m) Concreción dos elementos transversais que se traballarán

no curso que corresponda.

CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC NO CENTRO.

A utilización das TIC ten por obxecto:

• Capacitar aos estudantes para realizar unha busca eficaz da informacion

relacionada coa materia, ampliar os seus conecementos, resolver dubidas.

• Facilitar a auto aprendizaxe ou a capacidade de aprender a aprender.

Adaptar os contidos aos distintos ritmos de aprendizaxe do alumnado.

• Motivar o alumnado incorporando un recurso conecido por eles.

• Visualizar resultados que posibilita mellorar a sua comprensión.

Sempre que os medios dos que se dispoñen no centro o permitan levaranse a 

cabo as seguintes tarefas de uso das TIC:

• Puntualmente visitarase a aula de informática para realizar actividades 

interactivas relacionadas con algunhas unidades didácticas.
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• Utilizar un canón ou o encerado dixital para manexar documentos que 

indican un contido audiovisual adicional.

Propoñeranse para casa 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.

• Uso do ordenador para a realización de diferentes traballos e fomentar o

uso dos distintos programas do paquete ofimático.

Estratexias para incorporar as TIC na aula

Libro Dixital Interactivo Libro proxectable que incorpora elementos de 

interactividade: actividades, ligazóns, animacións...

Caderno Dixital Interactivo Caderno que incorpora recursos multimedia e unha 

selección de recursos educativos.

Actividades interactivas O alumno responde seleccionando a opción correcta, 

clasificando elementos de diferentes grupos ou situándoos 

na súa posición correcta etc. Ao finalizar, o programa 

informa os acertos e erros, e dáse a oportunidade de 

corrixilos.

Ligazóns a Internet Colección de ligazóns a Internet de alto interese: applets, 

simulación de modelos, experimentos virtuais, explicacións 

complementarias, actividades, curiosidades etc.

Vídeos Colección de fragmentos de vídeos que serven de soporte a

contidos do libro do alumno.

Animacións Favorecen unha maior comprensión dos contidos pola súa 

visualización.

CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR E  O PROXECTO  LINGÜÍSTICO.

Na contribución ao proxecto lector e proxecto lingüístico do centro integraranse

fontes  informativas  de  diversa  índole,  tanto  en  soporte  impreso  como

electrónico, ensamblados cos contidos curriculares propios da materia ou que
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traballen outros aspectos complementarios, sempre coa finalidade de promover

nos alumnos actitudes reflexivas e críticas, favorecendo a interacción cos seus

intereses e co seu contorno.

A lectura constitúe unha actividade clave para a educación dos alumnos e,

seguindo a normativa vixente, incorpóranse dinámicas coas que se pretende

fomentar o hábito e o interese pola lectura e coa capacidade de expresarse

correctamente en público.

A  práctica  lectora  canalizarase  principalmente  a  través  do  emprego  de

textos  de  fácil  comprensión  e  de  carácter  divulgativo,  artigos  extraídos  de

revistas  virtuais  ou  dos  sitios  web,  que  ofrecen  contidos  de  actualidade

directamente conectados coas unidades tratadas na aula, coa pretensión de

que  dita  lectura,  comprensión  e  discusión  propicien  a  aprendizaxe  e  o

desenvolvemento persoal.

Promoverase o uso da biblioteca para a consulta de libros ou revistas que

poidan ser de utilidade para o alumnado ou ben que sirvan para espertar o seu

interese pola ciencia.

Recomendaranse blogs, artigos ou textos divulgativos en formato dixital aos

que se pode acceder a través da rede e que poden servir para ampliar contidos

ou facilitar a comprensión dos temas traballados en clase.

Impulsar  a  procura  de  información  na  rede  a  través  de  actividades  de

investigación  o  cal  permite,  ademais  de  promover  o  uso  de  recursos  TIC,

fomentar a lectura.

Cada  profesor  pode  recomendar  aos  seus  alumnos  os  materiais  que

xulgaren máis adecuados para  a  divulgación científica,  concibida  para

despertar o interese dos alumnos pola ciencia.
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CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA.

A mellora da convivencia no ámbito escolar do centro debe ser tarefa na que

estean implicados todos os sectores da comunidade educativa e tamen debe

ser  o  eixo  sobre  o  que dar  resposta  a  complexidade que supón o  traballo

docente  directo  co  alumnado  que  no  sempre  ten  adquirido  hábitos  de

convivencia,  de  respecto  mutuo  e  de  participación  responsable  na  vida  do

centro.

Nos centros educativos debe existir  un ambiente de traballo positivo que

favoreza  a  transmisión  de  coñecementos  e  de  valores.  En  determinadas

circunstancias  prodúcense  condutas  que  son  contrarias  as  normas  de

convivencia que dificulta a labor educativa.

No  desenvolvemento  de  todas  as  sesións  terase  moi  presente  o

cumprimento das Normas de Convivencia do centro  sempre co obxectivo

de  crear  na  aula  unha  convivencia  baseada  no  respecto,  no  diálogo  e  na

colaboración. Concretamente, para contribuír a mellorar a convivencia na aula

esta programación contempla as seguintes medidas:

Será primordial o coidado do material colectivo e individual, a asistencia e a

puntualidade e o respecto polos demais e polo entorno.

• Estableceranse normas seguridade para traballar no laboratorio que son

necesarias para o bo funcionamento das prácticas. Aproveitaranse todas as

actividades  relacionadas  coa  toma  de  decisións  sobre  a  organización  da

materia,  como son a creación dos grupos de laboratorio  ou a elección das

datas  dos  exames  para  transmitir  actitudes  e  valores  que  favorezan  a

tolerancia e o respecto e que contribúan a crear un bo ambiente de traballo.
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• Será importante o papel mediador do docente na resolución de conflitos

que poda xurdir aproveitando estas situacións para exercer a labor educativa.

• Non  se  permitirá  utilizar  vocabulario  non  apropiado  ou  posturas  ou

xestos incorrectos.

Aproveitaranse  as  prácticas  de  laboratorio  para  fomentar  hábitos  de

cooperación e traballo en equipo, rexeitando prexuízos de calquera tipo

ou comportamentos sexistas que supoñan discriminación entre homes e

mulleres.

n) Actividades complementarias e extraescolares programadas

polo departamento didáctico.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.

A parte  das  actividades  propostas  polo  centro  e  dado  o  contexto  especial

COVID do presente curso, así como a  numerosa matrícula dos cursos da

ESO, con tres grupos A, B e C por curso, dende o dpto de física e química,

promoverase  só aquelas actividades propostas inicialmente para o alumnado

de 2º BAC (menos numeroso que no resto dos cursos). Estas actividades, de

ser  posible  a  súa  implementación, levaranse  a  cabo  en  colaboración  co

departamento de orientación:

➢ Charlas A PONTE CO ENSINO MEDIO, USC: n.º 9: xogando coa luz

(para o alumnado de física de 2º BAC), n.º 78: física médica (para o alumnado

de física  de 2º BAC, e de química de 2º BAC).

➢ Charlas  organizadas  polo  departamento  de  orientación,  nas  qué  as

universidades promoven a súas titulacións. Charlas dirixidas a alumnado de 2º

BAC.                                                         
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ñ) Mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación das

programacións didacticas en relación cos resultados

académicos e procesos de mellora.

Pero o proceso avaliativo non quedaría completo se non se inclue a avaliación

do  noso  traballo  e  a  avaliación  das  unidades  didácticas,  fixándonos  nos

seguintes criterios:

 Adecuación dos obxectivos.

 Distribución, progresión e adecuación dos contidos.

 Actividades ben temporalizadas e motivantes.

 Metodoloxía adecuada o tipo e grao de aprendizaxe.

 Si supemos crear un clima idóneo para a aprendizaxe e a

cooperación entre os alumnos/as.

 Si reaxustamos ou modificamos as sesións cando a marcha

das mesmas así o requerían.

 Si coordinamos o noso traballo con outros departamentos.

Para  obter parámetros  medibles e  establecer  conclusións sobre  a

efectividade  do  modelo  de  ensinanza  proposto  na  programación,  fíxose  un

estudio das porcentaxes de cada un dos tipos de actividades diseñadas para

as  unidades  didácticas,  para  comparalas  coa  %  aprobados  por  unidade

didáctica, por avaliación e durante o total do curso escolar:

UD ALUMNADO APROBADOS SUSPENSOS % APROB.

1

- 92 -



2

...

AVALIACIÓN ALUMNADO APROBADOS SUSPENSOS % APROB.

1

2

3

EXEMPLO DE CONTRIBUCIÓN DUNHA UD A AVALIACIÓN DA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
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EXEMPLO DE CONTRIBUCIÓN DO CONXUNTO DAS UDIDADES

DIDÁCTICAS A AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN.

Con estes parámetros pódese estudiar a  vinculación  da % aprobados co

tipo de actividades en cada unidade didáctica e na totalidade do curso. Con

estes datos preténdese avaliar o proceso de ensinanza-aprendizaxe durante

o transcurso do propio ano académico, podendo tomar medidas antes de re-

matar o mesmo. Obviamente se poden establecer conclusións, actuacións e

propostas de mellora de cara ao vindeiro ano académico.
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REFERENCIAS CONSULTADAS, MARCO LEGAL E BIBLIOGRAFÍA

Calendario escolar:

• ORDE do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar

para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos

na Comunidade Autónoma de Galicia.

Leis orgánicas:

 Ley Orgánica 8/2013 do 9 de decembro para la mejora de la calidad

ecucativa, L.O.M.C.E. (BOE 10/12/2013)

 Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para

la  ampliación del  calendario de implantación de la  L.O.M.C.E. Ley

Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre  para  la  mejora  de  la   calidad

educativa. (BOE 10/12/2016)

A nivel curricular:

• Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da

educación  secundaria obrigatoria  e  do  bacharelato  na  Comunidade

Autónoma de Galicia.

• Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo

da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

• A Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de

materias de libre configuración autonómica de elección para os centros

docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato,

e se regula o seu currículo e a súa oferta.

En canto ós centros educativos:
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 Real Decreto 1537/2003 do 5/12, que regula os  requisitos mínimos

dos centros que imparten ensinanzas de réxime xeral.

 Decreto 92/1988, do 28 de abril,  polo que se aproba o  Regulamento

Orgánico  dos  centros  públicos  de  ensino  non  universitario,

modificado  polo  Decreto  279/1990,  do  27  de  abril,  e  os  decretos

324/1996, do 26 de xullo; 374/1996, do 17 de outubro, e 7/1999, do 7

de xaneiro.

No contexto actual COVID:

 O Protocolo de Adaptacion ao Contexto da COVID 19 nos centros de

ensino non universitario de Galicia para o curso 2020/2021

 Instrucións  do  30  de  xullo  2020,  da  Dirección  Xeral  de  Educación,

Formación Profesional eInnovación Educativa, en relación ás medidas

educativas que se deben adoptar no cursoacadémico 2020/2021.

ANEXOS:
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DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA.
PROTOCOLO COVID PARA O USO DO LABORATORIO.

Ademáis das medidas de aplicación xeral establecidas polo centro e
atendendo ao disposto no protocolo xeral da ANEP por COVID 19
(https://www.anep.edu.uy/),  e  así  mesmo  no “protocolo  de
adaptación al contexto de la covid 19 en los centros de Enseñanza
no  Universitaria  de  Galicia”
(https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/31579);  o  departamento
de física e química propón unhas medidas adicionais ao emprego
do laboratorio:

1. USO DO LABORATORIO NOS CURSOS DA ESO E 1º BAC:

● Coa premisa de evitar, na medida do posible, a movilidade do
alumnado, evitando a utilización compartida de aulas, o uso
do laboratorio de química será exclusivo para o curso de 2º de
bac, curso no que as prácticas son de carácter obrigatorio.

2. USO DO LABORATORIO PARA 2º BAC

● Priorizarase  a  impartición  daqueles  contidos  máis  teóricos
frente  a  aquéles   eminentemente  prácticos  que  requiran  a
utilización do laboratorio.

● Na medida do posible evitarase a asistencia ao laboratorio co
uso de simuladores de software, laboratorios virtuais, videos
do manexo de substancias e materiais,…

● En  casos  debidamente  xustificados,  a  asistencia  ao
laboratorio  organizarase  cumprindo  as  ratios  e  medidas  de
distanciamento  e  hixiene  que  se  determinan  non  protocolo
COVID do centro.  Nestos casos,  estableceranse modos de
organización  que  reduzcan  o  número  de  alumnos  no
laboratorio  (alternancia,  rotaciones,...).  O  departamento  de
física e química establecerá un horario no que se recolla a
asistencia  ao  laboratorio  e  as  medidas  de  alternancia  e
rotacións  consideradas.  Horario  do  que  informará
debidamente ao equipo directivo do centro. 

● Cando se empregue o laboratorio, o alumnado traballará de
xeito individual, non se formarán grupos de traballo. 
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● Cada alumno/a disporá de todo o material  no seu posto de
traballo,  material  que  non  poderá  compartir  co  resto  do
alumnado.

● O  profesor/a  será  o  encargado  de  abrir  os  reactivos  e
substancias que precise o alumnado, substancias que estarán
na mesa do profesor/a.

● Cando o alumnado precise desprazarse para pesar ou medir o
volume dun reactivo, farao pola esquina da aula máis próxima,
coa finalidade de manter as distancias de seguridade.

● Cando se empregue o laboratorio o profesorado encargarase
da súa adecuada ventilación, antes e despois do seu uso.

● Cando se empregen materiais, substancias, e equipos de uso
común, éstos deberán ser limpiados e desinfectados antes e
despois de cada uso. 

NORMAS BÁSICAS DE USO DO LABORATORIO.

 Os pasillos e a porta deben estar sempre despexados.
 As mochilas, abrigos, etc. deben colocarse en lugares onde non 

estorben.
 Cada alumno/a responsabilizarase da súa zona de traballo e do seu 

material.
 E aconsellable, si se ten o pelo largo,levalo recollido, así como non 

levar colgantes, bufandas, e  outras prendas que se poidan enganchar.
 Encima das mesas so debe estar o material de traballo.

USO DO MATERIAL DE LABORATORIO

 Pipeta graduada: miden con precisión 
volúmenes variables. Poden ser de dous tipos; a)
de un so aforo, onde o volumen total está 
comprendido entre cero a punta; b) de doble 
aforo, no que o aforo inferior indica a 
capacidade total da pipeta.
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Bureta: emprégase para medir de maneira 
precisa,   cantidades variables de líquido, 
especialmente para titular solucións.

Probeta ou  Cilindro graduado: úsase para medir
líquidos cando se require certa exactitude.

Matraz Erlenmeyer: se emplea para calentar 
líquidos, hacer titulaciones, recristalizar un 
sólido, disolver sustancias.

Vaso de precipitado ou beaker: úsase para 
disolver sustancias, quentar, recoller filtrados, 
obter precipitados...
 

Tubo de ensaio: utilízase para facer ensaios a 
pequena escala e para ferver pequenas 
cantidades de líquidos, xeralmente de 1 a 3 ml.
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Vidro de reloxo: emprégase para evaporar 
líquidos a temperatura ambiente, cristalizar e/ou 
pesar cantidades pequenas de substancias, cubrir
envases...

Refrixerantes: empréganse para condensar 
vapores por enfriamento.

Funil: úsase para trasvasar líquidos evitando que
se derramen e nas operacións de filtración.

Kitasato: emprégase para filtración ao valeiro.
 

Funil de separación: úsase para separar líquidos 
inmiscibles.

Cápsula: úsase para quentar substancias, 
evaporar líquidos e realizar reaccións químicas. 
Resiste elevadas temperaturas.

Pinzas para crisoles: úsanse para colocar e 
retirar obxectos que se levaron a un quecemento 
intenso. Tamén para retirar do lume crisoles ao 
roxo vivo. 
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Mortero con pistilo: emprégase para triturar e 
pulverizar substancias.

Soporte Universal:  suxeita anels e/ou pinzas 
que a vez poden soster balóns, buretas, 
refrixerantes, etc,.

NORMAS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
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NORMAS DE USO DOS REACTIVOS

● Antes de empregar un reactivo, lee dúas veces a etiqueta do frasco 
para asegurarte de que é exactamente o que precisas. 

● Non ____________ os reactivos coas mans, emprega unha 
________________ (ben limpa) para coller os sólidos e unha 
________________ para succionar os líquidos.

●  Ten sempre as túas mans _______________ e secas. Si tes algunha 
ferida, tápaa.

● ______________ sempre as mans antes de sair do laboratorio.
● Ao rematar de usar un bote, o ___________________ convintemente

con todas as tapas que tívese. No caso de substancias volátiles ou 
higroscópicas debes procurar o seu cerre hermético unha vez usadas.

● Os ácidos requiren un coidado especial. Cando queramos diluilos
          votar sempre auga antes de engadir o ácido.

 Para facer unha pesada nunha balanza emprégase un 
_______________________.

 Ao axitar un tubo de ensaio golpea coa punta del dedo a base do 
tubo. Cando requira unha axitación vigorosa por inversión do 
recipiente, tápao con un tapón.
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