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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
Centro. 
DATOS DO CENTRO: 
NOME: IES de VILALONGA. 
CÓDIGO: 36019256. 
TITULARIDADE: PÚBLICA: 
DOMICILIO: A SALGUEIRA , 40 - 36990 VILALONGA- SANXENXO. (PONTEVEDRA). TELÉFONO: 
886159137 
PÁXINA WEB: http://www.edu.xunta.es/centros/iesvilalonga/. 
CORREO ELECTRÓNICO: ¡es.vilalonga@edu.xunta.es. 

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. 

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). 

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 demais 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 exclusivamente nos primeiros cursos do ensino 
obrigatorio (1° e 2° de ESO e FPB). 

Departamento. 
O profesorado que imparte a materia no presente curso é: 

- Gerardo Aller Camiña. 

-Francisco Casas Aguiño. 



-Tomás Agostiño Álvarez Torres. 

 
O reparto dos cursos e materias quedou do seguinte xeito: 
 
1. Gerardo Aller Camiña,impartirá: 
 
Física e Química 2° ESO 3 cursos 9 horas 
Física e Química 4° ESO 2 curso 6 horas 
Física e Química 1º Bacharelato 1 curso 4 horas 
 
2. Francisco Casas Aguiño,impartirá: 
 
Física e Química 1° Bacharelato                      1 curso             4 horas 
Física 2° Bacharelato                                        1 curso            4 horas 
 
3. Tomás Agostiño Álvarez Torres,impartirá : 
 
Física e Química 3º ESO    3 curso        6 horas 
CAAP 4º ESO                        1 curso   3 horas 
 Química 2° Bacharelato    2 cursos          8 horas 
 
 

Obxectivos adaptados ao contexto do centro e do alumnado Obxectivos da 

educación secundaria obrigatoria 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 

alumnas as capacidades que lies permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos 

no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

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

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

comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 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. 

b) 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. 

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

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



por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os 

estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 

manifestación de violencia contra a muller. Nunha coxuntura 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. 

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

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

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

O noso centro é pioneiro en Galicia na introdución do programa TEI (Titorización 

entre iguais) encamiñado a consecución de dito obxectivo. 

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

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

campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 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. 

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

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

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

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

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

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

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

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

na lectura e no estudo da literatura. 

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

apropiada. 

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

e das outras persoas 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. 

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

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

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

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

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

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

conservación e á súa mellora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

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

artístico de Galicia, 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. 

o) 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. 
Obxectivos do bacharelato: 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española 

e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente 

a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 



responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 

resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes 

e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 

discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, 

con atención especial ás persoas con discapacidade. 

As capacidades recollidas nos tres anteriores epígrafes (a, b e c) son 

fundamentáis a hora de construir os alicerces dunha comunidade cohesionada 

que poda autorreproducirse mellorando o clima socioeducativo do que o noso 

centro é unha peza fundamental, xa que debemos ter en conta sempre que 

somos o único centro de bacharelato do concello de Sanxenxo. Os nosos 

alumnos e alumnas formarán nun futuro inmediato a nova xeración de cidadáns 

de pleno dereito que xogarán un papel clave na nosa comunidade, tanto política 

como socioeducativa. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias 

para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua 

castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. Tendo 

en conta que una das principais actividades económicas da contorna do noso 

centro é o turismo, é fundamental dotar destas ferramentas ao noso alumnado, 

sen esquecer que para o ámbito universitario é fundamental o manexo das 

linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os 

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de 

xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. Debemos de ter en conta 

sempre que preparamos desde o bacharelato a futuros alumnos universitarios e 

de ciclos formativos superiores polo que este obxectivo é fundamental. O noso 

alumnado goza dunha ampla oferta de formación tanto científica coma 

tecnolóxica, situada no ámbito máis próximo na USC ou na Universidade de 

Vigo, así como numerosos ciclos formativos superiores localizados na propia 

provincia. Polo que a consecución de dito obxectivo en alto grado é 



fundamental para garantir o éxito académico posterior que repercutirá a medio e 

longo prazo no propio desenvolvemento económico do ámbito do noso centro a 

través da preparación de profesionais cualificados e competentes. 

l) Na liña do exposto no punto anterior debemos facer comprender os 

elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía 

ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara 

ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao 

territorio galego e a súa propia comarca. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. Estas 

capacidades son esenciais a hora do desenvolvemento persoal así como no 

acceso ao mercado laboral ou en estudos superiores, por non esquecer a propia 

actividade empresarial. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, 

como fontes de formación e enriquecemento cultural. Estas capacidades están 

destinadas tanto a formación persoal como a profesional e pública, nunha 

contorna especialmente depredada polo urbanismo descontrolado, ausente en 

moitos casos dun patrón estético respectuoso con entorno histórico-artístico e 

natural, é indispensable a formación estética e crítica dos futuros cidadáns de 

pleno dereito para que dita dinámica poda chegar a romperse. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social, e impulsar condutas e hábitos saudables. Debemos ter en conta que a nosa 

comarca foi no pasado un dos maiores centros de entrada de estupefacientes, 

así como estar alerta dos elevados índices de hábitos tóxicos (tabaquismo, 

alcoholismo, sedentarismo, obesidade, etc.) que azotan Galicia en xeral e a nosa 

comarca en particular. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

Nun contexto poboacional tan disgregado e disperso como é o propio das Rías 

Baixas na que a nosa comarca é un lugar central cobra especial relevancia esta 

capacidade. O uso do transporte, tanto público como privado, é indispensable 

para a mobilidade na nosa contorna, polo que formar individuos concienciados 

redundará de maneira especialmente positiva. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. Os nosos 

alumnos e alumnas han de ser conscientes do importante que é a conservación 

de todos estes elementos por si mesmos e como aportación a conservación 

global.



2.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FÍSICA E QUÍMICA 2° ESO 
1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
2. OBXECTIVOS DE ETAPA ESO 
3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN (RELACIONADOS COS RESPECTIVOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS) E CONCRECIÓN DOS MÍNIMOS EXIXIBLES 
5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE ASOCIADAS A CADA BLOQUE DE CONTIDO 
6. METODOLOXÍA 
7. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
8. DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
10,ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
10.1Contribución ao plan de convivencia 
10.2Contribución ao plan de integración das tic do centro 
10.3Contribución ao proxecto lector e proxecto lingüístico do centro 
11.ACTIVIDADES DE REFORZO/ RECUPERACIÓN 
12. MATERIAIS DIDÁCTICOS INCLUÍDOS OS LIBROS DE TEXTO



1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

 

A aprendizaxe da física e da química resulta imprescindible, xunto coas demais ciencias experimentáis 
e a tecnoloxía, para permitir aos alumnas e ás alumnas analizar con coñecemento de causa os problemas de 
orixe científica e tecnolóxica que se formulan na nosa sociedade. 

O ensino desta materia debe incentivar unha aprendizaxe contextualizada que relacione os principios 
en vigor coa evolución histórica do coñecemento científico; que estableza a relación entre ciencia, 
tecnoloxía e sociedade; que potencie a argumentación verbal, a capacidade de establecer relacións 
cuantitativas e espaciais, así como a de resolver problemas con precisión e rigor. 

A física e a química non son alleas ao desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, xa que 
promoven actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos fronte a problemas 
relacionados co impacto das ciencias e da tecnoloxía no noso contorno: conservación de recursos, 
cuestións ambientais, etc. 

No primeiro ciclo de ESO débense afianzar e ampliar os coñecementos que sobre as ciencias da 
natureza foron adquiridos polo alumnado na etapa de educación primaria 

Os contidos para este curso recollense en cinco bloques, os mesmos que en 3° e 4° de ESO, pero 
tratados con distinta profundidade, recursos e extensión: 

Bloque 1: A actividade científica. 

Bloque 2: A materia 

Bloque 3: Os cambios 

Bloque 4: O movemento e as forzas 

Bloque 5: A Enerxía 

Como se recolle neste documento, está previsto realizar varias experiencias prácticas que se 

consideran imprescindibles para a comprensión dos conceptos teóricos e para a adquisición de certos 

procedementos. 
2. OBXECTIVOS DE ETAPA ESO 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades



 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da 
cidadanía democrática. 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 
social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 
manifestación de violencia contra a muller. 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas 
demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, 
e resolver pacificamente os conflitos. 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en disciplinas, así como 
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 
experiencia. 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras



 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas 
importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte 
para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade 
en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o 
coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión e representación. 
o) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 
Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural 
como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio 
deste dereito. 
p) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o 
mantemento da nosa identidade, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun 
contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 
3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

Na orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, descríbense as relacións entre as competencias, os contidos e 
os criterios de avaliación nas diferentes etapas educativas e preséntase unha detallada descripción das 
competencias claves no noso sistema educativo que son as seguintes: 

a) Comunicación lingüística (CCL). 
b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

c) Competencia dixital (CD). 
d) Aprender a aprender (CAA). 
e) Competencias sociais e cívicas (CSC). 
f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
g) Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
O perfil da materia de Física e Química de 2° 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 2°, cabe destacar a importancia da competencia da comunicación 
lingüística. Tamén destaca a competencia dixital 

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. 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. 
- As prácticas de laboratorio. 
- Todas as actividades que contribúan ao mesmo tempo ao desenvolvemento de catro ou máis 

competencias claves. 
Na seguinte táboa faise un resumo dos estándares de aprendizaxe avaliables inprescindibles en Física e 

Química para 2° curso e a súa contribución as competencias que mais se traballan nesta materia 
Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles Física e Química. 
Segundo curso (primeiro trimestre) 

Competencias clave 

1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e 
rigorosa, e comunícaos de forma oral e escrita usando esquemas, 
gráficos, táboas e expresións matemáticas. 

CCL 

1.1. Distingue entre as propiedades xerais e as propiedades 
características da materia, utilizando estas últimas para a caracterización 
de substancias. 

CMCCT 



 

2.2. Explica as propiedades dos gases, líquidos e sólidos utilizando o 
modelo cinético-molecular. 

CCL 

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

CMCCT 

6.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e do número 
másico, utilizando o modelo planetario. 

CMCCT 

8.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na 
Táboa Periódica. 

CMCCT 

10.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e as aplicacións dalgún 
elemento e/ou composto químico de especial interese, a partir dunha 
procura guiada de información bibliográfica e/ou dixital. 

CD 

 
Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles Física e Química. 
Segundo curso (segundo trimestre) 

Competencias clave 

2.1. Identifica cales son os reactivos e os produtos de reaccións químicas 
sinxelas, interpretando a representación esquemática dunha reacción 
química. 

CMCCT 

3.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da teoría 
atómico- molecular e da teoría de colisións. 

CMCCT 

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 

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 

6.2. Distingue entre masa e peso calculando o valor da aceleración da 
gravidade a partir da relación entre ambas as magnitudes. 

CMCCT 

8.1. Explica a relación existente entre as cargas eléctricas e a constitución 
da materia, e asocia a carga eléctrica dos corpos cun exceso ou un 
defecto de electróns. 

CMCCT 

 
Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles Física e 

Química. Segundo curso (terceiro trimestre) 
Competencias clave 

1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude, expresándoa na 
unidade correspondente no Sistema Internacional. 

CMCCT 

3.1. Explica o concepto de temperatura en termos do modelo cinético- 
molecular, diferenciando entre temperatura, enerxía e calor. 

CMCCT 

5.1. Recoñece, describe e compara as fontes renovables e 
non-renovables de enerxía, analizando con sentido crítico o seu impacto 
ambiental. 

CSC 

8.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en movemento a través dun 
condutor. 

CCL 

10.1. Asocia os elementos principais que forman a instalación eléctrica 
típica dunha vivenda cos compoñentes básicos dun circuíto eléctrico. 

CMCCT 



 

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN (RELACIONADOS COS RESPECTIVOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS BÁSICAS), CONCRECIÓN DOS MÍNIMOS EXIXIBLES E PROCED/INSTR. DE AVALIACIÓN 
Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C clave Mínimos esixibles Proced/Instr. de 

avaliación 
Física e Química. 
2° de ESO 

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

CAA,CCL,CM 
CCT 

FQB1.1.1. Formular hipóteses para explicar fenómenos cotiáns, utilizando teorías e 
modelos científicos sinxelos. 
FQB1.1.2. Rexistrar observacións e datos de maneira organizada e rigorosa, e 
comunicalos oralmente e por escrito utilizando esquemas, gráficos e táboas. 

Exercicios escritos 
 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

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,CMCC 
T FQB1.2.1. Relacionar a investigación científica con algunha aplicación tecnolóxica 

sinxela na vida cotiá. 
 
Exercicios escritos 
 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

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. 
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. 

CMCCT;CSIE 
E FQB1.3.1. Establecer relacións entre magnitudes e unidades utilizando, 

preferentemente, o Sistema Internacional de Unidades para expresar os resultados. 
FQB1.3.2. Realizar medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá 
empregando o material e os instrumentos apropiados, e expresar os resultados 
correctamente no Sistema Internacional de Unidades. 

 
Exercicios escritos 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

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.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,CCL 

FQB1.4.1. Recoñecer e identificar os símbolos máis frecuentes utilizados na 
etiquetaxe de produtos químicos e instalacións, interpretando o seu 
significado.FQB1.4.2. Identificar material e instrumentos básicos de laboratorio e 
coñecer a súa forma de utilización para a realización de experiencias, respectando 
as normas de seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación 
preventivas. 

Exercicios escritos 
 

 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

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. 
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,CCL,CM 
CCT,CD,CSC FQB1.5.1. Seleccionar e comprender de forma guiada información relevante nun 

texto de divulgación científica, e transmitir as conclusións obtidas utilizando a 
linguaxe oral e escrita con propiedade. 

Exercicios escritos 
 

 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

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

CAA,CCEC,C 
CL,CD,CMCC 
T,CSIEE,CSC 

FQB1.6.1. Realizar 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. 
FQB1.6.2. Participar, valorar, xestionar e respectar o traballo individual e en equipo. 

Exercicios escritos 
 

 

 



 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

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. 
FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais do 
contorno co uso que se fai deles. 
FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do 
volume e da masa dun sólido, realiza as medidas 
correspondentes e calcula a súa 

CMCCT 

FQB2.1.1. Distinguir entre propiedades xerais e propiedades características da 
materia, e utilizar estas últimas para a caracterización de substancias. 
FQB2.1.2. Relacionar propiedades dos materiais do contorno co uso que se fai deles. 
FQB2.1.3. Describir a determinación experimental do volume e da masa dun sólido, 
realizar as medidas correspondentes e calcular a 

 
Exercicios escritos 
Exame 

  densidade.  súa densidade.  

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

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. 
FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos 
e os sólidos. FQB2.2.3. Describe os cambios de estado 
da materia e aplícaos á interpretación de fenómenos 
cotiáns. 
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 FQB2.2.1. Xustificar que unha substancia pode presentarse en distintos estados de 
agregación dependendo das condicións de presión e temperatura en que se ache. 
FQB2.2.2. Explicar as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos. 
FQB2.2.3. Describir os cambios de estado da materia e aplícaos á interpretación de 
fenómenos cotiáns. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

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 comportamiento dos gases en 
situacións cotiás, en relación co modelo 
cinético-molecular. 
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. 

CMCCT,CAA FQB2.3.1. Xustificar o comportamiento dos gases en situacións cotiás, en relación co 
modelo cinético-molecular. 
FQB2.3.2. Interpretar 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. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

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

CMCCT,CCL 

FQB2.4.1. Distinguir e clasificar sistemas materiais de uso cotián en substancias 
puras e mesturas, e especificar neste último caso se se trata de mesturas 
homoxéneas, heteroxéneas ou coloides. FQB2.4.2. Identificar o disolvente e o soluto 
ao analizar a composición de mesturas homoxéneas de especial interese. FQB2.4.3. 
Realizar experiencias sinxelas de preparación de disolucións, describir o 
procedemento seguido e o material utilizado, determinar a concentración e expresala 
en gramos/litro. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

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 

FQB2.5.1. Deseñar 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. 

 
Exercicios escritos 
Exame 



 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

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

CMCCT,CCL 

FQB3.1.1. Distinguir entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá en 
función de que haxa ou non formación de novas substancias. 
FQB3.1.2. Describir 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. 
FQB3.1.3. Levar a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

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 

FQB3.2.1. Identificar os reactivos e os produtos de reaccións químicas sinxelas 
interpretando a representación esquemática dunha reacción química. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

B3.3. Recoñecer a 
importancia da 
química na obtención 
de novas substancias 
e a súa importancia na 
mellora da calidade de 
vida das persoas. 

FQB3.3.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en 
función da súa procedencia natural ou sintética. 
FQB3.3.2. Identifica e asocia produtos procedentes da 
industria química coa súa contribución á mellora da 
calidade de vida das persoas. 

CMCCT 

FQB3.3.1. Clasificar algúns produtos de uso cotián en función da súa procedencia 
natural ou sintética. 
FQB3.3.2. Identificar e asociar produtos procedentes da industria química coa súa 
contribución á mellora da calidade de vida das persoas. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

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 FQB3.4.1. Propoñer medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para mitigar 

os problemas ambientais de importancia global. 
 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

B4.1. Recoñecer o 
papel das forzas como 
causa dos cambios no 
estado de 

FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, identifica as forzas 
que interveñen e relaciónaas cos seus correspondentes 
efectos na 

CMCCT FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, identificar as forzas que interveñen e 
relaciónaas cos seus correspondentes efectos na 

Observación na aula 
Exercicios escritos 
Exame 

 movemento e das 
deformacións. deformación ou na alteración do estado de movemento 

dun corpo. FQB4.1.2. Establece a relación entre o 
alongamento producido nun resorte e as forzas que 
produciron eses alongamientos, e describe o material 
para empregar e o procedemento para a súa 
comprobación experimental. 
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. 
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. 

 deformación ou na alteración do estado de movemento dun corpo. FQB4.1.2. 
Establecer a relación entre o alongamento producido nun resorte e as forzas que 
produciron eses alongamentos, e describir o material para empregar e o 
procedemento para a súa comprobación experimental. 
FQB4.1.3. Establecer a relación entre unha forza e o seu correspondente efecto na 
deformación ou na alteración do estado de movemento dun corpo. 
FQB4.1.4. Describir a utilidade do dinamómetro para medir a forza elástica e rexistrar 
os resultados en táboas e representacións gráficas, expresando o resultado 
experimental en unidades do Sistema Internacional. 

Observación na aula 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

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

CAA,CD,CMC 
CT 

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

 
Exercicios escritos 
Exame 



 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

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. 
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 

FQB4.3.1. Deducir a velocidade media e instantánea a partir das representacións 
gráficas do espazo e da velocidade en función do tempo. 
FQB4.3.2. Xustificar se un movemento é acelerado ou non a partir das 
representacións gráficas do espazo e da velocidade en función do tempo. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

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 

FQB4.4.1. Interpretar o funcionamento de máquinas mecánicas simples 
considerando a forza e a distancia ao eixe de xiro, e realizar cálculos sinxelos sobre o 
efecto multiplicador da forza producido por estas máquinas. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

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 FQB4.5.1. Analizar os efectos das forzas de rozamento e a súa influencia no 
movemento dos seres vivos e os vehículos. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

B4.6. Considerar a 
forza gravitatoria 
como a responsable 
do peso dos corpos, 
dos movementos 
orbitais e dos niveis de 
agrupación no 
Universo, e analizar 
os factores dos que 
depende. 

FQB4.6.1. Relaciona cualitativamente a forza de 
gravidade que existe entre dous corpos coas súas masas 
e a distancia que os separa. FQB4.6.2. Distingue entre 
masa e peso calculando o valor da aceleración da 
gravidade a partir da relación entre esas dúas 
magnitudes. 
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 

FQB4.6.1. Relacionar cualitativamente a forza de gravidade que existe entre dous 
corpos coas súas masas e a distancia que os separa. 
FQB4.6.2. Distinguir entre masa e peso calculando o valor da aceleración da 
gravidade a partir da relación entre esas dúas magnitudes. 
FQB4.6.3. Recoñecer que a forza de gravidade mantén os planetas xirando arredor 
do Sol, e á Lúa arredor do noso planeta, e xustificar o motivo polo que esta atracción 
non leva á colisión dos dous corpos. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

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 FQB4.7.1. Relacionar 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. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

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,CMC 
CT,CSIEE   

Exercicios escritos 
Exame 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

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

CMCCT 

FQB5.1.1. Argumentar que a enerxía pode transferirse, almacenarse ou disiparse, 
pero non crearse nin destruírse, utilizando exemplos. FQB5.1.2. Recoñecer e definir 
a enerxía como unha magnitude e exprésaa na unidade correspondente do Sistema 
Internacional. 

 
Exercicios escritos 
Exame 



 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

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 FQB5.2.1. Relacionar 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. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

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

CMCCT FQB5.3.1. Diferenciar entre temperatura, enerxía e calor. FQB5.3.2. Recoñecer a 
existencia dunha escala absoluta de temperatura e relaciona as escalas celsius e 
kelvin. 
FQB5.3.3. Identificar os mecanismos de transferencia de enerxía recoñecéndoos en 
situacións cotiás e fenómenos atmosféricos. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

B5.4. Interpretar os 
efectos da enerxía 
térmica sobre os 
corpos en situación 
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. 
FQB5.4.2. Explica a escala celsius establecendo os 
puntos fixos dun termómetro baseado na dilatación dun 
líquido volátil. 
FQB5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns 
e experiencias nos que se poña de manifesto o equilibrio 
térmico asociándoo coa igualación de temperaturas. 

CMCCT FQB5.4.1. Explicar o fenómeno da dilatación a partir dalgunha das súas aplicacións 
como os termómetros de líquido, xuntas de dilatación en estruturas, etc. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 
Química. 2° de 
ESO 

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 FQB5.5.1. Recoñecer, describir e comparar as fontes renovables e non renovables 

de enerxía, analizando con sentido crítico o seu impacto ambiental. 
 
Exercicios escritos 
Exame 



 

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE ASOCIADAS A CADA BLOQUE DE CONTIDO 
Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe Temp. 
      
Física e Química. 2° de ESO Bloque 1. A actividade científica f,h B1.1. Método científico: etapas. 

B1.2. Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación. - Aplicar o método científico para estudar por que as flores sécanse unha vez 
cortadas da planta. 

T1 
T2 
T3 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 1. A actividade científica f,m B1.3. Aplicacións da ciencia á vida cotiá e á sociedade. - Organizar un debate en clase sobre a importancia da investigación científica na 
nosa sociedade. Identificar os diversos campos nos que repercute (saúde, 
tecnoloxía, medio ambiente, etc.) e expoñer os argumentos de forma estruturada e 
ordenada. 

 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 1. A actividade científica b,f B1.4. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. - Transformar medidas mediante factores de conversión a unidades do Sistema 
Internacional. 
- Expresar medidas en notación científica. 
- Redondear valores ás centésimas. 
- Clasificar as magnitudes «masa», «temperatura», «superficie», «tempo» e 
«volume» como básicas ou derivadas e indicar as súas unidades no Sistema 
Internacional. 

 
 
 
T1 
T2 
T3 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 1. A actividade científica f B1.5. Traballo no laboratorio. - Relacionar instrumentos de laboratorio co seu uso. 
- Poñer un exemplo dun produto no que poida atoparse un pictograma de perigo 
para etiquetar produtos químicos. 

T1 
T2 
T3 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 1. A actividade científica e,f,h,i B1.6. Procura e tratamento de información. 
B1.2. Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación. - Actividades propostas no libro do alumno sobre ¿Como traballan os científicos?, 

Medidas de magnitudes, O traballo no laboratorio -  
Física e Química. 2° de ESO Bloque 1. A actividade científica b,e,f,g, 

h,i B1.1. Método científico: etapas. 
B1.2. Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación. B.1.4. 
Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. B1.5. Traballo no 
laboratorio. 
B1.6. Proxecto de investigación. 

ligazóns interactivas para experiencias virtuais de laboratorio -. 
- Reflexionar sobre os coñecementos aprendidos poñendo a proba as súas 
competencias: Relato dunha visita a un centro de investigación, deberán realizar 
un traballo en equipo sobre as aplicacións das investigacións que coñeceron. 

T1 
T2 
T3 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 2. A materia b,f B2.1. Propiedades da materia. B2.2. Aplicacións dos materiais. Seleccionar un material da contorna, observar o seu aspecto, buscar as súas 
propiedades e as súas aplicacións e ver a relación que hai entre elas. 
- Proxecto de investigación: Propiedades e aplicacións de novos materiais. 

T1 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 2. A materia b,f B2.3. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético- molecular. 
- Xustificar que estado da materia presentará os valores de densidade máis 
elevados. 
- Calcular densidades e masas a partir de datos determinados. 
- Citar exemplos de sustancias cotiás que se atopen en estado sólido, líquido e 
gaseoso. 
- Argumentar por que aos líquidos e aos gases denomínaselles «fluídos». 
- Predicir en cal dos tres estados serán máis fortes as forzas de atracción e 
repulsión entre partículas. 
- Xustificar as propiedades dos sólidos de «non poden fluír», «teñen forma e 
volume constantes» e «non se comprimen» baseándose no modelo 
cinético-molecular. 
- Explicar como varía a separación entre partículas dun sólido a medida que 
aumenta a temperatura e relacionar este feito co fenómeno de dilatación que 
ocorre en certos materiais cando aumenta 

T1 



 

    a temperatura. 
- Debuxar as forzas de cohesión e de repulsión nas partículas dun líquido, e razoar 
cales son máis fortes. 

 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 2. A materia f B2.4. Leis dos gases. 
- Describir que se observa cando se quenta unha sustancia en estado gaseoso 
encerrada nun recipiente con volume constante. 
- Argumentar por que no verán os pneumáticos dos coches débense levar a menor 
presión que no inverno. 
- Indicar en que estado atoparanse certas sustancias a 25 °C coñecendo as súas 
temperaturas de fusión e ebulición. 
- Debuxar a gráfica de quecemento do metanol coñecendo as súas temperaturas 
de fusión e ebulición e razoar en que estado atoparase a temperatura ambiente. 
- Proxecto de investigación: Como varía a presión atmosférica. 

T2 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 2. A materia f B2.5. Substancias puras e mesturas. 
B2.6. Mesturas de especial interese: disolucións acuosas, aliaxes e coloides. 

- Observar a imaxe dunha cunca de café e explicar se se trata de materia 
heteroxénea ou homoxénea. 
- Clasificar unha serie de sustancias segundo sexan sustancias puras ou 
mesturas. 
- Indicar se unha serie de sustancias son compostos ou elementos e buscar 
información sobre elas. 
- Citar tres mesturas homoxéneas e tres mesturas heteroxéneas da vida cotiá. 
- Poñer exemplos de disolucións acuosas, aliaxes e coloides. 
- Citar tres exemplos de sustancias puras e tres exemplos de mesturas da vida 
cotiá. 
- Buscar na internet formúlaa do dióxido de carbono e as súas propiedades para 
elaborar unha ficha, e dicir se é unha sustancia pura ou non. 
- Buscar na internet tres exemplos de elementos e tres exemplos de compostos da 
vida cotiá. 
- Completar a actividade interactiva sobre a clasificación das mesturas. 
- Buscar as propiedades e as aplicacións do aerogel e realizar un informe. 
- Investigar de que están fabricados algúns instrumentos musicais e explicar como 
afecta a composición do material á acústica do instrumento. 
- Indicar o soluto principal e o disolvente dunha serie de disolucións. 
- Calcular concentracións de disolucións e porcentaxes en volume de disolucións. 
- Práctica: Preparación de mesturas e disolucións acuosas. 

T1 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 2. A materia f B2.7. Métodos de separación de mesturas. 

- Indicar as técnicas de separación que se utilizan en determinados aparellos 
.- Buscar na internet información sobre algún proceso de destilación industrial e 
organizar a información nun esquema. Realizar unha presentación. 

T1 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 3. Os cambios f,h B3.1. Cambios físicos e cambios químicos. B3.2. Reacción química. - Indicar se os procesos propostos son cambios físicos ou químicos. 
- Sinalar os reactivos e os produtos das reaccións químicas propostas. 
- Representar reaccións químicas a nivel molecular. 
- Indicar a cal das áreas nas que se aplica a química pertence cada un dos 
produtos propostos. 

T2 



 

    

- Buscar no xornal ou na internet algunha noticia relacionada coa investigación, o 
desenvolvemento e a innovación de novos produtos. 
- Buscar na internet que é un material biodegradable e poñer tres exemplos. 

 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 3. Os cambios f B3.2. Reacción química. 
- Identificar en fórmulas de reaccións químicas os reactivos e os produtos. 
- Argumentar se, no experimento proposto, a masa conservouse en caso de non 
tapar o tarro. 
- Pensar en reaccións químicas cotiás e poñer dous exemplos de reaccións 
rápidas e outros dous de reaccións lentas. 
- Proxecto de investigación: A oxidación da froita. 

T2 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 3. Os cambios f,m B3.3. Aquímica na sociedade e o ambiente. - Organizar un debate en clase sobre a importancia da química na nosa 
sociedade. 
- Clasificar como naturais ou sintéticos, en función da súa orixe, os produtos 
elaborados pola industria química propostos. 
- Suxerir algunha medida que axude a preservar o planeta. 

T2 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 4. Os movementos e as 
forzas 

f,m Bloque 4. O movemento e as forzas 
- Describir a traxectoria, a distancia percorrida e o tempo do movemento dunha 
moza que avanza 1 000 m durante seis minutos en liña recta en bicicleta. 
- Poñer tres exemplos cotiáns de MRU. 
- Poñer tres exemplos cotiáns de MRUA. 
- Pensar por que cando se vai en coche parece que os postes da luz móvanse e 
que sistema de referencia está a tomarse cando pasa isto. 

T3 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 4. Os movementos e as 
forzas 

f B4.1. Forzas: efectos. B4.2. Medida das forzas. - Observar as imaxes propostas e identificar as forzas e o efecto que produce cada 
unha delas sobre os corpos. 
- Elaborar un esquema co punto de aplicación, a dirección, o sentido e a 
intensidade da forza que se exerce ao levantar un bolso cunha forza de 5 N. 
- Uso do dinamómetro para medir a forza que exercen varios obxectos de masa 
descoñecida elaborando unha táboa masa-peso. 
- Calcular a forza coa que arrincou o motor dun coche de 1 000 kg de masa que 
sae do repouso cunha aceleración de 5 m/s2 e aplicar a lei fundamental da 
dinámica. 

T3 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 4. Os movementos e as 
forzas 

b,f B4.3. Velocidade media. 

- Calcular a velocidade media dunha gacela que percorre 45 km en media hora e 
expresar o resultado no Sistema Internacional. 
- Razoar se nos movementos propostos hai ou non aceleración. 
- Calcular a aceleración dun motorista que circula a 10 m/s cando acelera se ao 
cabo de 5 s vai a 15 m/s e razoar se a aceleración é negativa ou positiva. 
- Debuxar a gráfica velocidade-tempo do movemento dunha balea durante 10 s, se 
aos 4 s empeza a diminuír a súa velocidade ata pararse. 
- Proxecto de investigación: Seleccionamos a mellor ruta para unha viaxe con 
Google Maps. 

T3 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 4. Os movementos e as 
forzas 

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

Física e Química. 2° de ESO Bloque 4. Os movementos e as 
forzas 

f B4.6. Máquinas simples. 
- Calcular a forza que se debe aplicar para levantar cunha panca de 10 m un peso 
de 100 N se o punto de apoio atópase a 2 m da persoa que ha de levantar o peso. 
Explicar se se reduce o esforzo necesario e por que. 
- Calcular a forza que ha de exercer un albanel para levantar cunha 

T3 



 

    

panca de 3 m un peso de 210 N se o punto de apoio atópase a 2 m da súa posición. 
- Entrar na páxina interactiva sobre máquinas simples e elaborar un mapa mental 
sobre estas. 

 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 4. Os movementos e as 
forzas 

f B4.7. O rozamento e os seus efectos. 
- Poñer tres exemplos da vida cotiá onde interveña a forza de rozamiento. 
- Argumentar se poderiamos desprazarnos se non existise a forza de rozamiento e 
se é fácil moverse sobre unha pista de xeo. 
- Explicar a que se debe que ás veces ao baixar do coche póidase sufrir unha 
pequena descarga eléctrica. 

T3 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 4. Os movementos e as 
forzas 

f B4.8. Forza gravitatoria. - Razoar onde se pesará máis, se na cima do monte Everest ou a nivel do mar. 
- Calcular o peso de 1 kg de mazás na superficie terrestre. 
- Elaborar un esquema para representar as forzas de atracción gravitatoria entre a 
Terra e Marte, sabendo as súas masas e a distancia que os separa. Explicar se é 
máis grande ou máis pequena que a existente entre a Lúa e a Terra e por que. 
- Buscar información sobre a situación de ingravidez e explicar en que consiste. 

T3 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 4. Os movementos e as 
forzas 

f B4.9. Estrutura do Universo. B4.10. Velocidade da luz. 
- Coñecendo a velocidade da luz, calcular canto tardará en chegar un raio de luz 
desde o Sol ata a Terra se a distancia entre eles é de 150 millóns de quilómetros. 

T3 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 4. Os movementos e as 
forzas b,e,f,g, 

h B4.1. Forzas: efectos. B4.8. Forza gravitatoria. 
- Explicar se a frase «Segundo a báscula do meu baño, esta mañá peso 47 kg» é 
correcta ou se se debería expresar doutra maneira. T3 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 5. Enerxía f B5.1. Enerxía: unidades. - Comprobar se os valores indicados nas etiquetas dalgúns alimentos expresados 
en kilojulios (kJ) e kilocalorías son equivalentes. 
- Calcular a enerxía que posúen determinados corpos. 

T3 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 5. Enerxía f B5.2. Tipos de enerxía. 
B5.3. Transformacións da enerxía. B5.4. Conservación da enerxía. - Argumentar se se está producindo algún intercambio de enerxía nunha 

plataforma colocada sobre un peirao que sostén unha maleta de 50 kg de masa. 
- Buscar información sobre a enerxía hidráulica e nuclear e aplicar a destreza 
«Compara e contrasta» para determinar as similitudes e as diferenzas entre 
ambas. 
- Explicar de que magnitudes dependen a enerxía cinética e a potencial e que 
debe ter un corpo para que posúa ambas as enerxías. 
- Proxecto de investigación: Pérdidas por rozamento. 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 5. Enerxía f,h B5.5. Enerxía térmica. Calor e temperatura. B5.6. Escalas de temperatura. 
B5.7. Uso racional da enerxía. - Buscar procesos nos que se transfira enerxía mediante traballo e mediante calor. 

- Explicar as transferencias de enerxía que teñen lugar nunha cunca con leite 
quente á que se lle engade leite frío. 
- Expresar a temperatura en distintas escalas. 
-Xustificar se a degradación da enerxía pode influír nas mensaxes que se reciben 
sobre o consumo responsable. 

T3 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 5. Enerxía f,h B5.8. Efectos da enerxía térmica. -Traballo en equipo e exposición sobre as centrais térmicas. Vantaxes e 
inconvenientes. Problemas ambientais que derivan da súa contaminación. 

T3 

Física e Química. 2° de ESO Bloque 5. Enerxía f,h,m B5.9. Fontes de enerxía. 
B5.10. Aspectos industriais da enerxía. - Razoar por que as fontes de enerxía clasifícanse en renovables e non 

renovables. 



 

    - Debater sobre os problemas que pode provocar o uso na industria de procesos de 
intercambio enerxético con pouco rendemento fronte a outros máis eficientes. 

 



 

6.-METODOLOXIA 
Na ESO a materia de Física e Química busca profundar 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 crave: 
• 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 á proposta do libro de 
texto. 
PBL 
Problem-based 
learningl 
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 
Prácticas de 
laboratorio para 
desenvolver 
habilidades 
científicas. 

RUTINAS DE 
PENSAMENTO 
Para aprender a 
pensar. 

DESTREZAS DE 
PENSAMENTO 
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. 



7. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

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. 

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. 

 
8.-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
Os criterios que se seguirán para establecer a cualificación numérica en cada avaliación parcial 

son os seguintes: 
As probas escritas contarán un 80% da nota trimestral. En cada avaliación realizaranse como mínimo 

dúas probas escritas de maneira que: 
Farase unha media ponderada das cualificacións obtidas en ditas probas, tendo en conta o tempo 
dedicado aos contidos correspondentes. 

 
O 20% restante da nota trimestral estimarase do seguinte modo: 
Tódolos aspectos relacionados co traballo e a actitude diaria como son as actividades realizadas na 



 

 

aula e no laboratorio 

Os traballos ou proxectos de investigación. 

Na primeira e segunda  avaliación farase unha proba escrita de recuperación para o alumnado que 
non tivera unha cualificación positiva (igual ou superior a 5). Os alumnos e alumnas que queiran subir 
nota poderán presentarse tamén a dita proba, tendo en conta que se o resultado obtido é inferior á nota 
inicial, se lles conservará a nota inicial. 

A cualificación final do curso será a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións 
parciais unha vez realizadas as correspondentes probas de recuperación. Considerarase que o alumno 
superou a materia se acada unha nota mínima de "5" na media das tres avaliacións. 
Probas finais adicionais de xuño: 
O alumnado que teña unha única avaliación suspensa, farán unha proba escrita adicional de 

recuperación da avaliación correspondente. 
O alumnado con máis dunha avaliación suspensa, fará unha proba escrita adicional de recuperación 

que abarcará todos os contidos da materia. 
O alumnado que non obteña cualificación positiva na convocatoria ordinaria de xuño poderá 

presentarse a unha proba extraordinaria os primeiros días de setembro de toda a materia.



 

9.-DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA 
AVALIACIÓN INICIAL 

A avaliación inicial ten por obxecto o coñecemento do marco xeral no que vai a ter lugar a acción 
docente. O obxectivo deste tipo de avaliación é conseguir saber os perfís do alumado para actuar en 
consecuencia. 

Concreta as estratexias de aprendizaxe que o alumno ou alumna utiliza para a incorporación de 
coñecementos e habilidades novas, permitindo unha ensinanza mais eficaz. 

Ao inicio de curso, farase unha proba de coñecementos previos, a todos os alumnos. Tomarase 
como punto de partida do proceso ensino-aprendizaxe o nivel de coñecementos iniciais do alumnado. 

As preguntas da proba será definido para que se poidan reflectir o nivel medio de coñecemento dos 
alumnos, e claramente marcar os obxectivos a atinxir a partir da información obtida desta proba. 

Terase especial coidado en detectar a aqueles estudantes cuns coñecementos iniciais moi baixos, os 
cales podan necesitar certo reforzo temporal axeitado para superar as posibles lagoas cognitivas 
iniciais. 

Facilitaráselles material de reforzo temporal axeitado para superar estas lagoas cognitivas iniciais. 
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

No desenvolvemento da actividade docente atoparémosnos probablemente con alumnos 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. 

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. 
Para traballar a diversidade de niveis, estilos e ritmos de aprendizaxe, de intereses e capacidades dos 
alumnos para este curso, sirva como exemplo a seguinte relación. 
• ADAPTACIÓN CURRICULAR: 
- (BÁSICA): Os contidos nucleares da Unidade Didáctica preséntanse de forma máis pautada, con 

maior apoio gráfico, seguindo unha secuencia de aprendizaxe que facilita a adquisición de 
competencias por parte dos alumnos. 

- (AFONDAMENTO): Fichas fotocopiables con actividades de maior dificultade pola súa resolución, 
polo tratamento doutros contidos relacionados cos do curso etc. 

• COMPETENCIAS e INTELIXENCIAS MÚLTIPLES: Contémplase a diversidade de estilos 
cognitivos e de intelixencias en aprendizaxes coa lectura, o movemento, a representación plástica, a 
dramatización... 
• PLANS INDIVIDUAIS: dirixidos a alumnos que o requiren (estranxeiros, incorporación tardía, 
necesidades educativas especiais e superdotación). 
• ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilita que os alumnos atopen, respecto ao desenvolvemento 
dun contido, actividades que se axustan ao seu nivel de competencia curricular, aos seus intereses, 
habilidades e motivacións. Deste xeito, nunha mesma clase posibilítase traballar a diferentes niveis, 
segundo as habilidades de cada alumno/a. 
• ENSINANZA TITORADA 
• TRABALLOS DE INVESTIGACIÓN 
• LECTURAS E CONSULTAS DE FORMA LIBRE: esperta o interese do alumnado por ampliar o 



 

coñecemento, aínda que ao seu ritmo. A aproximación a diversos temas mediante curiosidades e feitos 
sorprendentes estimula que os alumnos poidan continuar o traballo máis aló da aula e de maneira 
totalmente adaptada ás súas necesidades ou habilidades. 

Nos casos de alumnos con algunha necesidade específica de apoio, aplicaranse as medidas de 
resposta educativa establecidas pola Consellería de Educación. 

> Tipo de necesidades, en xeral, que presenta o noso alumnado e resposta educativa: 
NEAE (necesidade Resposta educativa 
específica de apoio  

educativo)  

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

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

b)Desfase curricular 

por outros motivos: 

-Apoios dentro/fóra da aula co PT -Apoios fóra da aula profesor/a 
-RE na aula co propio profesor/a. Adaptacións curriculares, se procede. 
-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.gal/portal/diversidadeorientacion/141/145/ 
409 
-"Orientacións e respostas educativas: Alumnado con trastornos da 

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

da Asociación: 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 
-"T rastornos 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/portalZd iversidadeorientacion/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/node/3791 

Outros protocolos da Xunta a ter en conta: http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gal 

-I 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. 

11. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
Na Educación Secundaria Obrigatoria elementos como a comprensión lectora, a expresión oral, a 

comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a 
educación cívica e constitucional trabállanse en todas as materias. Da mesma maneira, foméntase o 
desenvolvemento de valores como a igualdade entre homes e mulleres e a non discriminación por 
condicións circunstanciais persoais ou sociais. O ensino transversal tamén inclúe a educación na 
resolución pacífica de conflitos e valores que sustente a liberdade, a xustiza, o pluralismo político, a 
paz, a democracia e o respecto aos dereitos humanos. De entre estes ensinos transversais, Física e 
Química de 2.° traballa especialmente: 
• Actitude emprendedora: desenvolver procesos creativos e en colaboración que fomenten a 

iniciativa persoal. 
• Educación cívica e cidadá: implicarse nos diálogos e debates manifestando respecto, tolerancia e 

valorando as intervencións dos outro. 
• Tecnoloxías da Información e a Comunicación: familiarizarse coa procura responsable de 

información en Internet, así como con compartila a través das canles máis adecuadas. 
• Respecto e coidado polo medioambiente. 
12.1. 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. 
->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. 
12.2. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC DO 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 comprension. 
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. 
-^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. 

12.3. CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR E PROXECTO 
LINGÜÍSTICO DO CENTRO 

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 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. 
13. ACTIVIDADES DE REFORZO/ RECUPERACIÓN 
Non hai alumnos con Física e Química pendente neste curso 
14. MATERIAIS DIDÁCTICOS INCLUÍDOS OS LIBROS DE TEXTO 
• Libro do alumno 2.° Física e Química Editorial Anaya 
• Libro Dixital Interactivo. 
• Caderno Dixital Interactivo. 
• Biblioteca de Recursos. 
• Caderno 1, 2 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. 
• Ordenador. 
Calculadora. 
Encerado dixital. 
Material manipulable e experimental propio da materia. 
Laboratorio de Física e Química para a realización das prácticas que se poidan levar a cabo co 
equipamento dispoñible. 
Aula de informática.



 

 3.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FÍSICA E QUÍMICA 3° ESO 
 
 
1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
2. OBXECTIVOS DE ETAPA ESO 
3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN (RELACIONADOS COS RESPECTIVOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS) E CONCRECIÓN DOS MÍNIMOS EXIXIBLES 
5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE ASOCIADAS A CADA BLOQUE DE CONTIDO 
6. METODOLOXÍA 
7. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
8. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
9. DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
11. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
11.1. Contribución ao plan de convivencia 
11.2. Contribución ao plan de integración das tic do centro 
11.3. Contribución ao proxecto lector e proxecto lingüístico do centro 
12. ACTIVIDADES DE REFORZO/ RECUPERACIÓN 
13. MATERIAIS DIDÁCTICOS INCLUÍDOS OS LIBROS DE TEXTO 
1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

Concretamente, a materia de Ciencias Naturais de 2° da ESO da LOE substitúese pola materia de 
Física e Química de 2° da ESO da LOMCE. É por iso que é necesario introducir nesta programación de 
3° da ESO o tratamento de certos contidos que se inclúen no decreto de currículo da nova lei en 2° pero 
que se consideran imprescindibles para lograr a aprendizaxe progresiva do alumnado e evitar lagoas 
cognitivas importantes. Así pois, no bloque 2 (“A materia”) e no bloque 3 (“Os cambios”) engadíronse 
contidos de 2° que se consideran mínimos esixibles e que se avaliarán a través dos criterios 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5 e 3.1. 

Ademais, no bloque 3 considérase necesario aplicar o concepto de mol para poder interpretar as 
ecuacións químicas e para realizar os cálculos estequiométricos (en caso de chegar a impartirse) e, polo 
tanto, tamén se inclúe este concepto na presente programación. 

Dentro do bloque 5 (“Enema”) os criterios de avaliación 5.3, 5.4 e 5.5 non se consideran mínimos 
esixibles nesta materia xa que os contidos correspondentes xa foron abarcados na materia de 
Tecnoloxía en 2° da ESO e serán novamente afianzados nesa disciplina ao longo deste curso. 
2. OBXECTIVOS DE ETAPA ESO (currículo LOMCE) 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse 
no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 
homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 
democrática. 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 
mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións 
coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos 



 

sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en disciplinas, así 
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento 
e da experiencia. 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, 
así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas 
importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte 
para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, 
o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa 
mellora. 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando



 

diversos medios de expresión e representación. 
o) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa 
mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao 
exercicio deste dereito. 
p) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o mantemento da nosa identidade, e como medio de relación 
interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 
3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Na orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, descríbense as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación nas diferentes etapas 
educativas e preséntase unha detallada descripción das competencias claves no noso sistema educativo que son as seguintes: 
a) Comunicación lingüística (CCL). 
b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
c) Competencia dixital (CD). 
d) Aprender a aprender (CAA). 
e) Competencias sociais e cívicas (CSC). 
f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
g) Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
Nesta táboa preséntase o perfil competencial de 3° da ESO 
MATERIA CCL CMCCT CD CCAA CSC CSIEE CCEC TOTAL 
Bioloxía e Xeoloxía 3°ESO 4 40 4 12 18 6 5 89 
Educación Física. 3° de ESO 1 2 1 6 5 4 1 20 
Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1° ciclo de ESO, 3° curso 7 6 5 5 4 5 5 37 
Física e Química. 3° de ESO 7 27 6 7 5 5 3 60 
Lingua Castelá e Literatura. 3° de ESO 24 1 4 8 8 2 6 53 
Lingua Galega e Literatura. ESO. 3° Curso 49 0 16 19 20 3 4 111 
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3° de ESO 5 26 3 6 5 5 1 51 
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3° de ESO 5 26 2 6 4 4 2 49 
Música. 3° de ESO 4 0 4 12 5 3 16 44 
Primeira Lingua Estranxeira. 3° de ESO. 5 0 5 5 5 0 5 25 
Segunda Lingua Estranxeira. 3° de ESO 5 0 3 5 5 1 5 24 
Tecnoloxía. 1° ciclo de ESO, 3° curso 6 12 8 11 3 7 1 48 
Valores éticos. 3° ESO 6 1 4 7 12 5 4 39 
Xeografía e Historia. 1° ciclo de ESO. 3° curso 17 12 10 23 23 9 5 99 
 

276 252 141 221 199 98 110 1297 



 

O perfil da materia de Física e Química de 3° pon de manifestó que un 45% dos estándares de 
aprendizaxe avaliables (27 de 60) 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 3°, cabe destacar a importancia da 
competencia da comunicación lingüística e aprender a aprender (12% dos estándares cada unha). 
O 31% restante recae na competencia dixital (10% dos estándares), nas competencias sociais e 
cívicas” (8%), e na competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (8%) e só o 5% 
dos estándares están asociados á competencia de conciencia e expresións culturais. No apartado 4 
desta programación preséntase un táboa cos estándares de aprendizaxe desta materia e a relación 
dos mesmos coas distintas competencias claves. 

Dada a relevancia da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
na Física e Química, analizamos o seu perfil en 3° de ESO segundo os datos da táboa anterior. 
Pódese observar que Bioloxía e Xeoloxía é a materia que máis contribúe a consecución desta 
competencia (44 dos 252 estándares, 16%), seguida en prioridade por Física e Química e 
Matemáticas (11% cada unha). 

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. 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. Por exemplo, a visita a feira de UDCienciaBarrié ou o proxecto de investigación 
científica. 

- As prácticas de laboratorio. 
- Todas as actividades que contribúan ao mesmo tempo ao desenvolvemento de 4 ou máis 

competencias claves.



 

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN (RELACIONADOS COS RESPECTIVOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS BÁSICAS) ,CONCRECIÓN DOS MÍNIMOS EXIXIBLES E PROCED./INSTR. DE AVALIACIÓN 
TÁBOA 1 MÍNIMOS ESIXIBLES 
Materi
a 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles Proced/instrumentos 
de avaliación 

Físic 
a e 
Quí 
mica 
3° de 
ESO 

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

FQB1.1.1. Formula hipóteses para 
explicar fenómenos cotiáns utilizando 
teorías e modelos científicos. 
FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos 
e resultados de maneira organizada e 
rigorosa, e comunícaos oralmente e por 
escrito, utilizando esquemas, gráficas, 
táboas e expresións matemáticas. 

CAA,CMCC 
T,CCL FQB1.1.1. Formular hipóteses para explicar fenómenos cotiáns 

utilizando teorías e modelos científicos. 
FQB1.1.2. Rexistrar observacións, datos e resultados de maneira 
organizada e rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito, 
utilizando esquemas, gráficas, táboas e expresións matemáticas. 

Exercicios escritos 

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 FQB1.2.1. Relacionar a investigación científica coas aplicacións 

tecnolóxicas na vida cotiá. 
Exercicios escritos 
 

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. 
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. 

CMCCT,CA 
A FQB1.3.1. Establecer relacións entre magnitudes e unidades, 

utilizando preferentemente o Sistema Internacional de Unidades e 
a notación científica para expresar os resultados correctamente. 
Realizar cambios de unidades manexando múltiplos e 
submúltiplos. 
FQB1.3.2. Realizar medicións prácticas de magnitudes físicas da 
vida cotiá empregando o material e instrumentos apropiados, e 
expresa os resultados correctamente no Sistema Internacional de 
Unidades. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

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 FQB1.4.1. Identificar 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. 

Exercicios escritos 
 

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

CAA,CCL, 
CMCCT,CD, 
CSC 

FQB1.5.1. . O erro admitirase como elemento de aprendizaxe. 

 FQB1.5.2. . O erro admitirase como elemento de aprendizaxe. 

Exercicios escritos 
 



 

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

CAA,CCL, 
CD,CMCCT, 
CSIEE,CSC 

FQB1.6.1. Realizar 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. 
FQB1.6.2. Participar, valorar, xestionar e respectar vo traballo 
individual e en equipo. 

Exercicios escritos 
 

     
    
    
     
 

 
   

 

 

  

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. 
FQB2.1.2. Describe as características 
das partículas subatómicas básicas e a 
súa localización no átomo. 
FQB2.1.3. Relaciona a notación co 
número atómico e o número másico, 
determinando o número de cada tipo 
de partículas subatómicas básicas. 

CCEC, 
CMCCT FQB2.1.1. Representar o átomo, a partir do número atómico e o 

número másico, utilizando o modelo planetario. 
FQB2.1.2. Describir as características das partículas subatómicas 
básicas e a súa localización no átomo. 
FQB2.1.3. Relacionar a notación co número atómico e o número 
másico, determinando o número de cada tipo de partículas 
subatómicas básicas. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

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 

CMCCT, CSC  

2.FQB2.2.1. Explicar en que consiste un isótopo e comentar 
aplicacións dos 

 
Exercicios escritos 
Exame 

  residuos orixinados e as solucións para 
a súa xestión.  

isótopos radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as 
solucións para a súa xestión. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

 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. 
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 

FQB2.3.1. Xustificar a actual ordenación dos elementos en grupos 
e períodos na táboa periódica. 
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. 

 
Exercicios escritos 
Exame 



 

 B2.4. Describir como se unen os átomos para formar estruturas 
máis complexas e explicarlas 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. 
FQB24.2.Explicar como algún átomos 
tenden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este feito en 
substancias de uso frecuente, e calcula 
as súas masas moleculares. 

CMCCT FQB2.4.1. Explicar o proceso de formación dun ión a partir do 
átomo correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa 
representación. 
FQB2.4.2. Explicar como algúns átomos tenden a agruparse para 
formar moléculas interpretando este feito en substancias de uso 
frecuente, e calcular as súas masas moleculares. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

 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. 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. 

CMCCT,CA 
A,CCL,CD, 
CSIEE 

FQB2.5.1. Recoñecer os átomos e as moléculas que compoñen 
substancias de uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou 
compostos, baseándose na súa fórmula química. Distinguir entre 
átomos e moléculas. 
FQB2.5.2.. . O erro admitirase como elemento de aprendizaxe. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

 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 FQB2.6.1. Utilizar a linguaxe química para nomear e formular 

compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 
 
Exercicios escritos 
Exame 

 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 FQB3.1.1. Distinguir entre cambios físicos e químicos en accións 
da vida cotiá en función de que haxa ou non formación de novas 
substancias. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

 B3.2. Describir a nivel molecular o proceso polo que os 
reactivos se transforman en produtos, en termos da teoría de 
colisións. 

FQB3.2.1. 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. 
FQB3.2.2. Representa e interpreta 
unha reacción química a partir da teoría 
atómico-molecular e a teoría de 
colisións. 

CMCCT FQB3.2.1. Levar a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas 
nas que se poña de manifesto a formación de novas substancias e 
recoñecer que se trata de cambios químicos. 
FQB3.2.2. Representar e interpretar unha reacción química a partir 
da teoría atómico-molecular e a teoría de colisións. Axustar 
reaccións químicas. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

 Recoñecer a cantidade de substancia como magnitude 
fundamental e o mol como a súa unidade no Sistema 
Internacional de Unidades 

FQB3.3.1. Realiza cálculos que 
relacionen a cantidade de substancia, a 
masa atómica ou molecular e a 
constante do número de Avogadro. 

CMCCT FQB3.3.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de 
substancia, a masa atómica ou molecular e a constante do número 
de Avogadro. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

 B3.4. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer 
reactivos e produtos a través de experiencias sinxelas no 
laboratorio ou de simulacións dixitais. 

FQB3.4.1. 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. 
FQB3.4.2. Realiza os cálculos 
estequiométricos necesarios 

CMCCT 

FQB3.4.1. Recoñece os reactivos e os produtos a partir da 
representación de reaccións químicas sinxelas, e comprobar 
experimentalmente que se cumpre a lei de conservación da masa. 
FQB3.4.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a 

 
Exercicios escritos 
Exame 



 

  para a verificación da lei de 
conservación da masa en reaccións 
químicas sinxelas. 

 verificación da lei de conservación da masa en reaccións químicas 
sinxelas. Utilizar a cantidade de substancia, o mol, para realizar 
estes cálculos estequiométricos. 

 

 B3.5. Comprobar mediante experiencias sinxelas de 
laboratorio a influencia de determinados factores na velocidade 
das reaccións químicas. 

FQB3.5.1. 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 FQB3.5.1. . O erro admitirase como elemento de aprendizaxe.  
Exercicios escritos 
Exame 

  FQB3.5.2. Interpreta situacións cotiás 
en que a temperatura inflúa 
significativamente na velocidade da 
reacción. 

 

FQB3.5.2. Interpretar situacións cotiás en que a temperatura inflúa 
significativamente na velocidade da reacción. 

 

 B3.6. Valorar a importancia da industria química na sociedade 
e a súa influencia no ambiente. 

FQB3.6.1. 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. 
FQB3.6.2. 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 FQB3.6.1. Describir 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. 
FQB3.6.2. Defender razoadamente a influencia que o 
desenvolvemento da industria química tivo no progreso da 
sociedade, a partir de fontes científicas de distinta procedencia. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

 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. 
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. 

CMCCT, 
CCEC FQB4.1.1. Explicar a relación entre as cargas eléctricas e a 

constitución da materia, e asociar a carga eléctrica dos corpos cun 
exceso ou defecto de electróns. 
FQB4.1.2. Relacionar cualitativamente a forza eléctrica que existe 
entre dous corpos coa súa carga e a distancia que os separa, e 
establecer analoxías e diferenzas entre as forzas gravitatoria e 
eléctrica. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

 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 FQB4.2.1. Xustificar razoadamente situacións cotiás nas que se 
poñan de manifesto fenómenos relacionados coa electricidade 
estática. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

 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. 
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 FQB4.3.1. Recoñecer fenómenos magnéticos identificando o imán 

como fonte natural do magnetismo, e describir a súa acción sobre 
distintos tipos de substancias magnéticas. 
FQB4.3.2. . O erro admitirase como elemento de aprendizaxe. 

 
Exercicios escritos 
Exame 



 

 B4.4. Comparar os tipos de imáns, analizar o seu 
comportamiento 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. 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. 

CMCCT,CD FQB4.4.1. Coñecer a relación entre corrente eléctrica e 
magnetismo. 
FQB4.4.2. Reproducir os experimentos de Oersted e de Faraday 
mediante simuladores virtuais, deducindo que a electricidade e o 
magnetismo son dúas manifestacións dun mesmo fenómeno. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

 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. 

CMCCT FQB4.5.1. Recoñecer as forzas que aparecen na natureza e os 
fenómenos asociados a elas. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

 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. 
FQB5.1.2. Analiza o predominio das 
fontes de enerxía convencionais frontes 
ás alternativas, e argumenta os motivos 
polo que estas últimas aínda non están 
suficientemente explotadas. 

CMCCT, 
CSC,CCL 

FQB5.1.1. Comparar as principais fontes de enerxía de consumo 
humano a partir da distribución xeográfica dos seus recursos e os 
efectos ambientais. 
FQB5.1.2. Analizar o predominio das fontes de enerxía 
convencionais frontes ás alternativas, e argumentar os motivos 
polo que estas últimas aínda non están suficientemente 
explotadas. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

 B5.2. Valorar a importancia de realizar un consumo 
responsable das fontes enerxéticas. 

FQB5.2.1. Interpreta datos 
comparativos sobre a evolución do 
consumo de enerxía mundial, e propón 
medidas que poidan contribuír ao aforro 
individual e colectivo. 

CMCCT, 
CSIEE FQB5.2.1. Interpretar datos comparativos sobre a evolución do 

consumo de enerxía mundial, e propoñer medidas que poidan 
contribuír ao aforro individual e colectivo. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

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

CMCCT 

FQB5.3.1. . O erro admitirase como elemento de aprendizaxe. 

 FQB5.3.2. . O erro admitirase como elemento de aprendizaxe. 
FQB5.3.3. . O erro admitirase como elemento de aprendizaxe. 

 
Exercicios escritos 
Exame 



 

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

CMCCT, 
CAA,CD 

FQB5.4.1. O erro admitirase como elemento de aprendizaxe..  
FQB5.4.2. . O erro admitirase como elemento de aprendizaxe. 

FQB5.4.3. . O erro admitirase como elemento de aprendizaxe. 

FQB5.4.4. . O erro admitirase como elemento de aprendizaxe. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

 B5.5. Valorar a importancia dos circuitos eléctricos e 
electrónicos nas instalacións eléctricas e instrumentos de uso 
cotiá, 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. 
FQB5.5.2. Comprende o significado 
dos símbolos e das abreviaturas que 
aparecen nas etiquetas de dispositivos 
eléctricos. 
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. 
FQB5.5.4. Recoñece os compoñentes 
electrónicos básicos e describe as súas 
aplicacións prácticas e a repercusión da 

CMCCT 
FQB5.5.1. . . O erro admitirase como elemento de aprendizaxe. 

FQB5.5.2. . . O erro admitirase como elemento de aprendizaxe. 
FQB5.5.3. . . O erro admitirase como elemento de aprendizaxe. 
FQB5.5.4. . O erro admitirase como elemento de aprendizaxe. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

  miniaturización do microchip no tamaño 
e no prezo dos dispositivos. 

   

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 FQB5.6.1. Describir 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. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

 
5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE ASOCIADAS A CADA BLOQUE DE CONTIDO 
 



 

Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe Temp. 
Física e 
Química 
3° ESO 

Bloque 1. A actividade científica f,m B1.3. Aplicacións da ciencia á vida cotiá e á sociedade. B1.4. Medida de 
magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica. 
B1.5. Erros. 
B1.6. Traballo no laboratorio. 

Realización de conversións de unidades utilizando factores de conversión e expresión dos resultados en 
notación científica. 
Realizar medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando o material e instrumentos 
apropiados (balanza, metro, cronómetro, probeta, etc). 
Medida de volume de sólidos regulares do entorno cotián (envases de zume ou leite) para descubrir a 
relación das unidades de volume e de capacidade. 
Recoñecemento do material de uso máis frecuente no laboratorio e das medidas de seguridade. 

T1 
T2 
T3 

Bloque 1. A actividade científica b,c,d,e 
,f,g,m B1.7. Procura e tratamento de información. B1.8. Proxecto de 

investigación. 
Realización dun pequeño proxecto de investigación chamado “Mulleres na Ciencia” que lles sirva ao 
alumnado para coñecer as importantes achegas das mulleres á ciencia, a través da busca bibliográfica de 
información e da preparación dunha vistosa exposición de fotografías destas científicas que irán 
acompañadas de fotografías do propio alumnado caracterizados da mesma forma. 

T1 
T2 
T3 

Bloque 1. A actividade científica b,e,f,g, 
h, n B1.1. Método científico: etapas. 

B1.2. Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación. 
B1.3. Aplicacións da ciencia á vida cotiá e á sociedade. B1.7. Procura e 
tratamento de información. 
B1.8. Proxecto de investigación. 

Realización por parellas ou grupos dun pequeno traballo de investigación que lles sirva para comprender e 
aplicar as etapas do método científico. O alumnado deberá formular unha hipóteses sobre algún fenómeno 
cotián, deseñar e levara a cabo a parte experimental e, finalmente, interpretar os datos obtidos e sacar 
conclusións. Requirirase o uso das TIC para presentar os resultados e para a busca bibliográfica. 
Exposición oral dos traballos. 

T1 
T2 
T3 

   
  

  
 
  

 
 

 

     
     
   

  
Bloque 2. A materia e,f,l B2.7. Estrutura atómica. Modelos atómicos. 

Visualización de vídeos ilustrativos da estrutura interna dos átomos. 
Utilización de simulacións dixitais para visualizar o experimento de Rutherford. 
Actividades que permitan determinar o número e o tipo de partículas subatómicas a partir do n° atómico e 
o n° másico dun átomo. 
Actividades que permitan diferenciar un átomo neutro dun ión a partir do n° de partículas que constitúen 
aos átomos. 
Representación esquemática do procesos de formación de ións e catións. 

T1 

Bloque 2. A materia f B2.8. Isótopos. Actividades que permitan identificar isótopos a partir do n° de partículas que constitúen aos átomos. 
T1 

Bloque 2. A materia f B2.9. Aplicacións dos isótopos. Visualizacións de vídeos nos que amose as aplicacións máis importantes dos isótopos na nosa sociedade 
e o problema do almacenamento dos residuos radioactivos. T1 



 

Bloque 2. A materia f,l B2.10. Sistema periódico dos elementos. 
Interpretación do sistema periódico actual identificando a localización dos metais, non metais,semimetais e 
gases nobres e o criterio de ordenación. 
Aplicación da regra do octeto á previsión do tipo de ión que se forma. 

T1 

Bloque 2. A materia f B2.11. Unións entre átomos: moléculas e cristais. B2.12. Masas atómicas 
e moleculares. Visualización dun vídeo ou simulación dixital na que se poña de manifesto as diferenzas entre a formación 

de moléculas e de cristais e das súas propiedades 
Resolución de exercicios que impliquen o cálculo numérico de masas moleculares. 

T2 
T2 

 Bloque 2. A materia e,f,m B2.13. Elementos e compostos de especial interese con aplicacións 
industriais, tecnolóxicas e biomédicas. 

Revisar as fórmulas químicas e as aplicacións de diversas substancias de uso frecuente e clasificalas en 
elementos ou compostos. T2 

 Bloque 2. A materia f B2.14. Formulación e nomenclatura de compostos binarios seguindo as 
normas IUPAC Revisión das normas de formulación e nomenclatura da IUPAC para os distintos tipos de compostos 

binarios. 
Realización de exercicios de formulación e nomenclatura de compostos binarios. 

T2 

 Bloque 3. Os cambios f > B3.1. Cambios físicos e cambios químicos. Identificación e diferenciación de proceso físicos e químicos do entorno cotián . T2 
 Bloque 3. Os cambios b,f B3.2. Reacción química. Realización práctica no laboratorio de reaccións químicas vistosas e sinxelas nas que se poña de 

manifesto a formación de novas substancias. 
Interpretación e representación de ecuacións químicas, identificando reactivos e produtos. Axustes de 

ecuacións químicas. 

T2 

 Bloque 3. Os cambios f B3.3. Cantidade de substancia Actividades que permitan relacionar o concepto de mol con outros conxuntos de elementos. 
Realización de cálculos numéricos que impliquen o manexo do concepto de mol e a súa relación 
matemáticas coa masa molecular das substancias. 

T2 

 Bloque 3. Os cambios b,f B3.4. Cálculos estequiométricos sinxelos. B3.5. Lei de conservación da 
masa. Interpretación das ecuacións químicas en termos de moles. 

Resolución de exercicios de cálculos estequiométricos moi sinxelos. Comprobación experimental no 

laboratorio da lei de conservación da masa. 

T2 

 Bloque 3. Os cambios f B3.6. Velocidade de reacción. 
Visualización dun vídeo ou simulación dixital que mostre onde se poña de manifesto o contraste da 
velocidade a que transcorren os distintos procesos químicos e algúns dos factores dos que esta depende. 

T3 

 Bloque 3. Os cambios 
b,e,f,h, 
m,g 

B3.7. Aquímica na sociedade e o ambiente. Realización dun pequeno traballo de busca e procesamento da información sobre o ciclo de vida dos 
plásticos ou acerca da contaminación da zona na que vivimos. T3 

 Bloque 4. O movemento e as forzas b, f B4.1. Carga eléctrica. B4.2. Forza eléctrica. 
Realizar experiencias sinxelas que evidencien os fenómenos de atracción e repulsión entre corpos 
cargados electricamente. 
Interpretación cualitativa da lei de Coulomb. 

T3 

 Bloque 4. O movemento e as forzas b, f B4.3. Imáns. Forza magnética. Realizar experiencias sinxelas que evidencien os fenómenos de atracción e repulsión de forzas 
magnéticas mediante imáns e a existencia de polo N e polo S. T3 

 Bloque 4. O movemento e as forzas b,f B4.4. Electroimán. 
B4.5. Experimentos de Oersted e Faraday. 

Construción dun electroimán a partir dunha bobina, un núcleo de ferro e unha fonte de alimentación. 
Visualización dun vídeo ou simulación dixital das experiencias de Oersted e de Faraday. 

T3 



 

 Bloque 4. O movemento e as forzas f B4.6. Forzas da natureza. Identificar os tipos de forzas que aparecen na na natureza e os fenómenos asociados a elas. 
T3 

 Bloque 5. Enerxía b, 
e,f,g,h, 
m 

B5.1. Fontes de enerxía. 
B5.2. Uso racional da enerxía. 
B5.4. Transformacións da enerxía. B5.6. Tipos de enerxía. 
B5.7. Aspectos industriais da enerxía. 

Interpretación do recibo da luz. 
Realizar un pequeno traballo en parella ou grupo no que, utilizando as tecnoloxías da información e da 
comunicación, se investigue sobre as diferentes fontes de enerxía, as súas vantaxes e inconvenientes, o 
seu uso racional. Presentación oral dos mesmos. 

T3 



 

6.METODOLOXÍA 
A metodoloxía a seguir será de carácter activo e participativo, de tal xeito que o alumnado sexa o 

auténtico protagonista da súa aprendizaxe. Esta actividade debe entenderse dende unha óptica de 
aprendizaxe significativa, buscando que o alumnado relacione os novos coñecementos coa súa 
estrutura mental previa, permitindo conexións e modificacións da devandita estrutura. 

Identificar os coñecementos iniciais dos alumnos axuda a atender a diversidade da aula xa que ao 
existir alumnos con distintos intereses, ritmos de aprendizaxe e coñecementos previos, pódese realizar 
unha primeira adaptación metodolóxica adecuando a planificación ao grupo de alumnos para facilitar 
o seu aprendizaxe. 

Por outra parte, unha das condicións imprescindibles para que se produza aprendizaxe 
significativo é a motivación do alumnado e, para iso, é necesario mostrar aos alumnos a 
aplicabilidade do aprendido, intentando propoñer sempre que sexa posible actividades e problemas 
relacionados con situacións cotiáns do entorno do alumnado. Ademais, é importante conectar os 
contidos da materia cos de outras materias xa que axuda a entender a súa transcendencia e utilidade. 

É fundamental acadar o equilibrio necesario entre a aprendizaxe de conceptos, procedementos e 
actitudes, así, as experiencias prácticas no laboratorio, esenciais nesta materia, están enfocadas a 
axudar a comprender os fenómenos estudados e a desenvolver as competencias. 

A secuencia metodolóxica que para traballar os contidos de cada unidade didáctica consiste en 
presentar a unidade a través dunha actividade de introdución para detectar os coñecementos iniciais e, 
a continuación, ir intercalando explicacións teóricas, nas que se utilizará principalmente 
o método interrogativo, con actividades de tipoloxía variada e de complexidade crecente xunto coas 
prácticas de laboratorio. As actividades serán, polo tanto, o punto de partida e o desenvolvemento do 
propio aprendizaxe e será, a través delas, como os alumnos adquiran novos coñecementos, destrezas e 
actitudes que lles levarán a alcanzar os obxectivos previstos. 
7. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

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 do alumnado 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. 

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: a observación (na aula e no laboratorio), a revisión do 
caderno de clase, 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 profesor 
(formato impreso ou dixital) non que hai unha ficha de seguimento para cada alumno. 

8. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
Os criterios que se seguirán para establecer a cualificación numérica en cada avaliación parcial 

son os seguintes: 
As probas escritas contarán un 80% da nota trimestral. En cada avaliación realizaranse como 

mínimo dúas probas escritas de maneira que: 
Farase unha media ponderada das cualificacións obtidas en ditas probas, tendo en conta o tempo 
dedicado aos contidos correspondentes. 

É necesario ter como mínimo unha nota de 3,5 en cada unha das probas para obter avaliación 
positiva. Para aquel alumnado que obteñan unha nota inferior a 3,5 na primeira proba, a 2a proba 
abarcará todos os contidos da avaliación correspondente e será a nota desta segunda proba a que 
conforme a cualificación desa avaliación parcial. 
O 20% restante da nota trimestral estimarase do seguinte modo: 
Tódolos aspectos relacionados co traballo e a actitude diaria como son as actividades realizadas na 
aula(realizando fichas de exercicios por cada tema) e no laboratorio,así como deberán presentar cada 
trimestre un traballo en grupos de tres alumnas e alumnos que terán que expoñelo ante o profesor e os 
seus compañeiros e compañeiras  

A cualificación final do curso será a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións 
parciais . Considerarase que o alumno ou alumna superou a materia se acada unha nota mínima de "5" 
nas tres avaliacións. 
Probas finais adicionais de xuño: 
O alumnado que teña unha única avaliación suspensa, farán unha proba escrita adicional de 

recuperación da avaliación correspondente. 
O alumnado con máis dunha avaliación suspensa, farán unha proba escrita adicional de recuperación 
que abarcará todos os contidos da materia. 
O alumnado que non obteña cualificación positiva na convocatoria ordinaria de xuño poderá 
presentarse a unha proba extraordinaria os primeiros días de setembro de toda a materia. 
9. DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A REALIZACIÓN 
DA AVALIACIÓN INICIAL 

Ao inicio de curso, farase unha proba de coñecementos previos, a todo o alumnado, 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 para superar as posibles lagoas cognitivas 
iniciais. 



 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
No desenvolvemento da actividade docente atoparémosvos probablemente con alumnos 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. 

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 
(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 
-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/node/3791 

Outros protocolos da Consellería de Educación 
(http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gan que teranse en conta no desenvolvemento e posta en 
práctica desta programación didáctica serán: 
-I 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. 
11. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Na Educación Secundaria Obrigatoria elementos como a comprensión lectora, a expresión oral, a 
comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a 
educación cívica e constitucional trabállanse en todas as materias. Da mesma maneira, foméntase o 
desenvolvemento de valores como a igualdade entre homes e mulleres e a non discriminación por 
condicións circunstanciais persoais ou sociais. O ensino transversal tamén inclúe a educación na 
resolución pacífica de conflitos e valores que sustente a liberdade, a xustiza, o pluralismo político, a 
paz, a democracia e o respecto aos dereitos humanos. De entre estes ensinos transversais, Física e 
Química de 3.° traballa especialmente: 
• Actitude emprendedora: desenvolver procesos creativos e en colaboración que fomenten a iniciativa 

persoal. 
• Educación cívica e cidadá: implicarse nos diálogos e debates manifestando respecto, tolerancia e 

valorando as intervencións dos outro. 
• Tecnoloxías da Información e a Comunicación: familiarizarse coa procura responsable de 

información en Internet, así como con compartila a través das canles máis adecuadas. 
• Respecto e coidado polo medioambiente. 
12.1 Contribución ao plan de convivencia 

No desenvolvemento de todas as sesións terase moi presente o cumprimento das Normas de 
Convivencia do centro sempre co obxectivo e 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. 

• 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. 

12.2 Contribución ao plan de integración das TIC do centro 
• Utilizarase en moitas sesións de clase o libro dixital interactivo o cal incorpora elementos de 

interactividade con ligazóns, animacións, etc. 
• Utilizarase canón e encerado dixital para visualizar vídeos e simulacións dixitais, proxectar imaxes 

e realizar actividades interactivas en todas as unidades didácticas. 
• Puntualmente visitarase a aula de informática para realizar actividades interactivas relacionadas con 

algunhas unidades didácticas ou ben para buscar información sobre algún traballo ou proxecto 
enmarcado na materia. A pouca dispoñibilidade da única aula de informática do centro tampouco 
permite programar máis actividades que precisen de ordenadores. 

• Propoñeranse para casa pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo no 
que o alumnado precisará o uso das TIC para a procura e o tratamento da información e para a 
presentación de conclusións. 



 

12.3 Contribución ao proxecto lector e ao proxecto lingüístico do centro 
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, concretamente: 
• A través de actividades específicas na aula baseadas na lectura comprensiva de textos relacionados 

cos contidos dalgunha das unidades ou con noticias de divulgación científicas actuais. 
• Promovendo 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. 
• Recomendando 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. 

• Impulsando 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. 

12. ACTIVIDADES DE REFORZO/ RECUPERACIÓN 
O alumnado de 3°ESO coa materia de Física e Química de 2° pendente, deberá seguir un programa 

de recuperación baseado na superación dos contidos mínimos establecidos pola LOE para esta materia. 
Estableceranse dúas probas escritas de maneira que a materia quede repartida en dúas partes. A 

primeira proba será en xaneiro e a segunda en maio . Se o alumnado non desexa presentarse a 
convocatoria da proba de xaneiro ou ben faino pero non acada un “5”, deberá presentarse a convocatoria 
da proba de maio con toda a materia. 

Para a preparación das probas escritas, o alumnado afectado poderá realizar un cuestionario con 
actividades e problemas, proposto polo Departamento, e tamén consultar 
as dúbidas que lle poidan xurdir dirixíndose o Xefe de Departamento ou a calquera  outro profesorado 
da materia. 

Para conseguir unha avaliación positiva o alumnado debe superar as probas escritas cunha 
cualificación de “5” . 

O Xefe de Departamento encargarase de informar as datas das probas e sistema de recuperación 
establecido. 
13. MATERIAIS DIDÁCTICOS 
• Libro de Física e Química de 3°ESO. Editorial Santillana. 
• Material impreso adicional que se entregará ao alumnado: cuestionarios das prácticas de 

laboratorio, actividades, etc. 
• 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. 
• Laboratorio de Física e laboratorio de Química e o seu equipamento para a realización das prácticas 

experimentais. 

• Ordenador, canón, encerado dixital da aula. 

• Aula de informática. 

• Biblioteca do centro e a súa dotación.
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i. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A aprendizaxe da física e da química resulta imprescindible, xunto coas demais ciencias experimentáis 
e a tecnoloxía, para permitir aos alumnos e ás alumnas analizar con coñecemento de causa os problemas de 
orixe científica e tecnolóxica que se formulan na nosa sociedade. 

O ensino desta materia debe incentivar unha aprendizaxe contextualizada que relacione os principios en 
vigor coa evolución histórica do coñecemento científico; que estableza a relación entre ciencia, tecnoloxía 
e sociedade; que potencie a argumentación verbal, a capacidade de establecer relacións cuantitativas e 
espaciais, así como a de resolver problemas con precisión e rigor. 

A física e a química non son alleas ao desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, xa que 
promoven actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos fronte a problemas relacionados 
co impacto das ciencias e da tecnoloxía no noso contorno: conservación de recursos, cuestións ambientais, 
etc. 

Esta documento corresponde á programación didáctica da materia de Física e Química de 4° da ESO 
para o curso 2017-18 no IES de Vilalonga. 
2. OBXECTIVOS DE ETAPA ESO 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 
como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 
P) 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. 
x) 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. 
8) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas 
demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, 
e resolver pacificamente os conflitos. 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 



 

^) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en disciplinas, así como 
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 
experiencia. 
Y) 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. 
n) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
X) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así 
como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á 
cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 
i) 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. 
v) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión e representación. 
o) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, 
participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito 
dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 
%) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o mantemento 
da nosa identidade, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto 
plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

Na orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, descríbense as relacións entre as competencias, os contidos e 
os criterios de avaliación nas diferentes etapas educativas e preséntase unha detallada descripción das 
competencias claves no noso sistema educativo que son as seguintes: 
a) Comunicación lingüística (CCL). 
b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía(CMCCT). 
c) Competencia dixital (CD). 
d) Aprender a aprender (CAA). 
e) Competencias sociais e cívicas (CSC). 
f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
g) Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
Nesta táboa preséntase o perfil competencial de 4° da ESO:



64

 

 

 MATERIA CCL CMCCT CD CCAA CSC CSIEE CCEC TOTAL 
 Cultura Clásica. 1° ciclo de ESO. 4° curso 20 14 18 12 16 3 15 98 
 Artes Escénicas e Danza. 4° de ESO 5 3 3 9 4 5 11 40 
 Bioloxía e Xeoloxía. 4° de ESO 11 21 3 33 12 13 3 96 
 Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. 4° de ESO 6 24 6 18 17 11 1 83 
 Cultura Científica. 4° deESO 5 17 4 5 8 4 4 47 
 Economía. 4° de ESO 11 15 14 11 12 2 0 65 
 Educación Física. 4° de ESO 1 3 1 2 5 3 2 17 
 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4° de ESO 0 3 6 5 0 10 12 36 
 Filosofía. 4° de ESO 36 5 4 18 15 10 14 102 
 Física e Química. 4° de ESO 6 51 9 9 8 6 6 95 
 Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4° de 

ESO 1 7 7 8 2 9 0 34 

 Latín. 4° de ESO 29 10 15 21 9 4 10 98 
 Lingua Castelá e Literatura. 4° deESO 30 3 6 14 8 2 5 68 
 Lingua Galega e Literatura. ESO. 4°Curso 54 0 13 24 20 5 6 122 
 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4° de 

ESO 
4 23 4 6 4 4 1 46 

 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4° de 
ESO 

5 21 2 6 4 4 1 43 

 Música. 4° de ESO 8 4 8 7 13 2 12 54 
 Primeira Lingua Estranxeira. 4° deESO 5 0 3 5 5 0 4 22 
 Segunda Lingua Estranxeira. 4° de ESO 5 0 5 5 4 0 5 24 
 Tecnoloxía. 4° de ESO 7 21 9 18 6 11 3 75 
 Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4° de ESO 9 15 17 11 10 6 5 73 
 Valores éticos. 4° de ESO 7 3 5 5 11 7 2 40 
 Xeografía e Historia. 4° de ESO 28 6 3 28 37 3 2 107 
 273 255 147 268 214 121 109 1387 

O perfil da materia de Física e Química de 4° pon de manifestó que un 54% dos estándares de aprendizaxe avaliables (51 de 95) están relacionados co 
desenvolvemento da “Competencia matemática e competencia básica en ciencia en tecnoloxía” mentres que o 46% restante repártase contribuíndo case por 
igual a adquisición do resto de competencias claves. No apartado 4 desta programación preséntase un táboa cos estándares de 
aprendizaxe desta materia e a relación dos mesmos coas distintas competencias claves. 
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Dado o peso tan significativo desta materia no desenvolvemento da “Competencia matemática e competencias básicas en ciencia en tecnoloxía”, resulta 
relevante facer un análise do seu perfil competencial en 4° de ESO seguindo os datos da táboa anterior. A Física e Química é responsable dun 20% do perfil 
competencial da CMCCT de 4° de ESO, concretamente, abarca 51 dos 255 estándares de aprendizaxe asociados a esta competencia, de feito é a materia que 
máis contribúe a adquisición desta competencia. Outras materias de 4° de ESO que repercuten significativamente no perfil competencial da CMCCT son as 
Matemáticas, a Bioloxía e Xeoloxía, a Tecnoloxía, as Ciencias aplicadas á actividade profesional e outras, en menor medida, como a Cultura científica, as 
TIC ou a Economía. 

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. 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: 

1. Todas as actividades nas que se apliquen estruturas de aprendizaxe cooperativa. 

2. Actividades que acerquen a ciencia ao alumnado de maneira atractiva e contextualizada na súa vida cotiá. 

3. As prácticas de laboratorio.
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4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN (RELACIONADOS COS RESPECTIVOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS BÁSICAS) ,CONCRECIÓN DOS MÍNIMOS EXIXIBLES E PROCED./INSTR. DE AVALIACIÓN 
Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles Procedementos e instrumentos de avaliación 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

B1.1. Recoñecer que a 

investigación en ciencia é un labor 

colectivo e interdisciplinario en 

constante evolución e influído polo 

contexto económico e político. 

FQB1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos que 

foi definitiva a colaboración de científicos/as de diferentes 

áreas de coñecemento. 
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

, 
CCEC,CSC,

C 
AA,CD,CSIE

E 

FQB1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos que foi 

definitiva a colaboración de científicos/as de diferentes áreas 

de coñecemento. FQB1.1. . O erro admitirase como elemento 

de aprendizaxe.2.  

 Exercicios escritos 
 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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 FQB1.2.1. Distingue entre hipóteses, leis e teorías.  Exercicios escritos 
 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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 
FQB1.3.1. Identifica unha determinada magnitude como 

escalar ou vectorial e describe os elementos que definen esta 

última. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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 FQB1.4.1. . O erro admitirase como elemento de 

aprendizaxe.  
Exercicios escritos 

 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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 

FQB1.5.1. Comprobar experimentalmente que non é posible 

realizar medidas sen cometer erros. 
 
Exercicios escritos 

 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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 
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. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

B1.7. Realizar e interpretar 

representacións gráficas de 

procesos físicos ou químicos, a 

partir de táboas de datos e das leis 

ou os principios involucrados. 

FQB1.7.1. Representa graficamente os resultados 

obtidos da medida de dúas magnitudes relacionadas 

inferindo, de ser o caso, se se trata dunha relación lineal, 

cuadrática ou de proporcionalidade inversa, e deducindo 

a fórmula. 

CMCCT 
FQB1.7.1. Representa graficamente os resultados obtidos da 

medida de dúas magnitudes relacionadas inferindo, de ser o 

caso, se se trata dunha relación lineal, cuadrática ou de 

proporcionalidade inversa, e deducindo a fórmula. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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,CSI

E 

FQB1.7.1. Representa graficamente os resultados obtidos da 

medida de dúas magnitudes relacionadas inferindo, de ser o 

caso, se se trata dunha relación lineal, cuadrática ou de 

proporcionalidade inversa, e deducindo a fórmula. 

Exercicios escritos 
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E,CSC,CCE

C 

Física e B1.9. Realizar en equipo tarefas 
FQB1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo 
algunhas 

CMCCT,CCL
, 

FQB1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo 
algunhas 

 

Química. 

4° de ESO 
propias da investigación científica. 

tarefas propias da investigación científica: procura de 

información, prácticas de laboratorio ou pequenos 

proxectos de investigación. 
FQB1.9.2 Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo 

algunhas tarefas propias da investigación científica 

utilizando as TIC. 

CD,CAA,CSI
E 
E,CSC,CCE
C 

tarefas propias da investigación científica: procura de 

información, prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos 

de investigación. FQB1.9.2 Realiza de xeito cooperativo ou 

colaborativo algunhas tarefas propias da investigación 

científica utilizando asTIC. 

Exercicios escritos 
 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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. 
FQB2.1.2. Utiliza as TIC ou aplicacións interactivas para 

visualizar a representación da estrutura da materia nos 

diferentes modelos atómicos. 

CMCCT,CCE
C 
,CD 

FQB2.1.1. . O erro admitirase como elemento de 

aprendizaxe. 
FQB2.1.2. Utiliza as TIC ou aplicacións interactivas para 

visualizar a representación da estrutura da materia nos 

diferentes modelos atómicos. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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 comportamiento 

químico. FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, 

semimetais e gases nobres, e xustifica esta clasificación 

en función da súa configuración electrónica. 

CMCCT 
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 comportamiento químico. 

FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetais e 

gases nobres, e xustifica esta clasificación en función da súa 

configuración electrónica. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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 

FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos 

representativos e dalgúns metais de transición. 
 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

B2.4. Interpretar os tipos de 

enlace químico a partir da 

configuración electrónica dos 

elementos implicados e a súa 

posición na táboa periódica. 

FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis 

para predicir a estrutura e a fórmula dos compostos 

iónicos e covalentes. 
FQB2.4.2. Interpreta a información que ofrecen os 

subíndices da fórmula dun composto segundo se trate de 

moléculas ou redes cristalinas. 

CMCCT 
FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para 

predicir a estrutura e a fórmula dos compostos iónicos e 

covalentes. FQB2.4.2. Interpreta a información que ofrecen os 

subíndices da fórmula dun composto segundo se trate de 

moléculas ou redes cristalinas. 

 
Exercicios escritos 
Exame 
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Física e 

Química. 
4° de ESO 

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. 
FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico 

utilizando a teoría dos electróns libres, e relaciónaa coas 

propiedades características dos metais. 
FQB2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que 

permitan deducir o tipo de enlace presente nunha 

substancia 

CAA,CMCCT
, 
CSIEE 

FQB2.5.1. Explica as propiedades de substancias covalentes, 

iónicas e metálicas en función das interaccións entre os seus 

átomos ou as moléculas. 
FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a 

teoría dos electróns libres, e relaciónaa coas propiedades 

características dos metais. 
FQB2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que 

permitan deducir o tipo de enlace presente nunha substancia 

descoñecida. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

  
descoñecida.    

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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 FQB2.6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, 

seguindo as normas da IUPAC. 
 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

B2.7. Recoñecer a influencia das 

forzas intermoleculares no estado 

de agregación e nas propiedades 

de substancias de interese. 

FQB2.7.1. Xustifica a importancia das forzas 

intermoleculares en substancias de interese biolóxico. 

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 
FQB2.7.1. Xustifica a importancia das forzas intermoleculares 

en substancias de interese biolóxico. 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. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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. 

FQB2.8.2. Analiza as formas alotrópicas do carbono, 

relacionando a estrutura coas propiedades. 

CMCCT FQB2.8.1. Explica os motivos polos que o carbono é o 

elemento que forma maior número de compostos. FQB2.8.2. 

Analiza as formas alotrópicas do carbono, relacionando a 

estrutura coas propiedades. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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. 
FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as 

fórmulas usadas na representación de hidrocarburos. 

FQB2.9.3. Describe as aplicacións de hidrocarburos 

sinxelos de especial interese. 

CMCCT FQB2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos 

mediante a súa fórmula molecular, semidesenvolvida e 

desenvolvida. FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos 

moleculares, as fórmulas usadas na representación de 

hidrocarburos. FQB2.9.3. Describe as aplicacións de 

hidrocarburos sinxelos de especial interese. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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 
FQB2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a 

partir da fórmula de alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos 

carboxílicos, ésteres e aminas. 

 
Exercicios escritos 
Exame 



69

 

 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

B3.1. Explicar o mecanismo dunha 

reacción química e deducir a lei de 

conservación da masa a partir do 

concepto da reorganización 

atómica que ten lugar. 

FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas 

utilizando a teoría de colisións, e deduce a lei de 

conservación da masa. 

CMCCT 
FQB3.1.1. Deduce a lei de conservación da masa en reaccións 

químicas sinxelas. 
 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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. 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 

CMCCT,CD 
FQB3.2.1. . O erro admitirase como elemento de 

aprendizaxe. 
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 

 
Exercicios escritos 

 

  
extraer conclusións    

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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 FQB3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico 

dunha reacción química analizando o signo da calor de 

reacción asociada. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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 
FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de 

substancia, a masa atómica ou molecular e a constante do 

número deAvogadro. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

B3.5. Realizar cálculos 

estequiométricos con reactivos 

puros supondo un rendemento 

completo da reacción, partindo do 

axuste da ecuación química 

correspondente. 

FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación 

química en termos de partículas e moles e, no caso de 

reaccións entre gases, en termos de volumes. 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 

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. 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. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

B3.6. Identificar ácidos e bases, 

coñecer o seu comportamiento 

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. FQB3.6.2. 

Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha 

disolución utilizando a escala de pH. 

CMCCT 
FQB3.6.1. . O erro admitirase como elemento de 

aprendizaxe. 

 FQB3.6.2. . O erro admitirase como elemento de 

aprendizaxe. 

Exercicios escritos 
Exame 



70

 

 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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. 

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. FQB3.7.3. 

Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas que 

teñan lugar reaccións de síntese, combustión ou 

neutralización. 

CMCCT,CSI
E 
E,CAA 

FQB3.7.1. . O erro admitirase como elemento de 

aprendizaxe. 
FQB3.7.2. . O erro admitirase como elemento de 

aprendizaxe. 
FQB3.7.3. Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas 

que teñan lugar reaccións de síntese, combustión ou 

neutralización 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

B3.8. Valorar a importancia das 

reaccións de síntese, combustión 

e neutralización en procesos 

biolóxicos, en aplicacións cotiás e 

na industria, así como a súa 

repercusión ambiental. 

FQB3.8.1. Describe as reaccións de síntese industrial do 

amoníaco e do ácido sulfúrico, así como os usos destas 

substancias na industria química. FQB3.8.2. Valora a 

importancia das reaccións de combustión na xeración de 

electricidade en centrais térmicas, na automoción e na 

respiración celular. FQB3.8.3. Describe casos concretos 

de reaccións de neutralización de importancia biolóxica e 

industrial. 

CMCCT,CSC 
FQB3.8.1. . O erro admitirase como elemento de 

aprendizaxe. 
FQB3.8.2. Valora a importancia das reaccións de combustión 

na xeración de electricidade en centrais térmicas, na 

automoción e na respiración celular. FQB3.8.3. Non. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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 
FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, 

desprazamento e velocidade en distintos tipos de movemento, 

utilizando un sistema de referencia. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

B4.2. Distinguir os conceptos de 

velocidade media e velocidade 

instantánea, e xustifica a súa 

necesidade segundo o tipo de 

movemento. 

FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da 

súa traxectoria e a súa velocidade. 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 FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa 

traxectoria e a súa velocidade. 
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. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

B4.3. Expresar correctamente as 

relacións matemáticas que existen 

entre as magnitudes que definen 

os movementos rectilíneos e 

circulares. 

FQB4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que 

relacionan as variables nos movementos rectilíneo 

uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado 

(MRUA) e circular uniforme (MCU), así como as relacións 

entre as magnitudes lineais e angulares. 

CMCCT FQB4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que relacionan 

as variables nos movementos rectilíneo uniforme (MRU), 

rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) e circular 

uniforme (MCU), así como as relacións entre as magnitudes 

lineais e angulares. 

 
Exercicios escritos 
Exame 
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Física e 

Química. 
4° de ESO 

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. 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. 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,CSC 
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. 

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. FQB4.4.3. 

Argumenta a existencia do vector aceleración en calquera 

movemento curvilíneo e calcula o seu valor no caso do 

movemento circular uniforme. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

B4.5. Elaborar e interpretar 

gráficas que relacionen as 

variables do movemento partindo 

de experiencias de laboratorio ou 

de aplicacións virtuais interactivas 

e relacionar os resultados obtidos 

coas ecuacións matemáticas que 

vinculan estas variables. 

FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a 

aceleración a partir de gráficas posición-tempo e 

velocidade-tempo en movementos rectilíneos. 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,CSI

E 
E,CD,CCL,C

A 
A,CSC 

FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a 

partir de gráficas posición-tempo e velocidade-tempo en 

movementos. FQB4.5.2. . O erro admitirase como elemento 

de aprendizaxe. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 

B4.6. Recoñecer o papel das 

forzas como causa dos cambios 

na 
FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos 

cotiáns nos que hai cambios na velocidade dun corpo. 

CMCCT 
FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos 

cotiáns nos que hai cambios na velocidade dun corpo. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

4° de ESO 
velocidade dos corpos e 

representalas vectorialmente. 
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. 

 
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. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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 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. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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. 
FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como 

consecuencia do enunciado da segunda lei. FQB4.8.3. 

Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en 

situacións de interacción entre obxectos. 

CMCCT 
FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de 

Newton. FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como 

consecuencia do enunciado da segunda lei. FQB4.8.3. 

Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en 

situacións de interacción entre obxectos. 

 
Exercicios escritos 
Exame 
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Física e 

Química. 
4° de ESO 

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. 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 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. 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. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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 FQB4.10.1. . O erro admitirase como elemento de 
aprendizaxe.  

Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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
, 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. 

Observación na aula 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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. 

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 
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. 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. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 
B4.13. Interpretar fenómenos 
naturais 

FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos en que 
se poña CMCCT 

FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos en que se 
poña de 
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Química. 

4° de ESO 
e aplicacións tecnolóxicas en 

relación cos principios da 

hidrostática, e resolver problemas 

aplicando as expresións 

matemáticas destes. 

de manifesto a relación entre a presión e a profundidade 

no seo da hidrosfera e a atmosfera. FQB4.13.2. Explica o 

abastecemento de auga potable, o deseño dunha presa e 

as aplicacións do sifón, utilizando o principio 

fundamentalda hidrostática. 
FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados coa presión 

no interior dun fluído aplicando o principio fundamental 

da hidrostática. 
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. FQB4.13.5. Predí a 

maior ou menor flotabilidade de obxectos utilizando a 

expresión matemática do principio de Arquímedes, e 

verifícaa experimentalmente nalgún caso. 

 manifesto a relación entre a presión e a profundidade no seo 

da hidrosfera e a atmosfera. 
FQB4.13.2. . O erro admitirase como elemento de 

aprendizaxe. 
FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados coa presión no 

interior dun fluído aplicando o principio fundamental da 

hidrostática. FQB4.13.4. Analiza aplicacións prácticas 

baseadas no principio de Pascal, como a prensa hidráulica, o 

elevador, ou a dirección e osfreos hidráulicos, aplicando a 

expresión matemática deste principio á resolución de 

problemas en contextos prácticos. 
FQB4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade de obxectos 

utilizando a expresión matemática do principio deArquímedes, 

e verifícaa experimentalmente nalgún caso. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

B4.14. Deseñar e presentar 

experiencias ou dispositivos que 

ilustren o comportamiento 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. 
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. FQB4.14.3. Describe o funcionamento básico de 

barómetros e manómetros, e xustifica a súa utilidade en 

diversas aplicacións prácticas. 

CMCCT,CD,
C 
CEC 

FQB4.14.1. Comproba experimentalmente ou utilizando 

aplicacións virtuais interactivas a relación entre presión 

hidrostática e profundidade en fenómenos como o principio 

dos vasos comunicantes. 
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. FQB4.14.3.Non. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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 
FQB4.15.1. Relaciona os fenómenos atmosféricos do vento e 

a formación de frontes coa diferenza de presións atmosféricas 

entre distintas zonas. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

 
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 
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. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e B5.1. Analizar as transformacións 
FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre 
enerxía CMCCT 

FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre 
enerxía 
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Química. 

4° de ESO 
entre enerxía cinética e enerxía 

potencial, aplicando o principio de 

conservación da enerxía 

mecánica cando se despreza a 

forza de rozamiento, e o principio 

xeral de conservación da enerxía 

cando existe disipación desta por 

mor do rozamento. 

cinética e potencial gravitatoria, aplicando o principio de 

conservación da enerxía mecánica. 
 cinética e potencial gravitatoria, aplicando o principio de 

conservación da enerxía mecánica. 
 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

 FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de 

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

situacións onde diminúe a enerxía mecánica. 
 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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. 

FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema 

intercambia enerxía en forma de calor ou en forma de 

traballo. 

CMCCT 
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. FQB5.2.2. 

Recoñece en que condicións un sistema intercambia enerxía 

en forma de calor ou en forma de traballo. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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 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. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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. 
FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a 

distinta temperatura e o valor da temperatura final 

aplicando o concepto de equilibrio térmico. FQB5.4.3. 

Relaciona a variación da lonxitude dun obxecto coa 

variación da súa temperatura utilizando o coeficiente de 

dilatación lineal correspondente. 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 
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. 
FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta 

temperatura e o valor da temperatura final aplicando o 

concepto de equilibrio térmico. 
FQB5.4.3. . O erro admitirase como elemento de 

aprendizaxe. 
FQB5.4.4. Determina experimentalmente calores específicas 

ecalores latentes de substancias mediante un calorímetro, 

realizando os cálculos necesarios a partir dos datos empíricos 

obtidos. 

 
Exercicios escritos 
Exame 
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Física e 
B5.5. Valorar a relevancia 
histórica das 

FQB5.5.1. Explica ou interpreta, mediante ilustracións ou 
a partir CMCCT 

FQB5.5.1. . O erro admitirase como elemento de 
aprendizaxe. 

 

Química. 

4° de ESO 
máquinas térmicas como 

desencadeadores da Revolución 

Industrial, así como a súa 

importancia actual na industria e 

no transporte. 

delas, o fundamento do funcionamento do motor de 
explosión.    

Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

 FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia 

histórica do motor de explosión e preséntao empregando 

as TIC. 

CAA,CMCCT

, 
CD,CCL,CS

C, 
CCEC 

FQB5.5.2. . O erro admitirase como elemento de 
aprendizaxe.  

Exercicios escritos 
Exame 

Física e 

Química. 
4° de ESO 

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. 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,
C 
C 

FQB5.6.1. . O erro admitirase como elemento de 

aprendizaxe. 

. FQB5.6.2. . O erro admitirase como elemento de 

aprendizaxe. 

 
Exercicios escritos 
Exame 

 
5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE ASOCIADAS A CADA BLOQUE DE CONTIDO 
Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe 

Temp. 
 

Física e 

Química. 4° de 

ESO 

Bloque 1. A 
actividade 
científica 

a,b,c 
,d,e,f 
,h,l,o 
,p 

B1.1. Investigación científica. 
B1.7. Tecnoloxías da información e 

da comunicación no traballo 

científico. 

-Realización, en parellas, dun pequeno traballo de busca bibliográfica e tratamento da información sobre algún científico ou científica e 

contextualización da súa figura no momento históricocorrespondente. 
-Consultar artigos de prensa ou de revistas de divulgación científica en Internet e explicar as novidades que ofrece e a súa repercusión económica, 

social e /ou política. 
-Escrito dun pequeno texto explicando que tipo de científico/a lles gustaría ser e que problema lles gustaría resolver. 

T1 
T2 
T3 

Física e 

Química. 4° de 

ESO 

Bloque 1. A 
actividade 
científica 

f 
B1.2. Magnitudes escalares e 

vectoriais. -Clasificación de diversas magnitudes en escalares ou vectoriais. 
-Visualización de animacións que permitan distinguir os diferente elementos das magnitudes vectoriais. 

T1 

Física e 

Química. 4° de 

ESO 

Bloque 1. A 
actividade 
científica 

f 
B1.3. Magnitudes fundamentais e 

derivadas. Ecuación de dimensións. 
-Predición de unidades das magnitudes derivadas a partir das unidades das magnitudes fundamentais utilizando as relacións matemáticas 

correspondentes. 
T1 
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Física e 

Química. 4° 
Bloque 1. A 

actividade 

e,f 
B1.4. Erros na medida. 
B1.5. Expresión de resultados. 

-Análise dos datos experimentais obtidos en diversas actividades prácticas de laboratorio relacionadas con contidos doutras unidades didácticas 

(Principio de Arquímedes, Lei de Hooke,etc.) .Expresión das medidas en unidades do SI aplicando factores 
T1 

de ESO científica  B1.6. Análise dos datos 

experimentais. 
de conversión e utilizando a notación científica. 
-Representacións gráficas cunha folla de cálculo, describindo o tipo de proporcionalidade das gráficas obtidas e identificando os erros experimentais 

das medidas. Explicaciónda relación entre as variables representadas. 

 

Física e Bloque 1. A a,b,c B1.1. Investigación científica. -En parellas ou individual, creación dun vídeo no que o alumnado explique e realice algún experimento químico elixido por eles 
T1 
T2 
T3 

Química. 4° de 

ESO 
actividade 
científica 

,d,e,f 
,g,h, 

B1.4. Erros na medida. 
B1.7. Tecnoloxías da información e 

da comunicación no traballo 

científico. 
B1.8. Proxecto de investigación. 

coa aprobación do profesor ou explique algún concepto científicos. Realización e presentación dos experimentos en directo na feira científica 

organizada no centro.  
-En parellas, realización voluntaria dun traballo de investigación no que teñan que aplicar as etapas do método científico. O alumnado deberá 

formular unha hipóteses sobre algún fenómeno cotián, deseñar e levara a cabo a parte experimental e, finalmente, interpretar os datos obtidos e 

sacar conclusións. Requirirase o uso das TIC para presentar os resultados e para a busca bibliográfica.  
 

 

Física e 

Química. 4° de 

ESO 

Bloque 2. A materia f,l B.2.1. Modelos atómicos. -Utilización de aplicacións interactivas para revisar a evolución dos modelos atómicos máis relevantes. 
-Exercicios de identificación do número de neutróns, protóns e electróns de átomos neutros e de ións a partir do n° atómico e -n° másico e viceversa. 
-Visualización de animacións par a revisar o concepto de orbitalatómico. 
-Visualización dalgún vídeo sobre o acelerador de partículas do CERN en Xenebra e análise da importancia do descubrimento de novas partículas 

fundamentais. 

 
T2 

Física e 

Química. 4° de 

ESO 

Bloque 2. A materia f B.2.2. Sistema periódico e 

configuración electrónica. 
-Exercicios de representación da 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 comportamentoquímico. 
-Actividades interactivas co sistema periódico para distinguir entre metais, non metais, semimetais e gases nobres e xustificar esta clasificación en 

base a súa configuración electrónica. 

 
T2 
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Física e 

Química. 4° de 

ESO 

Bloque 2. A materia b,f,g 
BB.2.3. Enlace químico: iónico, 

covalente e metálico. 
-Actividades de aplicación da regra do octeto para xustificar os enlaces iónicos e covalentes e predicir a súa fórmula. -Representación de diagramas 

de Lewis para predicir a estrutura e a fórmula de compostos covalentes. 
-Identificación de substancias iónicas, covalentes e metálicas no laboratorio a través de medición de certas propiedades das mesmas. 
-Interpretación de táboas de datos con propiedades de distintas substancias de uso cotián e dedución a partir dos mesmos do tipo de enlace que 

presentan. 

 
T2 

Física e 

Química. 4° de 

ESO 

Bloque 2. A materia f 
B.2.4. Formulación e nomenclatura 

de compostos inorgánicos segundo 

as normas da IUPAC. 

-Exercicios de nomenclatura e formulación de compostos inorgánicos binarios eternarios. -Utilización de actividades interactivas en rede para 

seguirpracticando. 

 
T2 

Física e 

Química. 4° de 

ESO 

Bloque 2. A materia f B.2.5. Forzas intermoleculares. 
-Interpretación de gráficos ou táboas con datos de puntos de fusión ou ebulición de substancias covalentes moleculares para relacionar os seus 

estados de agregación coas forzas intermoleculares quepresentan. 
-Utilización de aplicacións interactivas para analizar a estrutura da auga en estado sólido, líquido e gasoso. 
-Visualización de animacións onde se identifiquen forzas intermoleculares de substancias de interese biolóxico. 

 
T3 

Física e 

Química. 4° de 

ESO 

Bloque 2. A materia b,e,f, 
n B.2.6. Introdución á química 

orgánica. 
-Utilización de aplicacións interactivas para visualizar as formas alotrópicas do carbono, relacionando a estrutura coas propiedades. 
-Realización dun pequeno traballo de busca bibliográfica e tratamento da información sobre as aplicacións do grafeno nos automóbiles. 
-Representación de fórmulas desenvolvida e semidesenvolvida de hidrocarburos sinxelos e exercicios de nomenclatura dos mesmos. 
-Creación de modelos moleculares de diversos hidrocarburos con palillos e plastilina deducindo primeiro a súa estrutura tridimensional. 
-Análise das aplicacións dos hidrocarburos: diésel e gasolina. Investigación sobre os índices de octanos das gasolinas e sobre o uso da gasolina sen 

chumbo. 
-Identificación do grupo funcional e a familia orgánica de substancias orgánicas presentes na vida cotiá (alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos, 

ésteres e aminas). 
-Síntese de xabón no laboratorio, substancia orgánica deinterese. 

  
T3 

Física e 

Química. 4° de 

ESO 

Bloque 3. Os 

cambios 
f 

B.3.1. Reaccións e ecuacións 

químicas. 
-Comprobación experimental no laboratorio da lei de conservación da masa en reaccións quimicas sinxelas. -Representación e interpretación de 

ecuacións químicas. 
-Exercicios de axustes de ecuacións químicas. 

 
T3 
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Física e 

Química. 4° de 

ESO 

Bloque 3. Os 

cambios 
f 

B.3.2. Mecanismo,velocidade e 

enema das reaccións. -Utilización de aplicacións interactivas para avaliar os factores que afectan a unha reacción química. 
-Poñer 3 exemplos de reaccións rápidas e 3 lentas da vida cotiá. 
-Actividades de clasificación de reaccións coñecidas en endotérmicas ou exotérmicas en función das transferencias enerxéticas. 

 
T3 

Física e 

Química. 4° de 

ESO 

Bloque 3. Os 

cambios 
f B.3.3. Cantidade de substancia: 

mol. 
-Cálculos numéricos nos que se manexen a cantidade de substancia, o n° de átomos e moléculas e a masa atómica e molecular  

T3 

Física e Bloque 3. Os b,f,g B.3.4. Concentración molar. -Preparación dunha disolución no laboratorio de concentración molar coñecida e cálculos coamolaridade. T3 

Química. 4° de 

ESO 

cambios  

B.3.5. Cálculos estequiométricos. -Busca de información sobre os límites de alcoholemia e estudo da concentración de alcohol en sangue. -Resolución de problemas, realizando 

cálculos estequiométricos, con reactivos en estado sólido ou en disolución. 

T3 

Física e 

Química. 4° de 

ESO 

Bloque 3. Os 

cambios 
b,f,g B.3.6. Reaccións de especial 

interese. 
-Realización experimental de distintos tipos de reaccións químicas. 
-Análise sobre as repercusións medioambientais das emisións de dióxido de carbono dos vehículos e busca de información na rede sobre 

biocombustibles alternativos: hidróxeno e bioetanol. 
-Estudo sobre a influencia da masa e da velocidade dun coche no consumo decombustible. 

T3 

Física e 

Química. 4° de 

ESO 

Bloque 4. O 

movemento e as 

forzas 

b,e,f, 
g B.4.1.Movemento. Movementos 

rectilíneo uniforme, rectilíneo 

uniformemente acelerado e circular 

uniforme. 
-Debate aberto en clase para razoar se os pasaxeiros dun tren móvense entender a relatividade do movemento e a necesidade de definir un sistema 

de referencia. 
-Debuxar os distintos elementos dun movemento (vector de posición, desprazamento, traxectoria) nun sistema de coordenadas. 
-Visualización de vídeos que faciliten a comprensión dos elementos que describen o movemento dos corpos, por exemplo o capítulo 3 da 1a 

temporada de Big Bang Theory (minuto 19-20) para o concepto de forza centrípeta ou algúns da colección Cinemática 3D. 
-Analizar a traxectoria e outras magnitudes cinemáticas de movementos da vida cotiá do alumnado (caída libre de un obxecto, movemento dun balón 

de fútbol, movemento dos planetas arredor do sol, etc). 
-Cálculos das distintas magnitudes implicadas no movemento doscorpos. 
-Representar graficamente MRU, MRUA, MCU e interpretar gráficas dosmesmos. 
-Resolución de problemas de MRU, MRUA, MCU nos que relacionen as magnitudes lineais e angulares. 
-Determinación de tempos e distancias de freada de vehículos, xustificando a partir dos mesmos a importancia de manter a distancia de seguridade 

na estrada. 
-Charla sobre prevenciónde accidentes de tráfico organizada polo Departamento de EF. 

 
T1 
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Física e 

Química. 4° de 

ESO 

Bloque 4. O 

movemento e as 

forzas 

b,f,g, 
l B.4.2. Natureza vectorial das forzas. 

B.4.3. Leis de Newton. 
B.4.4. Forzas de especial interese: 

peso, normal, rozamento e 

centrípeta. 

-Identificación e representación vectorial de forzas en diversas situacións cotiás para alumnado. 
-Análise da forza de rozamento na fricción dos pneumáticos dos coches e das forzas de inercia nos movementos dos vehículos. 
-Cálculo da forza resultante en corpos en repouso. Composición e descomposición vectorial de forzas. 
-Visualización de vídeos da colección “Física entretida” que describen a aplicación das leis de Newton a fenómenos cotiáns. -Realización dalgúns 

experimentos sinxelos nos que se poñan de manifesto as leis de Newton. 
-Construción dun mini-coche con material reciclable e propulsado por un globo (aplicación 3a lei de Newton) 
-Resolución de problemas de corpos en movementos en planos inclinados e horizontais e outras situacións (poleas,MCU) calculando o valor de 

forzas exteriores, aceleración, forza de rozamento, normal e/oupeso. 
-Determinación experimental da constante elástica dun resorte aplicando alei de Hooke. 

 
T1 

Física e Bloque 4. O f B.4.4. Forzas de especial -Análise do movemento dos planetas, dos satélites artificiais e da caída libre dos corpos aplicando a lei de gravitación 
T1 
T2 

Química. 4° movemento e as  interese: peso, normal, universal.  

de ESO forzas  rozamento e centrípeta. 
B.4.5. Lei da gravitación universal. 

-Cálculos matemáticos que relacionen as magnitudes implicadas na lei de gravitación universal.  

Física e Bloque 4. O b,d,e B.4.5. Lei da gravitación -Estudo do movemento dos satélites meteorolóxicos en órbitas xeoestacionarias: cálculos de radio da órbita, velocidade dos T2 
Química. 4° movemento e as ,f,g,h universal. satélites, investigación sobre os satélites existentes e repercusión ambiental (lixoespacial).  

de ESO forzas ,l 
B1.1. Investigación científica. -Investigación sobre o funcionamento dos GPS. 

 

   B1.7. Tecnoloxías da información e 

da comunicación no traballo 

científico. 
- Creación dunha liña do tempo usando algunha aplicación en rede como “DIPITY” (http://www.dipitv.com/) ou “TIKI-TOKI” 

(http://www.tiki-toki.com), na que o alumnado en pequenos grupos teña que facer busca de información bibliográfica na rede para 

elaborar unha cronoloxía desde Newton ata a actualidade que destaque os descubrimentos clave e os avances científicos e tecnolóxicos que 

permitiron chegar ao modelo actual do universo. 

 

Física e Bloque 4. O b,e,f, B.4.6. Presión. -Análise de 3 fotografías nas que se amosan fenómenos cotiáns ne sacar conclusións sobre a relación entre a superficie de T2 
Química. 4° movemento e as 

g  aplicación dunha forza e o efecto resultante.  

de ESO forzas   -Cálculo da presión exercida por un corpo a partir da forza aplicada e da superficie de aplicación e de manexo da relación matemática entre as 

distintas unidades da presión. 
-Indagación para resolver cuestións relacionadas coa presión nos fluídos do tipo de razoar como cruzar un río xeado sen romper o xeo, razoar que 

lle pasaría ao noso corpo se o planeta non tivese atmosfera ou razoar por que ao camiñar con raquetas pola neve non nos afundimos. 
-Realización dun pequeno traballo de busca bibliográfica e tratamento da información sobre a aerodinámica a aplicada aos coches: cal é a mellor 

forma dun coche? É posible deseñar un coche de carreiras que alcance a velocidade da luz? 
-Investigación sobre o funcionamento do airbag. 

 

Física e Bloque 4. O b,e,f, B.4.7. Principios da -Resolución de problemas nos que se aplique o principio fundamental da hidrostática e o principio de Pascal a contextos T2 
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Química. 4° movemento e as g,l hidrostática cotiáns do alumnado.  

de ESO forzas   -Análise do funcionamento dalgunhas aplicacións tecnolóxicas do principio fundamental da hidrostática como os freos hidráulicos ou a prensa 

hidráulica. 
-Actividades nas que haxa que predicir a flotabilidade dos obxectos aplicando o principio de Arquímedes. 
-Determinación experimental do empuxe dun corpo nun fluído e da densidade dun líquido. 
-Actividade de ampliación: tarefa de investigación sobre as dimensións do Titanic e as do maior cruceiro de hoxe en día e comparación dos 

resultados. 
-Actividade de ampliación: procura de información na rede sobre a estabilidade dos barcos e busca de accidentes producidos por perda da mesma 

indagando as medidas que deben tomarse para evitalos e minimizar as súasconsecuencias. 

 

Física e 

Química. 4° de 

ESO 

Bloque 4. O 

movemento e as 

forzas 

b,e,f, 
g,h 

B.4.8. Física da atmosfera. 

-Realización de sinxelas experiencias prácticas onde se poña de manifesto a presión atmosférica: experimento do ovo, auga que non cae, auga que 

sube. 
-Interpretación de mapas meteorolóxicos no que aparecen representados datos de presión atmosférica. A partir del situar as borrascas e anticiclóns 

e deducir a dirección e intensidade dos ventos segundo a posición das liñas isóbaras. Cuestionario para analizar os datos que aparecen. 
-Posible visita a unha estación meteorolóxica de Meteogalicia. 

T2 

Física e 

Química. 4° de 

ESO 

Bloque 5. A enerxía b,e,f, 
g,h B.5.1. Enerxías cinética e potencial. 

Enerxía mecánica. Principio de 

conservación. 
B.5.2. Formas de intercambio de 

enerxía: traballo e calor. 

-Análise de situacións da vida cotiá nas que se poña de manifesto a transformación de diferentes formas de enerxía. 
-Visualización dun vídeo sobre un experimento da enerxía potencial da serie “El desafío de Beakman” e elaboración dun informe sobre experiencia 

detallando fundamento teórico, materiais, procedemento econclusións. 
-Resolución de problemas aplicando o principio de conservación da enerxía mecánica ou nos que se expoñan situacións nas que se disipe enerxía 

en forma de calor. 
-Consulta da web PortAventura World e extracción de información e datos relevantes sobre a atracción “Shambhala” de Port Aventura e responder 

a un cuestionario relacionando a viaxe nesta atracción cos conceptos abordados nesta unidade. 

T2 

Física e 

Química. 4° de 

ESO 

Bloque 5. A enerxía e,f,h B.5.3. Traballo e potencia. 
-Resolución de problemas con cálculos do traballo e da potencia asociados a unha forza en diversos contextos cotiáns. -Procura de información 

sobre a diferenza entre a potencia e cilindrada nosautomóbiles. 
-Actividades interactivas e visualización de simulacións para revisar os conceptos de forza, traballo e potencia no enlace en rede do “Proyecto 

Arquímedes”. 
-Actividade de ampliación: lectura comprensiva dun enlace web explicativo sobre a diferenza entre potencia e cilindrada ou enlace sobre a dieta dun 

atleta profesional para aumentar a súa potencia muscular. 

T2 
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Física e 

Química. 4° de 

ESO 

Bloque 5. A enerxía b,f,g 
B.5.2. Formas de intercambio de 

enerxía: traballo e calor. 
-Análise sobre a veracidade ou falsidade da frase “un corpo posúe calor” e relación cos conceptos de calor e traballo como formas de intercambio de 

enerxía distinguíndoos das acepcións coloquiaisdestes termos. 
-Resolución de problemas nos que teñan lugar transformacións enerxéticas, cambios de estado e situacións de equilibrio térmico. 
-Representación gráfica de cambios de estado e transformacións enerxéticas. 
-Determinación experimental de calores específicas e calores latentes de substancias mediante un calorímetro, realizando os cálculos necesarios a 

partir dos datos empíricos obtidos. 

T2 

Física e 

Química. 4° de 

ESO 

Bloque 5. A enerxía f B.5.4. Efectos da calor sobre os 

corpos. 
-Exposición de fenómenos cotiáns nos que se poña de manifesto a variación da lonxitude dun obxecto coa variación da súa temperatura T2 

Física e 

Química. 4° de 

ESO 

Bloque 5. A enerxía f,h B.5.5. Máquinas térmicas. - Pequeno traballo de busca e tratamento de información sobre o funcionamento do aire acondicionado de casas e vehículos. T2 



82 

 

 

Os bloques de contidos establecidos na táboa anterior abordaranse ao longo do curso estruturados nas 
13 unidades didácticas que se indican a continuación: 
BLOQUES UNIDADES DIDACTICA AVALIACION 
1 1. A investigacióncientífica 1a,2a,3a 
2 2. A estrutura damateria 2a 
2 3. A táboa periódica 2a 
2 4. O enlace químico 2a 
2 5. Nomenclatura inorgánica 3a 
2 6. A química docarbono 2a 
3 7. As reaccións químicas 3a 
4 8. O movemento 1a 
4 9. Movementos rectilíneo e circular 1a 
4 10. Asforzas 1a 
4 11. Presión nos fluídos 1a 
5 12. Aenerxía 3a 
5 13. Enerxía térmica 3a 
Propóñense as seguintes prácticas de laboratorio: 
• Gravación de vídeos de experiencias sinxelas elixidas polo propio alumnado e realización das 

mesmas nunha feira científica no centro 
• Identificación de substancias iónicas, covalentes e metálicas no laboratorio a travésde medición de 

certas propiedades das mesmas. 

• Síntese de xabón, substancia orgánica de interese. 

• Preparación dunha disolución de concentración molar coñecida. 

• Medida do pH de ácidos e bases da vida cotiá. 

• Reaccións ácido-base. 

• Determinación da constante elástica dun resorte aplicando a lei de Hooke. 

• Realización de experiencias sinxelas que poñan de manifesto as leis de Newton. 

• e a presión atmosférica. 
• Determinación experimental do empuxe dun corpo nun fluído e da densidade dun líquido. 

Aplicación do principio de Arquímedes. 
• Determinación experimental de calores específicas e calores latentes de substancias mediante un 

calorímetro, realizando os cálculos necesarios a partir dos datos empíricos obtidos.
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6. METODOLOXÍA 
A metodoloxía a seguir será de carácter activo e participativo, de tal xeito que o alumnado sexa o 

auténtico protagonista da súa aprendizaxe. Esta actividade debe entenderse dende unha óptica de 
aprendizaxe significativa, buscando que o alumnado relacione os novos coñecementos coa súa 
estrutura mental previa, permitindo conexións e modificacións da devandita estrutura. 

Identificar os coñecementos iniciais dos alumnos axuda a atender a diversidade da aula xa que ao 
existir alumnos con distintos intereses, ritmos de aprendizaxe e coñecementos previos, pódese realizar 
unha primeira adaptación metodolóxica adecuando a planificación ao grupo de alumnos para facilitar o 
seu aprendizaxe. 

Por outra parte, unha das condicións imprescindibles para que se produza aprendizaxe significativo 
é a motivación do alumnado e, para iso, é necesario mostrar aos alumnos a aplicabilidade do 
aprendido, intentando propoñer sempre que sexa posible actividades e problemas relacionados con 
situacións cotiáns do entorno do alumnado. Ademais, é importante conectar os contidos da materia cos 
de outras materias xa que axuda a entender a súa transcendencia e utilidade. 

A secuencia metodolóxica que para abordar os contidos de cada unidade didáctica consiste en 
presentala a través dunha actividade de introdución para detectar os coñecementos iniciais e, a 
continuación, ir intercalando explicacións teóricas con actividades de tipoloxía variada e de 
complexidade crecente xunto coas prácticas de laboratorio. As actividades deséñanse tendo en conta a 
necesidade de desenvolver o pensamento crítico e creativo, as TIC, as habilidades científicas e o 
traballo cooperativo e sempre focalizándoas na adquisición das competencias clave. Polo tanto, as 
actividades serán o punto de partida e o desenvolvemento do propio aprendizaxe e será, a través delas, 
como os alumnos adquiran novos coñecementos, destrezas e actitudes que lles levarán a alcanzar os 
obxectivos previstos. 
7. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

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. 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. Todos os rexistros obtidos a través dos distintos procedementos e instrumentos 
de avaliación, incluiranse no caderno do profesor en formato dixital a través da aplicación “Additio”. 
• Profesorado: avaliarase o proceso de ensinanza reflexionando sobre todos os elementos que inflúen 

na actividade docente: actuación e intervención do 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. 
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. 

8. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os criterios que se seguirán para establecer a cualificación numérica de cada avaliación parcial 

(trimestral) son os seguintes: 
• As probas escritas contarán un 90% da nota trimestral. En cada avaliación 
realizaranse como mínimo dúas probas escritas de maneira que: 
• Farase unha media ponderada das cualificacións obtidas en ditas probas, tendo en conta o 
tempo dedicado aos contidos correspondentes. 
• Os exercicios ou proxectos propostos en cada avaliación contarán un 10% da nota 
trimestral. 
A cualificación final do curso será a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións parciais 
unha vez realizadas as correspondentes probas de recuperación. Considerarase que o alumno ou alumna 
superou a materia se acada unha nota mínima de "5" na media das  tres avaliacións. 
Probas finais adicionais de xuño: O alumnado cunha única avaliación suspensa, farán unha proba 
escrita adicional de recuperación da avaliación correspondente. O alumnado con máis dunha avaliación 
suspensa, fará unha proba escrita adicional de recuperación que abarcará todos os contidos da materia. 
O alumnado que non obteña cualificación positiva na convocatoria ordinaria de xuño poderá 
presentarse a unha proba extraordinaria de toda a materia os primeiros días de setembro. 
 
9. DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN 
INICIAL 

Ao inicio de curso, farase unha proba de coñecementos previos a todo alumnado 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. Este cuestionario escrito como 
outras entrevistas orais servirán tamén para detectar os intereses xerais do alumnado do grupo para telos 
en conta no deseño das actividades que se proporán. 

Terase especial coidado en detectar o antes posible as necesidades de aqueles estudantes cuns 
coñecementos iniciáis máis baixos o con outro tipo de necesidades de apoio educativo aos cales podan 
precisar algún tipo de atención especial para tomar as medidas de adaptaciónoportunas.



85

 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
No desenvolvemento da actividade docente atoparémosvos probablemente con alumnos 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. 

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” 
httn://www.edu.xunta.es/nortal/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: 
b) Desfase curricular 
por outros motivos: 

-Agrupamentos flexibles en 1° e 2° nas materias de linguas, matemáticas einglés. 
-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. 
-Grupos de adaptación da competencia curricular -Plan individualizado de 
seguimento dependentes. 
-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.gal/portal/diversidadeorientacion/141/145/409 
-“Orientacións e respostas educativas: Alumnado con trastornos da aprendizaxe”: 
http://www.edu.xunta.es/portal/node/3656 
-Orientacións daAsociación: httD://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.sal/portal/diversidadeorientacion/141/145/144 
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-“Sobredotación intelectual”http://www.edu.xunta.es/portal/node/3700 
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 -“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/node/3 791 

Outros protocolos da Consellería de Educación 
(http://www.edu.xunta.gal/portal/Educonvives.gan que teranse en conta no desenvolvemento e posta en 
práctica desta programación didáctica serán: 

-I 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. 
11. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Na Educación Secundaria Obligatoria elementos como a comprensión lectora, a expresión oral, a 
comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a 
educación cívica e constitucional trabállanse en todas as materias. Da mesma maneira, foméntase o 
desenvolvemento de valores como a igualdade entre homes e mulleres e a non discriminación por 
condicións circunstanciais persoais ou sociais. O ensino transversal tamén inclúe a educación na 
resolución pacífica de conflitos e valores que sustente a liberdade, a xustiza, o pluralismo político, a paz, 
a democracia e o respecto aos dereitos humanos. De entre estes ensinos transversais, Física e Química de 
4.° traballa especialmente: 
• Actitude emprendedora: desenvolver procesos creativos e en colaboración que fomenten a iniciativa 

persoal. 
• Educación cívica e cidadá: implicarse nos diálogos e debates manifestando respecto, tolerancia e 

valorando as intervencións dos outro. 
• Tecnoloxías da Información e a Comunicación: familiarizarse coa procura responsable de 

información en Internet, así como con compartila a través das canles máis adecuadas. 
• Respecto e coidado polo medioambiente. 

12.1 Contribución ao plan de convivencia 
No desenvolvemento de todas as sesións terase moi presente o cumplimento das Normas de 

Convivencia do centro sempre co obxectivo e crear na aula unha convivencia baseada no respecto, no 
diálogo e na colaboración. Concretamente, para contribuir a mellorar a convivencia na aula esta
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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. 
• 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. 
12.2 Contribución ao plan de integración das TIC do centro 
• Utilizarase en moitas sesións de clase o libro dixital interactivo o cal incorpora elementos de 
interactividade con ligazóns, animacións, etc. 
• Utilizarase canón e encerado dixital para visualizar vídeos e simulacións dixitais, proxectar 
imaxes e realizar actividades interactivas en todas as unidades didácticas. 
• Puntualmente visitarase a aula de informática para realizar actividades interactivas 
relacionadas con algunhas unidades didácticas ou ben para buscar información sobre algún traballo ou 
proxecto enmarcado na materia. A pouca dispoñibilidade da única aula de informática do centro 
tampouco permite programar máis actividades que precisen de ordenadores. 
•  Propoñeranse para casa pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de 
estudo no que o alumnado precisará o uso das TIC para a procura e o tratamento da información e para 
a presentación de conclusións. 
12.3 Contribución ao proxecto lector e ao proxecto lingüístico docentro 

A lectura constitúe unha actividade clave para a educación dos alumnos e, seguindo anormativa 
vixente, incorpóranse dinámicas coas que se pretende fomentar o hábito e o interese pola lectura e coa 
capacidade de expresarse correctamente en público, concretamente: 
• A través de actividades específicas na aula baseadas na lectura comprensiva de textos 
relacionados cos contidos dalgunha das unidades ou con noticias de divulgación científicas actuais. 
• Promovendo 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. 
• Recomendando 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. 
• Impulsando 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. 
12. ACTIVIDADES DE REFORZO/ RECUPERACIÓN 

         O alumnado de 4°ESO coa materia de Física e Química de 3° pendente, deberá seguir un 
programa de recuperación baseado na superación dos contidos mínimos establecidos pola LOE para 
esta materia. 

Estableceranse dúas probas escritas de maneira que a materia quede repartida en dúas partes. A 
primeira proba será en xaneiro (unidades da 1 a 4) e a segunda en maio (unidade da 5 a 8). Se o 
alumnado non desexa presentarse a convocatoria da proba de xaneiro ou ben faino pero non acada un 
“5”, deberá presentarse a convocatoria da proba de maio con toda a materia. 

Para a preparación das probas escritas, o alumnado afectado poderá realizar un cuestionario con 
actividades e problemas, proposto polo Departamento, e tamén consultar 
as dúbidas que lle poidan xurdir dirixíndose o Xefe de Departamento ou a calquera  outro profesorado 
da materia. 

Para conseguir unha avaliación positiva o alumnado debe superar as probas escritas cunha 
cualificación de “5” . 
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O Xefe de Departamento encargarase de informar as datas das probas e sistema de recuperación 
establecido. 
 
13. MATERIAIS DIDÁCTICOS 
• Libro de Física e Química de 4°ESO. Editorial Santillana. 
• Material impreso adicional que se entregará ao alumnado: cuestionarios das prácticas de 

laboratorio, actividades, etc. 
• 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. 
• Laboratorio de Física e laboratorio de Química e o seu equipamento para a realización das 

prácticas experimentais. 

• Ordenador, canón, encerado dixital da aula. 

• Aula de informática. 

• Biblioteca do centro e a súa dotación. 

 

 

5.PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CIENCIAS APLICADAS Á 
ACTIVIDADE PROFESIONAL 4º ESO 

 
1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
2. OBXECTIVOS DE ETAPA_BACHARELATO 
3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN (RELACIONADOS COS RESPECTIVOS ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS) E CONCRECIÓN DOS MÍNIMOS 
ESIXIBLES 
5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE ASOCIADAS A CADA BLOQUE DE CONTIDO 
6. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
7. METODOLOXÍA 
8. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
9. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
10. DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
12. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 Contribución ao plan de convivencia 
 Contribución ao plan de integración das tic do centro 
 Contribución ao proxecto lector e proxecto lingüístico do centro 
13. ACTIVIDADES DE REFORZO/ RECUPERACIÓN 
14. MATERIAIS DIDÁCTICOS INCLUÍDOS OS LIBROS DE TEXTO 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS APLICADAS Á 
ACTIVIDADE PROFESIONAL DE 4º ESO 

 

1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 
A materia de Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional de 4º da ESO é unha materia 

troncal para o alumnado que se dirixa ao itinerario encamiñado á realización dun Ciclo Formativo de 
Grao Medio relacionado con actividades de ciencia ou ciencia aplicada ou que requiran dos 
devanditos coñecementos para cursar o devandito Ciclo de FP. 

 
A materia ten en conta que o coñecemento científico capacita ás persoas para que poidan 

aumentar o control sobre a súa saúde e mellorala e, así mesmo, permítelles comprender e valorar o 
papel da ciencia e os seus procedementos no benestar social. 

 
A materia de Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional, ofrece a oportunidade ao 

alumnado de aplicar, en cuestións prácticas, cotiás e próximas, os coñecementos adquiridos como 
poden ser os de Química, Bioloxía ou Xeoloxía, ao longo dos cursos anteriores do Primeiro Ciclo  da 
ESO. 

 
É importante por iso que, ao finalizar a ESO, os estudantes adquirisen coñecementos 

procedimentales na área científica, sobre todo en técnicas experimentais. Esta materia achegaralles 
unha formación experimental básica e contribuirá á adquisición dunha disciplina de traballo no 
laboratorio, respectando as normas de seguridade e hixiene así como valorando a importancia de 
utilizar os equipos de protección persoal necesarios en cada caso. 

 
Esta materia proporciona unha orientación xeral aos estudantes sobre os métodos prácticos da 

ciencia, as súas aplicacións á actividade profesional, os impactos ambientais que leva, así como 
operacións básicas de laboratorio relacionadas; esta formación achegaralles unha base moi 
importante para abordar en mellores condicións os estudos de formación profesional nas familias 
agraria, industrias alimentarias, química, sanidade, vidro e cerámica, etc. 
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Ademais, os estudantes deben estar perfectamente informados sobre as posibilidades que se 
lles poden abrir nun futuro próximo, e do mesmo xeito deben posuír unhas ferramentas 
procedimentales, actitudinais e cognitivas que lles permitan emprender con éxito as rutas 
profesionais que se lles ofrezan no futuro. 

 
Os contidos da materia preséntanse en tres bloques temáticos. 

 
● O primeiro bloque está dedicado ao traballo no laboratorio: é importante que os estudantes 
coñezan a organización dun laboratorio, os materiais e sustancias que van utilizar durante as 
prácticas, e que se insista no coñecemento e cumprimento das normas de seguridade e hixiene, así 
como na correcta utilización dos mesmos. 

 
Os estudantes realizarán ensaios de laboratorio que lles permitan ir coñecendo as técnicas 
instrumentais básicas: é importante que manipulen e utilicen os materiais e reactivos con total 
seguridade. Procurarase que os estudantes poidan obter no laboratorio sustancias con interese 
industrial, de forma que establezan unha relación entre a necesidade de investigar no laboratorio e 
aplicalo despois á industria. Unha vez finalizado o proceso anterior é importante que coñezan o 
impacto ambiental que produce a industria durante a obtención dos devanditos produtos, e que se 
valoren as achegas que á súa vez tamén fai a ciencia para mitigar o devandito impacto incorporando 
ferramentas de prevención que fundamenten un uso e xestión sustentable dos recursos. 

● O segundo bloque está dedicado á ciencia e a súa relación co medioambiente. A súa finalidade 
é que os estudantes coñezan os diferentes tipos de contaminantes ambientais, as súas orixes e efectos 
negativos, así como o tratamento para reducir os seus efectos e eliminar os residuos xerados. A parte 
teórica debe ir combinada con realización de prácticas de laboratorio que permitan ao alumnado tanto 
coñecer como se poden tratar estes contaminantes, como utilizar as técnicas aprendidas. O uso das 
Tecnoloxías da Información e as Comunicacións neste bloque está especialmente recomendado para 
realizar actividades de indagación e de procura de solucións ao problema ambiental, do mesmo xeito 
que o traballo en grupo e a exposición e defensa por parte dos estudantes. 

● O bloque terceiro trata sobre Investigación, desenvolvemento e innovación. Este bloque é o 
máis novo para os estudantes e debe traballarse combinando os aspectos teóricos cos de indagación, 
utilizando as Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, que constituirán unha ferramenta moi 
potente para que o alumnado poida coñecer os últimos avances neste campo a nivel mundial, estatal e 
local. 

● A estes tres bloques hai que engadir un cuarto bloque, formado polo traballo de investigación, 
que é de tipo transversal ao longo de todo o curso escolar. 

 

 
A materia de Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional en Cuarto da ESO é unha materia 

troncal e, por iso, ten o 50 % do currículo prescriptivo en todo o territorio do Estado Español, dado 
polo Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da 

Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro de 2015). 
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A iso hai que engadir a parte do currículo que cada Administración Educativa Autonómica 
considere oportuno. 

 
Dado que o Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo 

básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato, concreta que a materia de Ciencias 
Aplicadas á Actividade Profesional impártese en 4º da ESO e planifica os contidos, criterios de 
avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables en tres bloques a impartir no citado curso da ESO, 
aos que hai que engadir o proxecto de investigación, a desenvolver ao longo de todo o curso escol 

 
 
 
2. OBXECTIVOS DE ETAPA ESO 

 
OBXECTIVOS DE ETAPA EN CIENCIAS DA NATUREZA NA ESO 

A asignatura de Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional contribúe ao 
desenvolvemento de seis competencias crave curriculares 

COMPE- 
TENCIAS 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 
entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos 
humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como 
valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 
democrática. 

CSC 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

CPAA 

CSC 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo 
ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os 
estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como 
calquera manifestación de violencia contra a muller. 

CSC 

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

CD CPAA 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 
diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

CPAA CD 

CMCT 
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, 
o sentido crítico, a iniciativa persoal  e  a  capacidade  para planificar, tomar 
decisións e asumir responsabilidades.aprender  a aprender, 

SIE 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega 
e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na 
lectura e no estudo da literatura. 

CCL 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar  as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a 
educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento  persoal 
e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa 

diversidade. Valorar críticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 
consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa 
conservación e mellora. 

CSC 

CMCT 

 
 

3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
Los contenidos de Ciencias de la naturaleza tienen una incidencia directa en la adquisición de la 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Pero, además, la mayor 
parte de los contenidos de Ciencias de la naturaleza tienen una incidencia directa en la adquisición 
de: 

 Competencia digital (el trabajo científico como procesamiento y presentación de la 
información). 

 
 Competencias sociales y cívicas (por el papel social del conocimiento científico, las 

implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones y porque su conocimiento es 
importante para comprender la evolución de la sociedad). 

 
 Competencia en comunicación lingüística (pone en juego un modo específico de 

construcción del discurso y por, la adquisición de la terminología específica). 

 
 Competencia aprender a aprender (por la incorporación de informaciones de la propia 

experiencia y de medios escritos o audiovisuales). 

 
 Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (formación de un espíritu  crítico, 

capaz de cuestionar dogmas, desafiar prejuicios y emprender proyectos de naturaleza 
científica). 

 
 
 

Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles 
en CCAAP. Cuarto curso 

Competencias clave 
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Escucha atentamente as intervencións dos demais e segue 
estratexias e normas para o intercambio comunicativo,  mostrando 
respecto e consideración polas ideas, sentimentos e emocións dos 
demais. 

CCL 

Organiza e planifica o discurso, adecuándose á situación de 
comunicación e ás diferentes necesidades comunicativas 
(responder, narrar, describir, dialogar) utilizando os recursos 
lingüísticos pertinentes. 
Comprende o que le, localiza información, recoñece as ideas 
principais e secundarias e transmite as ideas con claridade, 
coherencia e corrección. 
Exprésase cunha pronuncia e unha dicción correctas: articulación, 
ritmo, entoación e volume. 
Aplica correctamente as normas gramaticales e ortográficas. 
Escribe textos, en diferentes soportes, usando o rexistro adecuado, 
organizando as ideas con claridade, enlazando enunciados en 
secuencias lineais cohesionadas. 
Elabora un informe seguindo un guion establecido que supoña a 
procura, selección e organización da información de textos de 
carácter científico, xeográfico ou histórico. 
Presenta con claridade e limpeza os escritos coidando: 
presentación, caligrafía legible, marxes, organización e 
distribución do texto no papel. 
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Comprende unha argumentación e un razoamento matemático. 
Analiza e interpreta diversas informacións mediante os 
instrumentos matemáticos adecuados. 
Resolve problemas matemáticos da vida cotiá mediante diferentes 
procedementos, incluídos o cálculo mental e escrito e as 
ferramentas tecnolóxicas. 
Aplica destrezas e mostra actitudes que permiten razoar 
matematicamente, sabendo explicar de forma oral o proceso 
seguido e a estratexia utilizada. 
Coñece, comprende e explica con criterios científicos algúns 
cambios destacables que teñen lugar na natureza e na tecnoloxía 
para resolver problemas da vida cotiá: revisando as operacións 
utilizadas e as unidades aplicadas nos resultados, comprobando e 
interpretando as solucións no seu contexto. 
Identifica, coñece e valora o uso responsable dos recursos naturais 
e o coidado do medio ambiente e comprendendo como actúan os 
seres vivos entre eles e co medio ambiente, valorando  o impacto 
da acción humana sobre a natureza. Coñece, comprende e valora a 
importancia na saúde dos métodos de prevención de certas 
enfermidades, os efectos nocivos dalgunhas sustancias e os 
aspectos básicos e beneficiosos dunha alimentación saudable. 
Coñece e respecta as normas de uso e de seguridade dos 
instrumentos e dos materiais de traballo nos talleres e 
laboratorios. 
Valora e describe a influencia do desenvolvemento científico  e/ou 
tecnolóxico na mellora das condicións de vida e de traballo da 
humanidade. 
Realiza investigacións e proxectos: expondo problemas, 
enunciando hipóteses, seleccionando o material necesario, 
extraendo conclusións e argumentando e comunicando o 
resultado. 

CMCT 

Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación como un 
elemento para informarse, sabendo seleccionar, organizar e 
valorar de forma autónoma e reflexiva a información e as súas 
fontes. 
Utiliza os recursos ao seu alcance proporcionados polas 
tecnoloxías multimedia para comunicarse e colaborar con outros 
compañeiros na realización de tarefas. 
Coñece e utiliza as medidas de protección e seguridade persoal 
que debe utilizar no uso das tecnoloxías da información e a 
comunicación. 
Manexa programas informáticos de elaboración e retoque de 
imaxes dixitais que lle sirvan para a ilustración de traballos con 
textos. 

CD 
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Emprega estratexias de procura e selección da información para 
organizar, memorizar e recuperar a información, utilizando 
resumos, notas, esquemas, guións ou mapas conceptuais. 
Ten capacidade para iniciarse na aprendizaxe, reflexionar e 
continuar aprendendo con eficacia e autonomía. 
Sabe aceptar o erro como parte do proceso de propia aprendizaxe 
e emprega estratexias de autocorrección, autoevaluación e 
coevaluación. 
Demostra interese por investigar e resolver diversas situacións 
que se expoñen diariamente no seu proceso de aprendizaxe 

CD 

Comprende a realidade social na que se vive, a organización e o 
funcionamento das sociedades, a súa riqueza e pluralidade 
Participa nas actividades sociocomunicativas da aula e de centro, 
cumprindo coas normas establecidas (escoita activa, espera de 
quendas, participación respectuosa, adecuación á intervención do 
interlocutor e as normas básicas de cortesía). 
Recoñece a importancia de valorar a igualdade de dereitos de 
homes e mulleres e a corresponsabilidade na realización das 
tarefas comúns de ambos. 
Utiliza o xuízo crítico baseado en valores e prácticas 
democráticas para realizar actividades e exercer os dereitos e 
obrigacións da cidadanía. 
Mostra habilidades para a resolución pacífica de conflitos e para 
afrontar a convivencia en grupo, presentando unha actitude 
construtiva, solidaria e responsable ante dereitos e obrigacións. 
Valora a súa propia imaxe, coñece as consecuencias da súa 
difusión nas redes sociais e non permite a difusión da mesma sen 
o seu consentimento. 
Identifica e adopta hábitos saudables de hixiene para previr 
enfermidades e mantén unha conduta social responsable ante a 
saúde persoal. 

CSC 

Desenvolve iniciativa na toma de decisións, identificando os 
criterios e as consecuencias das decisións tomadas para resolver 
problemas. 
Mostra habilidade social para relacionarse, cooperar e traballar en 
equipo. 

SIE 



 

 

4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN (RELACIONADOS COS RESPECTIVOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E 
COMPETENCIAS BÁSICAS) E CONCRECIÓN DOS MÍNIMOS EXIXIBLES 

 
 
Materia  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  C_clave  Mínimos esixibles 
Ciencias Aplicadas á 
Actividade 

B1.1. Utilizar correctamente os materiais e 
os produtos do laboratorio. 

CAAB1.1.1. Determina o tipo de instrumental de laboratorio necesario 
segundo o tipo de traballo que vaia realizar. 

CAA,CMCCT  Determinar o tipo de instrumental de laboratorio necesario segundo o 
tipo de traballo que vaia realizar. 

Profesional. 4º de 
ESO 
Ciencias Aplicadas  B1.2. Cumprir e respectar as normas de  CAAB1.2.1. Recoñece e cumpre as normas de seguridade e hixiene  CSC,CMCCT  Recoñecer e cumprir as normas de seguridade e hixiene que rexen 
á Actividade  seguridade e hixiene do laboratorio.  que rexen nos traballos de laboratorio.  nos traballos de laboratorio. 
Profesional. 4º de 
ESO 
Ciencias Aplicadas  B1.3. Contrastar algunhas hipóteses  CAAB1.3.1. Recolle e relaciona datos obtidos por diversos medios,  CAA,CSIEE,C  Recoller e relacionar datos obtidos por diversos medios, incluídas as 
á Actividade  baseándose na experimentación, na  incluídas as tecnoloxías da información e da comunicación, para  D  tecnoloxías da información e da comunicación, para transferir 
Profesional. 4º de  compilación de datos e na análise de  transferir información de carácter científico.  información de carácter científico. 
ESO  resultados. 
Ciencias Aplicadas  B1.4. Aplicar as técnicas e o  CAAB1.4.1. Determina e identifica medidas de volume, masa ou  CAA,CMCCT  Determinar e identificar medidas de volume, masa ou temperatura 
á Actividade  instrumental axeitado para identificar  temperatura utilizando ensaios de tipo físico ou químico.  utilizando ensaios de tipo físico ou químico. 
Profesional. 4º de  magnitudes. 
ESO 
Ciencias Aplicadas  B1.5. Preparar disolucións de diversa  CAAB1.5.1. Decide que tipo de estratexia práctica cómpre aplicar para  CMCCT,CAA  Decidir que tipo de estratexia práctica cómpre aplicar para a 
á Actividade  índole, utilizando estratexias prácticas.  a preparación dunha disolución concreta.  preparación dunha disolución concreta. 
Profesional. 4º de 
ESO 
Ciencias Aplicadas  B1.6. Separar os compoñentes dunha  CAAB1.6.1. Establece que tipo de técnicas de separación e  CMCCT,CAA  Establecer que tipo de técnicas de separación e purificación de 
á Actividade  mestura utilizando as técnicas  purificación de substancias se debe utilizar nalgún caso concreto.  substancias se debe utilizar nalgún caso concreto. 
Profesional. 4º de  instrumentais adecuadas. 
ESO 
Ciencias Aplicadas  B1.7. Predicir que tipo de biomoléculas  CAAB1.7.1. Discrimina que tipos de alimentos conteñen diferentes  CMCCT,CAA  Discriminar que tipos de alimentos conteñen diferentes 
á Actividade  están presentes en distintos tipos de  biomoléculas.  biomoléculas. 
Profesional. 4º de  alimentos. 
ESO 
Ciencias Aplicadas  B1.8. Determinar que técnicas habituais  CAAB1.8.1. Describe técnicas e determina o instrumental axeitado  CMCCT,CAA  Describir técnicas e determina o instrumental axeitado para os 
á Actividade  de desinfección hai que utilizar segundo  para os procesos cotiáns de desinfección.  procesos cotiáns de desinfección. 
Profesional. 4º de  o uso que se faga do material 
ESO  instrumental. 
Ciencias Aplicadas  B1.9. Precisar as fases e os  CAAB1.9.1. Resolve acerca de medidas de desinfección de materiais  CMCCT,CAA,  Resolver acerca de medidas de desinfección de materiais de uso cotián 

en distintos tipos de industrias ou de medios profesionais. á Actividade  procedementos habituais de  de uso cotián en distintos tipos de industrias ou demedios  CSIEE 
Profesional. 4º de  desinfección de materiais de uso cotián  profesionais. 
ESO  nos establecementos sanitarios, de 

imaxe persoal e de tratamentos de 
benestar, e nas industrias e os locais 
relacionados co sector alimentario e as 
súas aplicacións 

Ciencias Aplicadas á 
Actividade 

B1.10. Analizar os procedementos 
instrumentais que se utilizan en diversas 

CAAB1.10.1. Relaciona procedementos instrumentais coa súa 
aplicación no campo industrial ou no de servizos. 

CMCCT,CAA  Relaciona procedementos instrumentais coa súa aplicación no 
campo industrial ou no de servizos. 



 

 

 

Profesional. 4º de 
ESO 

industrias  como  a  alimentaria,  a  agraria,  a 
farmacéutica,  a  sanitaria  e  a  de  imaxe 
persoal, e outros sectores da industria. 

     

Ciencias  Aplicadas  á
  Actividade 
Profesional.  4º  de 
ESO 

B1.11.  Contrastar  as  posibles  aplicacións 
científicas  nos  campos  profesionais 
directamente  relacionados  co  seu 
contorno. 

CAAB1.11.1. Sinala aplicacións científicas con campos da actividade 
profesional do seu contorno. 

CMCCT,CCEC  Sinalar aplicacións científicas con campos da actividade profesional do seu 
contorno. 

Ciencias  Aplicadas  á
  Actividade 
Profesional.  4º  de 
ESO 

B2.1.  Precisar  en  que  consiste  a 
contaminación,  e  categorizar  e  identificar 
os tipos máis representativos. 

CAAB2.1.1. Utiliza o concepto de contaminación aplicado a casos 
concretos. 

CMCCT,CSC  Utilizar o concepto de contaminación aplicado a casos concretos. 

Ciencias  Aplicadas  á
  Actividade 
Profesional.  4º  de 
ESO 

B2.2.  Contrastar  en  que  consisten  os 
efectos  ambientais  da  contaminación 
atmosférica,  tales  como  a  chuvia  ácida,  o 
efecto  invernadoiro,  a  destrución da  capa 
de ozono e o cambio climático. 

CAAB2.2.1. Discrimina os tipos de contaminación da atmosfera, a súa orixe e 
os seus efectos. 
CAAB2.2.2.  Categoriza,  recoñece  e  distingue  os  efectos  ambientais  da 
contaminación  atmosférica máis  coñecidos,  como  a  chuvia  ácida,  o  efecto 
invernadoiro,  a  destrución  da  capa  de  ozono  ou  o    cambio  global  a  nivel 
climático, e valora os seus efectos negativos para o equilibrio do planeta. 

CMCCT,CSC  Discriminar os tipos de contaminación da atmosfera, a súa orixe e os 
seus efectos 
Categorizar,  recoñecer  e  distinguir  os  efectos  ambientais  da 
contaminación atmosférica máis coñecidos, como a chuvia ácida, o efecto 
invernadoiro, a destrución da capa de ozono ou o cambio global a nivel 
climático, e valorar os seus efectos negativos para o equilibrio do planeta. 

Ciencias  Aplicadas  á
  Actividade 
Profesional.  4º  de 
ESO 

B2.3.  Precisar  os  efectos  contaminantes 
que  se  derivan  da  actividade  industrial  e 
agrícola, nomeadamente sobre o solo. 

CAAB2.3.1. Relaciona os efectos contaminantes da actividade 
industrial e agrícola sobre o solo. 

CMCCT,CSC  Relacionar os efectos contaminantes da actividade industrial e 
agrícola sobre o solo. 

Ciencias  Aplicadas  á
  Actividade 
Profesional.  4º  de 
ESO 

B2.4. Identificar os axentes contaminantes 
da  auga,  informar  sobre  o  tratamento  de 
depuración  desta  e  compilar  datos  de 
observación  e  experimentación  para 
detectar contaminantes nela. 

CAAB2.4.1.  Discrimina  e  identifica  os  axentes  contaminantes  da  auga, 
coñece o seu tratamento e deseña algún ensaio sinxelo de laboratorio para a 
súa detección. 

CMCCT,CSIE 
E,CAA,CSC 

Discriminar e identificar os axentes contaminantes da auga, coñecer o seu 
tratamento  e  deseñar  algún  ensaio  sinxelo  de  laboratorio  para  a  súa 
detección. 

Ciencias  Aplicadas  á
  Actividade 
Profesional.  4º  de 
ESO 

B2.5.  Precisar  en  que  consiste  a 
contaminación  nuclear,  reflexionar sobre  a 
xestión  dos  residuos  nucleares  e  valorar 
criticamente  a  utilización  da  enerxía 
nuclear.

CAAB2.5.1. Establece en que consiste a contaminación nuclear, analiza 
a  xestión  dos  residuos  nucleares  e  argumenta  sobre  os  factores  a 
favor e en contra do uso da enerxía nuclear. 

CMCCT,CSC  Establecer en que consiste a contaminación nuclear, analizar a xestión 
dos  residuos  nucleares  e  argumentar  sobre  os  factores  a  favor  e  en 
contra do uso da enerxía nuclear. 

Ciencias  Aplicadas  á
  Actividade 
Profesional.  4º  de 
ESO

B2.6.  Identificar  os  efectos  da 
radioactividade  sobre  o  ambiente  e  a 
súa  repercusión  sobre  o  futuro  da 
humanidade.

CAAB2.6.1. Recoñece e distingue os efectos da contaminación 
radioactiva sobre o ambiente e a vida en xeral. 

CMCCT,CSC  Recoñecer e distinguir os efectos da contaminación radioactiva sobre 
o ambiente e a vida en xeral. 

Ciencias  Aplicadas  á
  Actividade 
Profesional.  4º  de 
ESO 

B2.7.  Precisar  e  identificar  as  fases 
procedementais  que  interveñen  no 
tratamento  de  residuos  e  investiga 
sobre a súa recollida selectiva. 

CAAB2.7.1. Determina os procesos de tratamento de residuos e valora 
criticamente a súa recollida selectiva. 

CMCCT,CSC  Determinar os procesos de tratamento de residuos e valorar 
criticamente a súa recollida selectiva. 

Ciencias  Aplicadas  á
  Actividade 
Profesional.  4º  de 
ESO 

B2.8.  Contrastar  argumentos  a  favor  da 
recollida  selectiva  de  residuos  e  a  súa 
repercusión a nivel familiar e social. 

CAAB2.8.1. Argumenta os proles e os contras da recollida, da reciclaxe e da 
reutilización de residuos. 

CMCCT,CSC  Argumentar os proles e os contras da recollida, da reciclaxe e da 
reutilización de residuos. 

Ciencias  Aplicadas  á
  Actividade 
Profesional. 4º de 

B2.9.  Utilizar  ensaios  de  laboratorio 
relacionados  coa  química  ambiental,  e 
coñecer o que é unha medida de pH e o 

CAAB2.9.1. Formula ensaios de laboratorio para coñecer aspectos 
relacionados coa conservación ambiental. 

CMCCT,CSIE E  Formular ensaios de laboratorio para coñecer aspectos relacionados coa 
conservación ambiental. 



 

 

 

ESO  seu manexo para controlar o ambiente. 
Ciencias  Aplicadas  á
  Actividade 
Profesional.  4º  de 
ESO 

B2.10. Analizar e  contrastar opinións  sobre 
o  concepto  de  desenvolvemento 
sustentable  e  as  súas  repercusións  para  o 
equilibrio ambiental. 

CAAB2.10.1.  Identifica  e  describe  o  concepto  de  desenvolvemento 
sustentable, e enumera posibles solucións ao problema da degradación 
ambiental. 

CMCCT,CSC, 
CAA 

Identificar  e  describir  o  concepto  de  desenvolvemento  sustentable,  e 
enumerar posibles solucións ao problema da degradación ambiental. 

Ciencias  Aplicadas  á
  Actividade 
Profesional.  4º  de 
ESO 

B2.11.  Participar  en  campañas  de 
sensibilización,  a  nivel  do  centro 
educativo,  sobre  a  necesidade  de 
controlar  a  utilización  dos  recursos 
enerxéticos ou doutro tipo.

CAAB2.11.1.Aplica,  xunto  cos/coas  compañeiros/as,  medidas  de 
control  da  utilización  dos  recursos,  e  implica  niso  o  propio  centro 
educativo. 

CSC,CCL,CD, CAA Aplicar, xunto cos/coas compañeiros/as, medidas de control da 
utilización dos recursos, e implicar niso o propio centro educativo. 

Ciencias  Aplicadas  á
  Actividade 
Profesional.  4º  de 
ESO 

B2.12.  Deseñar  estratexias  para  dar  a 
coñecer  aos/ás  compañeiros/as  e  ás 
persoas  próximas  a  necesidade  de 
manter o ambiente. 

CAAB2.12.1. Formula estratexias de sustentabilidade no contorno do 
centro. 

CSC,CCL,CD, CAA Formular estratexias de sustentabilidade no contorno do centro. 

Ciencias  Aplicadas  á
  Actividade 
Profesional.  4º  de 
ESO 

B3.1.  Analizar  a  incidencia  da  I+D+i  na 
mellora  da  produtividade  e  no  aumento 
da competitividade no marco globalizador 
actual. 

CAAB3.1.1. Relaciona os conceptos de investigación, desenvolvemento 
e innovación. Contrasta as tres etapas do ciclo I+D+i. 

CSIEE,CSC  Relacionar os conceptos de investigación, desenvolvemento e 
innovación. Contrastar as tres etapas do ciclo I+D+i. 

Ciencias  Aplicadas  á
  Actividade 
Profesional.  4º  de 
ESO 

B3.2.  Investigar  e  argumentar  acerca  dos 
tipos  de  innovación  en  produtos  ou  en 
procesos,  e  valorar  criticamente  todas  as 
achegas  a  eles  por  parte  de  organismos 
estatais  ou  autonómicos,  e  de 
organizacións de diversa índole

CAAB3.2.1.  Recoñece  tipos  de  innovación  de  produtos  baseada  na 
utilización de novos materiais,  novas  tecnoloxías,  etc.,  que  xorden para 
dar resposta a novas necesidades da sociedade. 
CAAB3.2.2. Enumera os organismos e as administracións que 
fomentan a I+D+i a nivel estatal e autonómico. 

CSIEE,CSC  Recoñecer  tipos  de  innovación  de  produtos  baseada  na  utilización  de 
novos materiais, novas tecnoloxías, etc., que xorden para dar resposta a 
novas necesidades da sociedade. 
Enumerar os organismos e as administracións que fomentan a I+D+i a nivel 
estatal e autonómico. 

Ciencias  Aplicadas  á
  Actividade 
Profesional.  4º  de 
ESO 

B3.3.  Compilar,  analizar  e  discriminar 
información  sobre  tipos  de  innovación 
en  produtos  e  procesos,  a  partir  de 
exemplos  de  empresas  punteiras  en 
innovación.

CAAB3.3.1. Precisa, analiza e argumenta como a innovación é ou pode 
ser un factor de recuperación económica dun país. 
CAAB3.3.2. Enumera algunhas liñas de I+D+i actuais para as 
industrias químicas, farmacéuticas, alimentarias e enerxéticas. 

CSIEE,CSC,C CL  Precisar, analizar e argumentar como a innovación é ou pode serun factor 
de recuperación económica dun país. 
Enumerar algunhas liñas de I+D+i actuais para as industrias 
químicas, farmacéuticas, alimentarias e enerxéticas. 

Ciencias  Aplicadas  á
  Actividade 
Profesional.  4º  de 
ESO 

B3.4.  Utilizar  axeitadamente  as 
tecnoloxías  da  información  de  da 
comunicación  na  procura,  na  selección  e 
no proceso da información encamiñadas á 
investigación  ou  ao  estudo  que  relacione 
o  coñecemento  científico  aplicado  á 
actividade profesional. 

CAAB3.4.1. Recoñece a importancia das tecnoloxías da información e da 
comunicación no ciclo de investigación e desenvolvemento. 

CAA,CSIEE,C 
SC,CD 

Recoñecer a importancia das tecnoloxías da información e da 
comunicación no ciclo de investigación e desenvolvemento. 

Ciencias  Aplicadas  á
  Actividade 
Profesional.  4º  de 
ESO 

B4.1.  Planear,  aplicar  e  integrar  as 
destrezas  e  as  habilidades  propias  do 
traballo científico. 

CAAB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da 
ciencia. 

CAA,CMCCT, 
CSIEE 

Integrar e aplicar as destrezas propias dos métodos da ciencia. 

Ciencias  Aplicadas  á
  Actividade 
Profesional.  4º  de 
ESO 

B4.2.  Elaborar  hipóteses  e  contrastalas  a 
través  da  experimentación  ou  a 
observación e a argumentación. 

CAAB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que 
propón. 

CAA,CCL,CM CCTUtilizar argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 

Ciencias  Aplicadas  á
  Actividade 
Profesional. 4º de 

B4.3.  Discriminar  e  decidir  sobre  as 
fontes  de  información  e  os  métodos 
empregados para a súa obtención. 

CAAB4.3.1.  Utiliza  fontes  de  información  apoiándose  nas  tecnoloxías  da 
información  e  da  comunicación,  para  a  elaboración  e  a  presentación  das 
súas investigacións. 

CAA,CCL,CM CCT 
,CD 

Utilizar fontes de información apoiándose nas tecnoloxías da información 
e  da  comunicación,  para  a  elaboración  e  a  presentación  das  súas 
investigacións. 



 

 

 

ESO 
Ciencias Aplicadas  B4.4. Participar, valorar e respectar o  CAAB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en  CAA,CSC,CSI  Participar, valorar e respectar o traballo individual e engrupo. 
á Actividade  traballo individual e en grupo.  grupo.  EE 
Profesional. 4º de 
ESO 
Ciencias Aplicadas  B4.5. Presentar e defender en público o  CAAB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre un  CCL,CSIEE,C  Deseñar pequenos traballos de investigación sobre un tema de 
á Actividade  proxecto de investigación realizado.  tema de interese científico‐tecnolóxico ou relativo a animais e/ou  D,CMCCT  interese científico‐tecnolóxico ou relativo a animais e/ou plantas, os 
Profesional. 4º de  plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a  ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición 
ESO  nutrición humanas, para a súa presentación e defensa na aula.  humanas, para a súa presentación e defensa na aula. 

CAAB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das  Expresar con precisión e coherencia as conclusións das súas 
súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito.  investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 



 

 

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE ASOCIADAS A CADA BLOQUE DE CONTIDO 
 
 
Materia  Bloque  Obx  Contidos  Actividades de aprendizaxe  Tem_ 

Horas 
Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque 1. Técnicas 
instrumentais básicas 

a,b,f  B1.1. Organización do laboratorio: materiais e normas de seguridade e 
hixiene. 

Instalacións  do  laboratorio  de  ciencias  escolar:  Obxetivo,  coñecer  as 
instalacións dun laboratorio de ciencias escolar e verificar que cumpre coas 
normas necesarias para traballar‐ 
Recoñecemento do mobiliario básico. 
Realización dunha lista dos materiais que hai no laboratorio, clasificalos 
(vidro, porcelana, plástico, ...) e indicar para que serve cada un deles. 
Proxecto de laboratorio: A seguridade do almacén de produtos químicos. 

6 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque 1. Técnicas 
instrumentais básicas 

a,b,f,m  B1.1. Organización do laboratorio: materiais e normas de seguridade e 
hixiene. 

Coñecer os distintos tipos de laboratorios. 
A  etiqueta  dos  produtos  químico:  nome,  fórmula  e  peso  molecular. 
Identificación  de  perigos  principais,  frases  de  risco  e  seguridade, 
responsable da comercialización. 
Proxecto de investigación: O transporte de produtos químicos 
perigosos por carretera. Distintas formas deexperimentar.

4 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque 1. Técnicas 
instrumentais básicas 

e,f,g,h  B1.2.  Aplicación  do método  científico  aos  traballos  de  laboratorio.  B1.3. 
Utilización  de  ferramentas  das  tecnoloxías  da  información  e  da 
comunicación para o traballo experimental do laboratorio. 

Aplicación do método científico: Deseño dun experimeto para a toma de 
mostras de produtos químicos sólidos. 
Traballo sobre o efecto das nanopartículas na saúde.  Investigación 
da  análise  de  sangue  ‐hemograma‐indicando  as medicións  que  se 
realizan.

5 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque 1. Técnicas 
instrumentais básicas 

e,f  B1.4. Técnicas de experimentación en física, química, bioloxía e 
xeoloxía. 

Medida da masa, o peso e a densidade. 
Aplicar  factores  de  conversión  para  utilizar  o  sistema  internaciónal  de 
unidades. 
Proxecto de  laboratorio: Algunhas  reaccións químicas perigosas que  teñen 
lugar no fogar doméstico como as reaccións entre o salfumán e a  lexía e a 
reacción do salfumán e o amoniaco

6 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque 1. Técnicas 
instrumentais básicas 

e,f,g  B1.4. Técnicas de experimentación en física, química, bioloxía e 
xeoloxía. 

Identificar sustancias puras e mesturas (homoxéneas e heteroxéneas). 
Preparación de mesturas. 
Empregar un histograma para comparar con facilidade os datos obtidos 
nun traballo sobre mesturas (aire inspirado ‐ aire expirado) 

3 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque 1. Técnicas 
instrumentais básicas 

e,f,g  B1.4. Técnicas de experimentación en física, química, bioloxía e 
xeoloxía. 

Empregar as disitintas técnicas de separación de mesturas, tanto 
homoxéneas como heteroxéneas. 
Realizar exercicios de cálculos básicos nas reaccións químicas. Estudo 
da pila eléctrica e do proceso da electrolise. 
Realizar operacións básicas do laboratorio como é o uso de material 
volumétrico de vidro 
Analizar distintos tipos de tintas nos rotuladores mediante 
cromatografía con alcol e auga como fase móbil. 
Práctica laboratorio: Determinación volumétrica da acidez dun produto 
químico. 
Proxecto de investigación: A química e as novas tecnoloxías. Os laboratorios 

id

8 

Ciencias  Aplicadas  á 
Actividade Profesional. 4º de 

Bloque 1. Técnicas 
instrumentais básicas 

e,f,g  B1.4. Técnicas de experimentación en física, química, bioloxía e 
xeoloxía. 

Realizar exercicios de diferenciación entre biomoléculas´ e 
bioelementos. 

8 



 

 

 

ESO        Exercicios para recoñecer os compostos orgánicos de maior interese 
biolóxico. 
Exercicios para distinguir os distintos nutrientes dos alimentos. 
Exercicios de aplicación da pirámide de alimentación. 
Traballo colectivo sobre as distintas técnicas de conservación dos alimentos. 
Uso das TICs para buscar información sobre a aplicación da ciencia no campo 
da  alimentación  e  da  nutrición  e  das  actividades  laborais  relacionadas  coa 
saúde. 
Proxecto de investigación: Asíntese de medicamentos. Cambios na industria 
alimentaria. 
Coñecemento e manexo do microscopio óptico. 

 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque 1. Técnicas 
instrumentais básicas 

e,f,g  B1.1. Organización do laboratorio: materiais e normas de seguridade e 
hixiene. 

Observación de imaxes e detectar as normas de seguridade que se 
incumpren en cada unha delas 

 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque 1. Técnicas 
instrumentais básicas 

e,f,g  B1.1. Organización do laboratorio: materiais e normas de seguridade e 
hixiene. 
B1.5.Técnicas e procedementos de desinfección de materiais en 
distintos sectores. 

Coñecer o contido do botiquín de primeiros auxilios. 
Enumerar  as  accións  para  realizar  en  caso  de  queimaduras  térmicas  ou 
orixinadas por produtos químicos, salpicaduras en ollos e pel, inhalación de 
produtos químicos, etc. 
Análises do plan de emerxencia do laboratorio. 

3 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque 1. Técnicas 
instrumentais básicas 

e,f,g  B1.5. Técnicas e procedementos de desinfección de materiais en 
distintos sectores. 

Estudo  sobre  a  limpeza  do  material  de  laboratorio  polos  distintos 
métodos de tratamento. 
Exercicios  de  os  distintos  procedementos  de  limpeza  (en  seco  e 
húmeda),  de  descontaminación  (desinfección  e  esterilización), 
descontaminación  física  e  química.  Protocolo  de  lavadodas  mans. 
Elaborar unha lista de riscos relacionados coa actividade laboral

3 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque 1. Técnicas 
instrumentais básicas 

e,f,l,o  B1.6. Análise da aplicación da ciencia en campos profesionais directamente 
relacionadas con Galicia. 

Estudo sobre o grao de contaminación das augas en Galicia. Técnicas de 
filtración e potabilización 

2 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque  2.  Aplicacións  da 
ciencia  na  conservación 
ambiental 

f,g  B2.1. Contaminación: concepto e tipos.  Traballo en equipo, mediante o uso das TICs, sobre os efectos que orixinan a 
acumulación progresiva de residuos na auga, aire e chan, a degradación dos 
espazos naturais e problemas sanitarios. 

2 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque  2.  Aplicacións  da 
ciencia  na  conservación 
ambiental 

f,g,h,m  B2.2. Contaminación atmosférica: orixe, tipos e efectos.  Estudo sobre os principáis contaminantes atmosféricos e os seus efectos 
(efecto  invernadoiro,  choiva  ácida,  destrucción  da  capa  de  ozono, 
contaminación urbana, ...) 

2 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque  2.  Aplicacións  da 
ciencia  na  conservación 
ambiental 

f,g,m  B2.3. Contaminación do solo.  Exercicios  de  comprensión  da  salinización  e  desertización  do  solo. 
Detección  dos  problemas  que  acarrean  o  uso  de  fertilizantes  e 
pesticidas. 
Buscar as técnicas actuais utilizadas na depuración de solos.

2 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque  2.  Aplicacións  da 
ciencia  na  conservación 
ambiental 

e,f,g,h, 
m 

B2.4. Contaminación da auga. 
B2.5. Calidade da auga: técnicas de tratamento e depuración. 

Explicar en que consiste a autodepuración da auga. Facer 
unha lista dos axentes contaminantes da auga. 
Enumerar os tratamentos de depuración das augas residuais que levan 
a cabo nas estacións de tratamento. 
Realizar un esquema sobre o funcionamento dunha potabilizadora e unha 
depuradora de auga. 
Práctica de laboratorio: análise dun auga. 
/Las sustancias tóxicas del tabaco.Debate sobre el agua embotellada. 

6 



 

 

 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque  2.  Aplicacións  da 
ciencia  na  conservación 
ambiental 

e,f,g,h, 
m 

B2.6. Contaminación nuclear. 
B2.7. Análise sobre o usoda enerxía nuclear. B2.7. 
Xestión dos residuos. 

Exercicios  de  clasificación  de  fontes  radiactivas  naturais  e  artificiais. 
Elaborar unha lista de residuos radiactivos distinguindo os de baixa, media 
e alta radiactividade. 
Localización dos lugares de almacenamiento de residuos de baixa e media 
actividade en España e os de alta actividade, no mundo. 
Buscar  en  internet  algúns  dos  últimos  accidentes  nucleares  de  maior 
gravidade no mundo e facer unha análise das súas consecuencias

2 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque  2.  Aplicacións  da 
ciencia  na  conservación 
ambiental 

e,f,g,h, 
m 

B2.6. Contaminación nuclear. 
B2.7. Análise sobre o usoda enerxía nuclear. B2.8. 
Xestión dos residuos. 

Valorar  as  ventaxas  e  inconvenientes  da  enerxía  nuclear,  facer  unha 
reflexión se é máis ou menos contaminante cas outras centrais eléctricas, 
se  ocupa máis  ou menos  espacio, maior  ou meor  impacto  visual,  custos, 
etc. 
A catástrofe química de Bhopal. O almacén de residuos radiactivos.

2 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque  2.  Aplicacións  da 
ciencia  na  conservación 
ambiental 

e,f,h,m  B2.8. Xestión dos residuos.  Residuos sólidos urbanos: os lixos. Investigar o lixo que se xera en cada 
casa. 
Completar unha táboa onde clasificar por tipo e destino os distintos 
residuos. 

2 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque  2.  Aplicacións  da 
ciencia  na  conservación 
ambiental 

a,e,h, 
m 

B2.8. Xestión dos residuos.  A regra das tres erres en xestión de residuos. Localización dos 
puntos limpos 

2 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque  2.  Aplicacións  da 
ciencia  na  conservación 
ambiental 

e,f  B2.9. Normas básicas e experimentais sobre química ambiental.  Actividade  para  destacar  a  festividade  do  Día  Mundial  do  Medio. 
Elaborar  lista  de  accións  para  a  protección  do  medioambiente  para 
xeracións futuras. 

 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque  2.  Aplicacións  da 
ciencia  na  conservación 
ambiental 

b,e,f,h, 
m,o 

B2.10. Xestión do planeta e desenvolvemento sustentable.  Exercicio onde  se  clasifiquen os  recursos  segundo a  súa natureza. Campaña 
de  sensibilización para  o  aforro  de  enerxía.  Enquisa  sobre  accións  habituais 
que  axudarían  ao  desenvolvemento  sosntenible  Proxecto  de  laboratorio: 
Células  e  paneis  solares  fotovoltaicos  Proxectos  de  investigación: 
Experimentando  sobre  o  clima/A  sobreexplotación  do  mar  de  Aral.  O 
accidente de Fukushima

4 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque  2.  Aplicacións  da 
ciencia  na  conservación 
ambiental 

a,b,d,e 
,g,m,o, 
p 

B2.11. Importancia das campañas de sensibilización sobre o ambiente. 
Aplicación no contorno máis próximo. 

Expoñer exemplos sobre sobreexplotación dos recursos naturais. Traballo 
sobre o cálculo da pegada ecolóxica facilitando as ligazóns da internet que 
acheguen información para o seu cálculo. 

3 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque  2.  Aplicacións  da 
ciencia  na  conservación 
ambiental 

a,b,e,g 
,h,m,o, 
p 

B2.11. Importancia das campañas de sensibilización sobre o ambiente. 
Aplicación no contorno máis próximo. 

Traballo  informativo  sobre  a  axenda  21  en  referencia  á  posta  en  práctica 
dun desenvolvemento sustentable. Elaborar unha axenda 21 para o centro. 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque  3.  Investigación, 
desenvolvemento  e 
innovación (I+D+i) 

a,e,f,g  B3.1. Concepto de Investigación, desenvolvemento e innovación, e 
etapas do ciclo I+D+i. 

¿Cando se definiu de forma definitiva o concepto de desenvolvemento 
sustentable?, ¿menciona a pobreza? 
Explicación dos obxectivos fundamentais dos protocolos de Montreal e Kioto. 
¿Que se tratou no Cume da Terra celebrada en Río de Janeiro en 1992? 
¿Cal foi o acuerfdo principal da Convención de París en 2015? 

2 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque  3.  Investigación, 
desenvolvemento  e 
innovación (I+D+i) 

b,e,g,o  B3.2.  Tipos  de  innovación.  Importancia  para  a  sociedade.  B3.3. 
Papel  das  administracións  e  dos  organismos  estatais  e 
autonómicos no fomento da I+D+i. 

Buscar as distintas categorías establecidas en España que inclúe no 
catálogo de especies ameazadas 

2 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque  3.  Investigación, 
desenvolvemento  e 
innovación (I+D+i) 

b,e,f,g, 
o 

B3.2. Tipos de innovación. Importancia para a sociedade. B3.4. 
Principias liñas de I+D+i actuais para o sector industrial. 

Investigación sobre a innovación en materiais recentes máis 
relevantes e innovación en procesos industriais‐ 
Lectura sobre enerxías renovables. Preguntas sobre a lectura 

4 



 

 

 

        destacando vantaxes e inconvenientes de cada unha, cobertura, capacidade, 
impacto  ambiental,  Análise  crítica  se  o  uso  das  enerxías  renovables 
resolvería o problema ambiental. 
Traballo  de  investigación:  A  sociedade  como  impulsora  de  tecnoloxías  de 

cambio: a telegrafía. O CIEMAT. A crisis económica reduce o gasto en I+D+i. 

 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque  3.  Investigación, 
desenvolvemento  e 
innovación (I+D+i) 

b,e,f,g  B3.5. Utilización de ferramentas das tecnoloxías da información e da 
comunicación no ciclo de investigación e desenvolvemento. 

Procura na internet sobre a contribución española nas actividades 
relacionadas con I+D+i 
Traballo de investigación: A I+D+i no desenvolvemento dos semiconductores. 

O aerografito: o material máis lixeiro. O incremento da productividade debido 

á eficiencia enerxética. 

3 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque 4. Proxecto de 
investigación 

b,c,e,f, 
g, 

B4.1.  Método  científico.  Elaboración  de  hipóteses,  e  a  súa 
comprobación  e  argumentación  a  partir  da  experimentación  ou  a 
observación. 

Aplicación do método científico ao proxecto de investigación: nutrición das 
plantas. 
Introdución 
Procura  de  información 
Enunciado  de  hipótese 
Deseño do experimento 
Material necesario: preparación de disolucións de nutrientes 
Procedemento 
Resultados 
Discusión da resultados 
Elaboración dun informe 

6 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque 4. Proxecto de 
investigación 

b,e,f,g, 
h 

B4.1.  Método  científico.  Elaboración  de  hipóteses,  e  a  súa 
comprobación  e  argumentación  a  partir  da  experimentación  ou  a 
observación. 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque 4. Proxecto de 
investigación 

b,e,f,h, 
p 

B4.2. Artigo científico. Fontes de divulgacióncientífica. 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque 4. Proxecto de 
investigación 

a,b,c,d 
,g 

B4.3.  Proxecto  de  investigación:  organización.  Participación  e 
colaboración  respectuosa  no  traballo  individual  e  en  equipo. 
Presentación de conclusións. 

Ciencias Aplicadas á Actividade 
Profesional. 4º de ESO 

Bloque 4. Proxecto de 
investigación 

a,b,d,e 
,g,h,p 

B4.3.  Proxecto  de  investigación:  organización.  Participación  e 
colaboración  respectuosa  no  traballo  individual  e  en  equipo. 
Presentación de conclusións. 
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6. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Os instrumentos máis habituais utilizados para desenvolver adecuadamente a avaliación 
das aprendizaxes dos alumnos son: 

ESCRITOS 

• Tarefas diversas do alumno/a que realiza na actividade diaria da clase. 
• Actividades diversas de avaliación de aprendizaxes e de competencias básicas. 
• Proceso seguido na resolución de problemas. 
• Actividades TIC: actividades e tests interactivos, resolución de problemas e enlacesweb. 
• Caderno do alumno, con especial atención ás tarefas realizadas dentro e fora da aula, a 

corrección dos erros en clase e a orde e a presentación. 
• Probas escritas: moi importantes á hora de medir a adquisición de conceptos e 

procedementos deberán estar deseñadas atendendo aos estándares de aprendizaxe. 
• Traballos de investigación e informes de prácticas. Algúns realizaranse individualmente e 

outros en grupos ou parellas. 
• Montaxes experimentais e produtos químicos sintetizados no laboratorio como resultado das 

prácticas realizadas. 

ORAIS 

• Preguntas individuais e colectivas. 
• Observación e valoración do grao de participación de cada alumno/a e a calidade das súas 

exposicións e intervencións en clase. 

 
OUTROS 

• Táboas de estimación onde se organiza a información recada a partir da observación dos  alumnos 
na aula e no laboratorio, a cal resulta fundamental para valorar a adquisición de procedementos e 
actitudes. Terase en conta o interese pola materia, o esforzo mostrado, o respecto polos 
compañeiros, a cooperación no traballo en grupo, a realización das tarefas na casa e na aula, o 
comportamento, a participación, a expresión oral e a puntualidade e asistencia. 

 
7. METODOLOXÍA 

 
Esta materia contribúe a alcanzar as competencias para a aprendizaxe permanente e contén a 

formación para que o alumno sexa consciente tanto da súa propia persoa como do medio que lle rodea 
e os contidos desta materia contribúen a afianzar e aplicar hábitos saudables en todos os aspectos da 
súa vida cotiá. Igualmente fórmaselles para que utilicen unha linguaxe adecuada na resolución de 
problemas de distinta índole, aplicados a calquera situación, xa sexa na súa vida cotiá como na súa 
vida laboral. 

 
A estratexia de aprendizaxe para o ensino desta materia enfócase aos conceptos principais e 

principios das ciencias experimentais, involucrando aos estudantes na solución de problemas e outras 
tarefas significativas, e permítalles traballar de maneira autónoma para construír a súa propia 
aprendizaxe e culminar en resultados reais xerados por eles mesmos. 

 
O tratamento da materia debe ser eminentemente práctico, así como reforzar e valorar en gran 

medida o traballo en equipo e a exposición oral e defensa dos resultados obtidos nos traballos 
realizados.  Doutra  banda,  débese  impulsar  a  utilización  das  Tecnoloxías  da  Información  e  as 
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Comunicacións (TIC), de forma individual ou en grupo, tanto como ferramenta de traballo para a 
exposición de resultados e traballos de indagación, para a profundización e ampliación da 
información, como para o correcto manexo de programas de experimentación asistidos por 
computador (LAO). 

 
A metodoloxía a seguir será de carácter activo e participativo, de tal  xeito  que  o alumnado 

sexa o auténtico protagonista da súa aprendizaxe. Esta actividade debe entenderse  dende unha 
óptica de aprendizaxe significativa, buscando que o alumnado relacione os novos coñecementos 
coa súa estrutura mental previa, permitindo conexións e modificacións  da  devandita estrutura. 

Identificar os coñecementos iniciais dos alumnos axuda a atender a diversidade da aula xa 
que ao existir alumnos con distintos intereses, ritmos de aprendizaxe e coñecementos previos, 
pódese realizar unha primeira adaptación metodolóxica adecuando a planificación ao grupo de 
alumnos para facilitar o seu aprendizaxe. 

Por outra parte, unha das condicións imprescindibles para que se produza aprendizaxe 
significativo é a motivación do alumnado e, para iso, é necesario mostrar aos alumnos a 
aplicabilidade do aprendido, intentando propoñer sempre que sexa posible actividades e problemas 
relacionados con situacións cotiáns do entorno do alumnado. Ademais, é importante conectar os 
contidos da materia cos de outras materias xa que axuda a entender a súa transcendencia e utilidade. 

É fundamental acadar o equilibrio necesario entre a aprendizaxe de conceptos, 
procedementos e actitudes, así, as experiencias prácticas no laboratorio, esenciais nesta materia, 
están enfocadas a axudar a comprender os fenómenos estudados e a desenvolver as competencias. 

A secuencia metodolóxica que para traballar os contidos de cada unidade didáctica consiste 
en presentar a unidade a través dunha actividade de introdución para detectar os coñecementos 
iniciais e, a continuación, ir intercalando explicacións teóricas, nas que se utilizará principalmente o 
método interrogativo, con actividades de tipoloxía variada e de complexidade crecente xunto coas 
prácticas de laboratorio. As actividades serán, polo tanto, o punto de partida e o desenvolvemento do 
propio aprendizaxe e será, a través delas, como os alumnos adquiran novos coñecementos, destrezas 
e actitudes que lles levarán a alcanzar os obxectivos previstos. 

 
 
 
 

8. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

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  profesora  na  aula,  a      súa 
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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. 

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: a observación (na aula e no laboratorio), a revisión do 
caderno de clase, 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. 

 
9. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os criterios que se seguirán para establecer a cualificación numérica en cada avaliación 
parcial  son os seguintes: 

As probas escritas contarán un 70% da nota trimestral. En cada avaliación realizaranse como 
mínimo dúas probas escritas de maneira que: 

Farase unha media ponderada das cualificacións obtidas en ditas probas, tendo en conta o 
tempo dedicado aos contidos correspondentes. 

É necesario ter como mínimo unha nota de 3,5 en cada unha das probas para obter avaliación 
positiva. Para aqueles alumnos que obteñan unha nota inferior a 3,5 na primeira proba, a 2ª proba 
abarcará todos os contidos da avaliación correspondente e será a nota desta segunda proba a que 
conforme a cualificación desa avaliación parcial. 

O 30% restante da nota trimestral estimarase do seguinte modo: 

Tódolos aspectos relacionados co traballo e a actitude diaria como son as actividades realizadas 
na aula e no laboratorio. 
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A realización das actividades propostas  para facer na casa. 

O caderno de clase (corrección de actividades, orde, presentación, etc.). Os 

traballos ou proxectos de investigación. 

Na 1ª e 2ª avaliación farase unha proba escrita de recuperación para os alumnos que non 
tiveran unha cualificación positiva (igual o superior a 5). Os alumnos e alumnas que queiran subir 
nota poderán presentarse tamén a dita proba, tendo en conta que se o resultado obtido é inferior á nota 
inicial, se lles conservará a nota inicial. 

A cualificación final do curso será a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións 
parciais unha vez realizadas as correspondentes probas de recuperación. Considerarase que o alumno 
superou a materia se acada unha nota mínima de    "5" nas tres avaliacións. 

Probas finais adicionais de  xuño: 

O alumnado que teña unha única avaliación suspensa, farán unha proba escrita adicional de 
recuperación da avaliación correspondente. 

O alumnado con máis dunha avaliación suspensa, fará unha proba escrita adicional de 
recuperación que abarcará todos os contidos da materia. 

O alumnado que non obteña cualificación positiva na convocatoria ordinaria de xuño poderá 
presentarse a unha proba extraordinaria os primeiros días de setembro de toda a  materia. 

 
10. DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARAA REALIZACIÓN DA 
AVALIACIÓN INICIAL 

 

A avaliación inicial ten por obxecto o coñecemento do marco xeral no que vai a ter lugar a 
acción docente. O obxectivo deste tipo de avaliación é conseguir saber os perfís do alumado para 
actuar en consecuencia. 

Concreta as estratexias de aprendizaxe que o alumno ou alumna utiliza para a incorporación 
de coñecementos e habilidades novas, permitindo unha ensinanza mais eficaz. 

Ao inicio de curso, farase unha proba de coñecementos previos, a todos os alumnos. Tomarase 
como punto de partida do proceso ensino-aprendizaxe o nivel de coñecementos iniciais  do alumnado. 

As preguntas da proba será definido para que se poidan reflectir o nivel medio de 
coñecemento dos alumnos, e claramente marcar os obxectivos a atinxir a partir da información obtida 
desta proba. 

Terase especial coidado en detectar a aqueles estudantes cuns coñecementos iniciais moi 
baixos, os cales podan necesitar certo reforzo temporal axeitado para superar as posibles lagoas 
cognitivas iniciais. 

Facilitaráselles material de reforzo temporal axeitado para superar estas lagoas cognitivas iniciais. 

 
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
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No desenvolvemento da actividade docente atoparémosnos probablemente con alumnos  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. 

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. 

 
Para traballar a diversidade de niveis, estilos e ritmos de aprendizaxe, de intereses e capacidades dos 
alumnos para este curso, sirva como exemplo a seguinte relación. 

 
• ADAPTACIÓN CURRICULAR: 

- (BÁSICA): Os contidos nucleares da Unidade Didáctica preséntanse de forma máis pautada, 
con maior apoio gráfico, seguindo unha secuencia de aprendizaxe que facilita a adquisición 
de competencias por parte dos alumnos. 

- (AFONDAMENTO): Fichas fotocopiables con actividades de maior dificultade pola súa 
resolución, polo tratamento doutros contidos relacionados cos do curso etc. 

 
• COMPETENCIAS e INTELIXENCIAS MÚLTIPLES: Contémplase a diversidade de estilos 
cognitivos e de intelixencias en aprendizaxes coa lectura, o movemento, a representación plástica, a 
dramatización... 

 
• PLANS INDIVIDUAIS: dirixidos a alumnos que o requiren (estranxeiros, incorporación tardía, 
necesidades educativas especiais e superdotación). 

 
• ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilita que os alumnos atopen, respecto ao desenvolvemento 

dun contido, actividades que se axustan ao seu nivel de competencia curricular, aos seus  intereses, 
habilidades e motivacións. Deste xeito, nunha mesma clase posibilítase traballar a diferentes 
niveis, segundo as habilidades de cada alumno/a. 

• ENSINANZATITORADA 
• TRABALLOS DE INVESTIGACIÓN 
• LECTURAS E CONSULTAS DE FORMA LIBRE: que esperta o interese do alumnado 

por ampliar o coñecemento, aínda que ao seu ritmo. A aproximación a diversos temas 
mediante curiosidades e feitos sorprendentes estimula que os alumnos poidan continuar 
o traballo máis aló da aula e de maneira totalmente adaptada ás súas necesidades ou 
habilidades. 

Nos casos de alumnos con algunha necesidade específica de apoio, aplicaranse as medidas de 
resposta educativa establecidas pola Consellería de Educación. 

 
 Tipo  de  necesidades,  en  xeral,  que  presenta  o  noso  alumnado  e  resposta 
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educativa: 
 

NEAE (necesidade 
específica  de  apoio 
educativo) 

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  ‐Agrupamentos  flexibles  en  1º  e  2º  nas materias  de  linguas, 

curricular por  matemáticas e inglés. 
proceder do  ‐Exención de 2º idioma en 1º e 2º de ESO 
estranxeiro:  ‐PMAR en 2 ºe 3º 
  ‐Apoios dentro/fóra da aula co PT 
  ‐Apoios fóra da aula profesor/a 
b)Desfase  ‐RE  na  aula  co  propio  profesor/a.  Adaptacións  curriculares,  se 
curricular por  procede. 
outros motivos:  ‐Grupos de adaptación da competenciacurricular 
  ‐Plan individualizado de seguimento de pendentes. 
  ‐Plan de acollida do IES 
  ‐PROA 
Problemas de  http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/141/145/ 

comunicación  146 
(alumnado   

estranxeiro):  ‐Apoios fóra e dentro da aula co PT e/ou co profesor/a de aula 
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  ‐Grupos de adquisición de linguas e de adaptación da competencia 
curricular. 

Alumnado  con 
problemas  de 
lecto – escritura: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/141/145/ 
409 
 

‐“Orientacións e respostas educativas: Alumnado con trastornos da 
aprendizaxe”:  http://www.edu.xunta.es/portal/node/3656 
‐Orientacións da Asociación: 
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 
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  ‐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/node/3791 

 
 
 
 

Outros  protocolos  da  Xunta  a  ter  en  conta: 

Educonvives 

‐I 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. 

 
12. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 
Na Educación Secundaria Obrigatoria elementos como a comprensión lectora, a 

expresión oral, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a 
comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional trabállanse en 
todas as materias. Da mesma maneira, foméntase o desenvolvemento de valores como 
a igualdade entre homes e mulleres e a non discriminación por condicións 
circunstanciais persoais ou sociais. O ensino transversal tamén inclúe a educación na 
resolución pacífica de conflitos e valores que sustente a liberdade, a xustiza, o 
pluralismo político, a paz, a democracia e o respecto aos dereitos humanos. De entre 
estes ensinos transversais, as Ciencias Aplicadas á actividade Profesional traballa 
especialmente: 

• Actitude emprendedora: desenvolver procesos creativos e en colaboración que 
fomenten a iniciativa persoal. 

• Educación cívica e cidadá: implicarse nos diálogos e debates manifestando 
respecto, tolerancia e valorando as intervencións dos outro. 

• Tecnoloxías da Información e a Comunicación: familiarizarse coa procura 
responsable de información en Internet, así como con compartila a través das 
canles máis adecuadas. 

• Respecto e coidado polo medioambiente. 
 
 

 CONTRIBUCIÓN AO PLAN DECONVIVENCIA 
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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. 

➔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. 

➔Levarase a cabo un pequeno proxecto chamado “Mulleres Con Ciencia”, 
enmarcado dentro do programa global do centro “Educando en igualdade, ser 
rapaz ser rapaza hoxe”. 

 
 CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE INTEGRACIÓN 
DAS TICDO CENTRO 

 
A utilizacion das TIC ten por obxecto: 
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➔ 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 comprension. 

 
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. 

➔ 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. 

 

 CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR E 
PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO 

 
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 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. 
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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 polaciencia. 

13. ACTIVIDADES DE REFORZO/ RECUPERACIÓN 

A materia de Ciencias Aplicadas a Actividade Profesional e unha das novidades neste curso, 
introducida pola nova lei da LOMCE, polo que non hai alumnos pendentes  neste curso. 

 

14. MATERIAIS DIDÁCTICOS INCLUÍDOS OS LIBROS DE TEXTO 

 
• 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. 
• Ordenador. 
• Calculadora. 
• Encerado dixital. 
• Material manipulable e experimental propio da materia. 
• Laboratorio de Física e Química para a realización das prácticas que  se poidan levar a cabo 

co equipamento dispoñible. 
• Aula de informática 

 

 

6	‐	ORGANIZACIÓN	DAS	ACTIVIDADES	DE	SEGUIMENTO,	
RECUPERACIÓN	E	AVALIACIÓN	DAS	MATERIAS	PENDENTES	
 

  O alumnado que promocione a 2º de Bacharelato  sen  ter  superada a materia de 1º deberá 
superar  a  avaliación  correspondente.  O  calendario  de  exames  será  establecido  pola  Xefatura  de 
Estudos  e  a  Xefatura  de  Departamento  será  a  encargada  de  coordinar  todo  o  proceso  de 
recuperación  de  pendentes,  se  ben  poderá  delegar  nos  restantes  membros  algunhas  destas 
actividades.  

  O alumnado de 2º de Bacharelato con Física e Química pendente de 1º realizarán unha proba 
extraordinaria  en maio.  Previamente  realizaranse  dúas  probas(unha  en  xaneiro  e  outra  en  abril) 
para darlle o este alumnado a posibilidade de ir aprobando a materia de forma fraccionada. 

 
Para  facilitar  a  superación  destas  probas  proporcionarase  ao  alumnado  algunha  hora 

(normalmente durante algún recreo) na que poder consultar dúbidas e problemas que  lles xurdan 
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mentres  preparan  a materia  pendente  ;así  como  se  lle  darán  boletíns  de  exercicios  para  que  os 
fagan. 

Do mesmo xeito se fará co alumnado de 3º de ESO con Física e Química pendente de 2º de 
ESO e co alumnado de 4º de ESO con Física e Química pendente de 3º de ESO. 
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7	‐	AVALIACIÓN	DO	PROCESO	DE	ENSINO	E	DA	PRÁCTICA	
DOCENTE	

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.  

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 (ANEXO I). 

ANEXOS	
 
ANEXO I 
 
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 
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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 
 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________ 
 

 
 
 

8.MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
E PROCESOS DE MELLORA. 

 
Como ven sendo habitual, a programación do departamento está publicada na 
páxina web do centro no apartado correspondente aos departamentos, na sección 
de física e química. Para o alumnado facemos referencia á  necesidade de consultar 
a web do centro para acceder a este documento e calquera outro que sexa de 
interese. 

 
A avaliación da programación deberá incluír os seguintes elementos: 

 
· Adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás 

características e necesidades do alumnado. 
· As aprendizaxes logradas polo alumnado. 
· As medidas de atención ao alumnado con necesidades educativas especiais. 

 
Unha vez por trimestre, rematadas as avaliacións do proceso de aprendizaxe, o 
departamento procederá á valoración da programación con respecto aos resultados 
obtidos e tomarase nota dos cambios que se terán que facer na programación do 
curso lectivo seguinte quedando estas reflectidas nas actas de departamento e 
recollidas ao final de curso na memoria anual de departamento. 

 
 

Procedementos de valoración: 
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Nas reunións mantidas polos membros do departamento, estes/as valoraran a 
programación , en función da observación das dinámicas dos grupos e dos 
resultados que se van acadando ao longo do trimestre; 
Deste xeito na escala de observación para determinar da conveniencia ou non da 
programación valoraranse os seguintes aspectos: 

 
· Os contidos foron relevantes e significativos? 
· A distribución temporal das unidades didácticas foi satisfactoria? 
· As actividades de aprendizaxe responden aos obxectivos propostos? 
· A metodoloxía foi activa e participativa? 
· Fixéronse actividades diversificadas dacordo coas necesidades do 

alumnado? 
· Fíxose unha avaliación continua? 
· Contempláronse os procedementos e actitudes? 
· Como consecuencia da avaliación, modificouse a práctica docente de ser 

necesario? 
· O alumnado tivo coñecemento dos mínimos esixibles e dos criterios de 

avaliación? 
· Empregáronse todos os medios necesarios para a recuperación? 
· Fíxose unha coavaliación (profesor/alumnado) ? 
· Desenvolvéronse todos os temas transversais programados? 
· Realizáronse todas as actividades complementarias acordadas? 
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