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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Recoñecer e identificar as características do método 
científico. 

 Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar fenómenos cotiáns, utilizando teorías e 
modelos científicos sinxelos. 
Rexistra observacións e datos de maneira organizada e rigorosa, e comunícaos oralmente e por 
escrito utilizando esquemas, gráficos e táboas. 

Aplicar os procedementos científicos para determinar 
magnitudes. 

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

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. 

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

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

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

Recoñecer as propiedades xerais e as características 
específicas da materia, e relacionalas coa súa natureza e 
as súas aplicacións. 

Distingue entre propiedades xerais e propiedades características da materia, e utiliza estas 
últimas para a caracterización de substancias. 
Describe a determinación experimental do volume e da masa dun sólido, realiza as medidas 
correspondentes e calcula a súa densidade. 

Xustificar as propiedades dos estados de agregación da 
materia e os seus cambios de estado, a través do modelo 
cinético-molecular. 

Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos estados de agregación dependendo 
das condicións de presión e temperatura en que se ache. 
Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos. 
Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á interpretación de fenómenos cotiáns. 
Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha substancia os seus puntos de fusión e 
ebulición, e identifícaa utilizando as táboas de datos necesarias. 

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. 

Xustifica o comportamento dos gases en situacións cotiás, en relación co modelo cinético-
molecular. 
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. 

Identificar sistemas materiais como substancias puras ou 
mesturas, e valorar a importancia e as aplicacións de 
mesturas de especial interese. 

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. 
Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de mesturas homoxéneas de especial 
interese. 
Realiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, describe o procedemento seguido e 
o material utilizado, determina a concentración e exprésaa en gramos/litro. 

Propor métodos de separación dos compoñentes dunha 
mestura e aplicalos no laboratorio. 

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. 

Distinguir entre cambios físicos e químicos mediante a 
realización de experiencias sinxelas que poñan de 
manifesto se se forman ou non novas substancias. 

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

Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas 
substancias noutras. 

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

Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios no 
estado de movemento e das deformacións. 

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.  
Establece a relación entre o alongamento producido nun resorte e as forzas que produciron eses 
alongamentos, e describe o material para empregar e o procedemento para a súa comprobación 
experimental.  
Establece a relación entre unha forza e o seu correspondente efecto na deformación ou na 
alteración do estado de movemento dun corpo. 
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. 

Establecer a velocidade dun corpo como a relación entre 
o espazo percorrido e o tempo investido en percorrelo. 

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

Diferenciar entre velocidade media e instantánea a partir 
de gráficas espazo/tempo e velocidade/tempo, e deducir 
o valor da aceleración utilizando estas últimas. 

Deduce a velocidade media e instantánea a partir das representacións gráficas do espazo e da 
velocidade en función do tempo. 

Xustifica se un movemento é acelerado ou non a partir das representacións gráficas do espazo e 
da velocidade en función do tempo. 

Comprender o papel que xoga o rozamento na vida cotiá. Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa influencia no movemento dos seres vivos e os 
vehículos. 

 Nota: Os contidos corresponden a todo o curso. Na terceira avaliación non se incorporan novos 
avaliables. Traballarase en reforzar estes estándares e, na medida da evolución, incorporar algún 
concepto novo pero sen que fagan parte da avaliación sempre en vistas a mellor a cualificación acadada 
ata o momento. 

 



 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
O alumnado recibirá actividades e desafíos a través das vías propostas no centro (Abalar, 
Edixgal). A resolución será reenviada ao profesor que as corrixirá e reenviará ao alumnado. 

Instrumentos: 
Actividades e desafíos. 
Proba escrita ou oral para os casos que precisen recuperar algún estándar. (Proba telemática) 

Cualificación final 
de xuño 

Obterase da seguinte maneira: 

Aqueles alumnos que teñen a primeira e a segunda avaliación aprobadas terán aprobada a 

materia. A nota da avaliación ordinaria de xuño obterase coa media aritmética das notas 

destas dúas avaliacións. Esta nota pode ser mellorada a través das actividades e desafíos 

propostos. 

Aquel alumnado que aínda non teña recuperado a primeira e/ou a segunda avaliación fará a 

correspondente proba escrita ou oral no mes de xuño en data que se fixará.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

O alumnado que non supere a materia en xuño ten a posibilidade da proba extraordinaria de 
setembro. Esta proba incluirá preguntas sobre os contidos da primeira e segunda avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 

Actividades 

Resolución de cuestións. 

Actividades de cálculo. 

Desafíos de lóxica e matemáticos. 

Pequenas experiencias científicas caseiras. 

Metodoloxía 

Vídeos explicativos e cuestións realizadas a través do libro dixital (Edixgal) 

Actividades auto-avaliables das plataformas dixitais dispoñibles. 

Resolución de dúbidas a través de mensaxes no Edixgal. 

Videoconferencia a través de Webex. 

Materiais e recursos 

Libro dixital Edixgal. 

Materiais dixitais diversos (editoriais no Edixgal). 

Resumos e follas de repaso. 

Libro de texto McGraw-Hill (empregado durante o curso). 

Videoconferencia Webex. 

 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado  

Abalar 

Edixgal 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 


