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 INTRODUCIÓN 
 

A aprendizaxe da Física e da Química xoga un papel central no desenvolvemento 

intelectual dos alumnos e das alumnas e comparte co resto das materias a responsa- 

bilidade de promover neles a adquisición das competencias clave para que poidan 

integrarse na sociedade de forma activa. Como disciplina científica, ten o compromiso 

engadido de dotar ao alumnado de ferramentas específicas que lle permitan afrontar o 

futuro con garantías, participando no desenvolvemento económico e social ó que está 

ligada a capacidade científica, tecnolóxica e innovadora da propia sociedade. Para que 

estas expectativas se concreten, o ensino desta materia debe incentivar una aprendizaxe 

contextualizada que relacione os principios en vigor coa evolución histórica do coñece- 

mento científico; que estableza a relación entre ciencia,tecnoloxía e sociedade; que po- 

tencie a argumentación verbal, a capacidade de establecer relación cuantitativas e espa- 

ciais , así como a de resolver problemas con precisión e rigor. 

Os alumnos e alumnas de ESO e Bacharelato son nativos da era dixital e, en consecuen- 

cia, están familiarizados coa presentación e transferencia dixital de información. 

Por último, a elaboración e defensa de traballos de investigación sobre temas propostos 

ou de libre elección ten como obxectivo desenvolver a parendizaxe autónoma dos alum- 

nos e alumnas, profundizar e ampliar contidos relacionados co currículo e mellorar as  

súas destrezas tecnolóxicas e comunicativas. 
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                         FÍSICA E QUÍMICA 3o ESO 

 
 

Bloque 1. A actividade científica. 

 
 OBXECTIVOS 

 

     - Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, coñecer e 

       aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do 

       coñecemento e da experiencia. 

     - Comprender e expresar con corrección, de forma oral e escrita, textos e 

       mensaxes. 

     - Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, res- 

       petando as diferenzas e afianzando os hábitos de coidado e saúde. 

     - Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, e 

       adquirir unha preparación básica no campo das TIC. 

     - Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo indivi- 

       dual e en equipo. 

     - Desenvolver o espírito emprendedor, a participación, o sentido crítico, a 

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

       tomar decisións.  

                              

                             
              CONTIDOS 

             

             B1.1. O método científico: as súas etapas. 

             B1.2. Utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 

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

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

                      científica. 

       B1.5. Erros. 

       B1.6. O traballo no laboratorio. 

       B1.7. Busca e tratamento de información. Proxecto de investigación. 

 
 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

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

       B1.2. Valora-la investigación científica e o seu impacto na industria e no   

                desenvolvemento da sociedade. 

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

                expresar os resultados co erro correspondente. 

       B1.4. Recoñecer os materiais e instrumentos básicos no Laboratorio de Física  

                e Química, respectar as normas de seguridade e de eliminación de resíduos. 

       B1.5. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo 

                en publicacións e medios de comunicación. 

        B1.6. Desenvolver sinxelos traballos de investigación aplicando o método cien- 

                tífico e o uso das TIC.  
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. TEMPORALIZACIÓN 

 

      B1.1.1. Formula hipóteses que expliquen fenómenos cotiáns usando teorías e 

                  modelos científicos. 

      B1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigo- 

                  rosa, e comunícaos de forma oral e escrita mediante gráficos, táboas e  

                  expresións matemáticas. 

      B1.2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas. 

      B1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades no S.I. empregando a  

                  notación científica para expresar os resultados. 

      B1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas cos instrumentos  

                  apropiados, expresando os resultados correctamente no S.I. de unidades. 

      B1.4.1. Identifica material de laboratorio, e a súa forma de utilizalo en expe- 

                  riencias, respectando as normas de seguridade. 

      B1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información nun texto científico e  

                   transmite con propiedade as conclusións obtidas por medio da linguaxe oral     

                  e escrita. 

       B1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e obxectividade 

                  do fluxo de información en internet e outros medios dixitais. 

      B1.6.1.Realiza pequenos traballos de investigación, aplicando o método cientí- 

                  fico e utilizando as TIC para a procura e selección de información. 

      B1.6.2. Participa, valora e respecta o traballo individual e en equipo. 

     

      Temporalizamos estes estándares durante 6 semanas, equivalentes a 12 sesións, 

       repartidas como sigue: 

      Tres sesións para  B1.1.1. ; B1.1.2. ; B1.2.1.  

      Tres sesións para B1.3.1. ; B1.3.2. 

      Dúas sesións para B1.4.1. 

      Catro sesións para B1.5.1. ; B1.5.2. ; B1.6.1.       

             

    
 COMPETENCIAS CLAVE  

                  

                     Nos diferentes estándares de aprendizaxe que se indicaron trabállanse as seguin- 

                    tes competencias clave: 

                               

                     - Competencia matemática e competencia en ciencia e tecnoloxía, nos estándares: 

                     B1.1.1; B1.1.2; B1.2.1; B1.3.1; B1.3.2; B1.4.1; B1.5.1; B1.6.1. 

                   - Competencia aprender a aprender, nos estándares: 

                     B1.1.1; B1.2.1; B1.3.2; B1.5.1; B1.6.1 

                   - Competencia en comunicación lingüística, nos estándares: 

                     B1.1.2; B1.5.1; B1.6.1 

                   - Competencia en conciencia e expresións culturais, nos estándares: 

                     B1.2.1;  

                   - Competencias social e cívica, nos estándares: 

                     B1.5.2; B1.6.2 

                   - Competencia dixital, nos estándares: 

                     B1.5.2; B1.6.1 

                   - Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor, nos estándares: 

                     B1.6.1; B1.6.2 
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               ACTIVIDADES               

 

                    Actividades do libro de texto en páxinas 17, 18, 19, 23, 24, 25 e 26.        

                    Actividades de laboratorio: Identificación de material. Normas de seguridade. 

 

 

 

Bloque 2. A materia. 

 

             OBXECTIVOS 

       

       - Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, coñecer e 

         aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do 

                     coñecemento e da experiencia    

       - Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, res- 

         petando as diferenzas e afianzando os hábitos de coidado e saúde. 

                   - Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, e 

                     adquirir unha preparación básica no campo das TIC. 

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

                     e das outras persoas. Coñecer a vida e obra de mulleres e homes que realiza- 

                     ron achegas importantes á cultura e á sociedade. 

                   - Coñecer e valorar a importancia da lingua galega como elemento fundamental  

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

                     persoal.   

  

             

              CONTIDOS 

 

                      B2.1. Estrutura atómica. Modelos atómicos. 

                      B2.2. Isótopos.  

                      B2.3. Aplicacións dos isótopos. 

                      B2.4. O sistema periódico dos elementos. 

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

                      B2.6. Masas atómicas e moleculares. 

                        B2.7. Elementos e compostos de especial interese polas súas aplicacións in- 

                                  dustriais, tecnolóxicas e biomédicas. 

                        B2.8. Formulación e nomenclatura de compostos binarios segundo as normas 

                               da IUPAC.    

                            

 

              CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

                      B2.1. Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos para interpretar as  

                               distintas teorías, sendo necesarios para a interpretación e comprensión da  

                             estrutura interna da materia. 

                    B2.2. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos radioactivos. 

                      B2.3. Interpretar a ordenación dos elementos na táboa periódica; recoñecer sím- 

                                 bolos dos mais relevantes. 

                      B2.4. Describir como se unen os átomos para formar estruturas mais complexas 

                              e explicar as propiedades das sustancias resultantes. 

                    B2.5. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos. 

                    B2.6. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas da IUPAC. 
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               ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. TEMPORALIZACIÓN 

 

                       B2.1.1. Representa o átomo, mediante o número atómico e o número másico.                         

                       B2.1.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas e a súa  

                                    localización no átomo. 

                       B2.1.3. Relaciona a notación   co número atómico e o número másico, calcu- 

                                    lando o número de cada unha das partículas subatómicas básicas. 

                       B2.2.1. Explica que son os isótopos dun elemento e comenta aplicacións dos  

                                    isótopos radioactivos, os problemas dos residuos que orixinan e as so-  

                                    lucións para a xestión dos mesmos. 

                       B2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na 

                                    táboa periódica. 

                       B2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases no- 

                                    bres coa súa posición na táboa periódica e coa tendencia a formar ións. 

                       B2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo. 

                       B2.4.2. Explica como certos átomos se unen para formar moléculas e calcula 

                                    masas moleculares. 

                       B2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de uso  

                                    frecuente e clasificaas en elementos ou compostos baseándose na súa   

                                    fórmula química. 

                       B2.5.2. Utilizando as TIC, presenta as propiedades e aplicacións dalgún ele-  

                                    mento ou composto químico de especial interese. 

                       B2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios.  

 

                   Temporalizamos estes estándares durante 10 semanas, equivalentes a 20 sesións,  

                   repartidas como sigue: 

                   Cinco sesións para B2.1.1. ; B2.1.2. ; B2.1.3. 

                    Unha sesión para B2.2.1. 

                    Tres sesións para B2.3.1. ; B2.3.2. 

                    Catro sesións para B2.4.1. ; B2.4.2.               

                  Dúas sesións para B2.5.1. ; B2.5.2.  

                  Cinco sesións para B2.6.1.           

                

     
             COMPETENCIAS CLAVE  

                  

                     Nos diferentes estándares de aprendizaxe que se indicaron trabállanse as seguin- 

                   tes competencias clave: 

                               

    - Competencia en conciencia e expresións culturais: 

     B2.1.1  

    - Competencia matemática e competencia en ciencia e tecnoloxía: 

     B2.1.1; B2.1.2; B2.1.3; B2.2.1; B2.3.1; B2.3.2; B2.4.1; B2.4.2; B2.5.1;  

     B2.5.2; B2.6.1  

    - Competencias social e cívica: 

     B2.2.1;  

    - Competencia aprender a aprender: 

     B2.5.2 

    - Competencia en comunicación lingüística: 

     B2.5.2; B2.6.1 

    - Competencia dixital: 

     B2.5.2 

                     - Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor: 

                      B2.5.2 
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              ACTIVIDADES 

 

                    Actividades do libro de texto en páxinas 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 82, 

                   85, 88, 96 e 97. 

 

 

 

 Bloque 3. Os cambios. 

 

             OBXECTIVOS 

 

       - Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, coñecer e 

         aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do 

                     coñecemento e da experiencia.    

       - Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo indivi- 

                     dual e en equipo. 

       - Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, e 

         adquirir unha preparación básica no campo das TIC. 

 

 

   CONTIDOS 

 

          B3.1. A reacción química. 

          B3.2. Cálculos estequiométricos sinxelos. 

          B3.3. Lei de conservación da masa. 

          B3.4. Velocidade de reacción. 

          B3.5. A química na sociedade e no medio ambiente. 

 

 

    CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

           B3.1. Describir a nivel molecular o proceso polo cal os reactivos se transfor- 

                    man en produtos, en termos da teoría de colisións. 

           B3.2. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer reactivos e produtos   

                    a través de experiencias sinxelas no laboratorio ou de simulacións dixitais. 

           B3.3. Comprobar por medio de experiencias sinxelas de laboratorio a influen-  

                   cia de certos factores na velocidade das reaccións químicas. 

           B3.4.Valora-la importancia da industria química na sociedade e a súa influen- 

                   cia no medio ambiente. 

 

   

    ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. TEMPORALIZACIÓN 

 

                       B3.1.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da teoría atómico 

                                 molecular e da teoría de colisións. 

                       B3.2.1. Recoñece cales son os reactivos e os produtos nas ecuacións químicas,  

                                  e comproba que se cumpre a lei de conservación da masa. 

                     B3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos para verificar a lei de conserva- 

                                  ción da masa en reaccións químicas sinxelas. 

                       B3.3.1. Propón un experimento sinxelo que permita comprobar o efecto da con- 

                                   centración dos reactivos na velocidade de reacción, xustificando este  

                                  efecto en termos da teoría de colisións. 

                       B3.3.2. Interpreta situacións cotiás nas que a temperatura inflúe de forma clara             

                                  na velocidade da reacción. 



~ 10 ~ 
 

                       B3.4.1. Describe o impacto ambiental do CO2, dos óxidos de xofre, dos óxidos 

                                   de nitróxeno e dos CFC e outro gases de efecto invernadoiro, relacio-  

                                  nándoo cos problemas medioambientais de ámbito global. 

                       B3.4.2. Defende razoadamente a influencia que o desenvolvemento da industria 

                                  química tivo no progreso da sociedade, a partir de fontes científicas. 

 

                       Temporalizamos estes estándares durante 6 semanas, equivalentes a 12 sesións, 

                     repartidas como sigue: 

                     Dúas sesións para B3.1.1. ; B3.2.1. 

                     Catro sesións para B3.2.2. 

                     Tres sesións para B3.3.1. ; B3.3.2. 

                     Tres sesións para B3.4.1. ; B3.4.2. 

                

 

                COMPETENCIAS CLAVE 

                     

                          Nos diferentes estándares de aprendizaxe que se indicaron trabállanse as seguin- 

                        tes competencias clave: 

 

      - Competencia matemática e competencia en ciencia e tecnoloxía: 

       B3.1.1; B3.2.1; B3.2.2; B3.3.1; B3.3.2; B3.4.1; B3.4.2 

      - Competencias social e cívica: 

       B3.4.1; B3.4.2 

 

 

                 ACTIVIDADES 

    

                       Actividades do libro de texto en páxinas 106, 109, 122, 123, 124 e 125. 

                       Actividades de laboratorio: reaccións químicas e variación da velocidade de 

                       reacción coa concentración dun reactivo.  

 

 

 

 Bloque 4. O movemento e as forzas. 

 

                 OBXECTIVOS 

 

           - Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, coñecer e 

             aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do 

                         coñecemento e da experiencia. 

           - Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo indivi- 

                         dual e en equipo. 

           - Desenvolver o espírito emprendedor, a participación, o sentido crítico, a 

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

                         tomar decisións. 

           - Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, e 

             adquirir unha preparación básica no campo das TIC. 

           - Comprender e expresar con corrección, de forma oral e escrita, textos e 

             mensaxes. 

 

                

                 CONTIDOS 

 

             B4.1. Carga eléctrica. 

             B4.2. Forza eléctrica. 
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             B4.3. Imáns. Forza magnética. 

             B4.4. O electroimán. 

             B4.5. Experimentos de Oersted e Faraday. 

             B4.6. Forzas da natureza. 

 

 

     CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

                   

            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. 

                          B4.2. Interpretar fenómenos eléctricos mediante o modelo de carga eléctrica 

                                 e valorar a importancia da electricidade na nosa vida.  

                          B4.3. Xustificar cualitativamente fenómenos magnéticos e valorar a contribu- 

                                ción do magnetismo no desenvolvemento tecnolóxico. 

                          B4.4. Comparar os distintos tipos de imáns, analizar o seu comportamento e 

                                   deducir  mediante experiencias as características das forzas magnéticas  

                                postas de manifesto, así como a súa relación coa corrente eléctrica. 

                        B4.5. Recoñecer as distintas forzas na natureza e os fenómenos asociados. 

 

 

                 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. TEMPORALIZACIÓN. 

 

                        B4.1.1. Explica a relación entre as cargas eléctricas e a constitución da mate- 

                                   ria e asocia a carga eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto de   

                                   electróns. 

                        B4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entre dous cor- 

                                   pos coa súa carga e coa distancia que os separa, comparando esta   

                                   forza coa forza gravitatoria. 

                        B4.2.1. Xustifica situacións cotiás que manifesten fenómenos relacionados coa 

                                   electricidade estática. 

                        B4.3.1. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán como fonte na- 

                                  tural do magnetismo. 

                        B4.3.2. Describe o procedemento para construir un compás elemental a fin de 

                                   localizar o norte empregando o campo magnético terrestre. 

                      B4.4.1.Comproba e establece a relación entre o paso de corrente eléctrica e  

                                  o magnetismo, construindo un electroimán. 

                        B4.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday no laboratorio ou  

                                    por medio de simulacións virtuais, deducindo que a electricidade e o 

                                   magnetismo son dúas manifestacións dun mesmo fenómeno. 

                        B4.5.1. Realiza un informe coas TIC que relacione as distintas forzas que apa- 

                                  recen na natureza e os fenómenos asociados a elas.   

 

                       Temporalizamos estes estándares durante 4 semanas, equivalentes a 8 sesións, 

                      repartidas como sigue: 

                      Dúas sesións para B4.1.1. ; B4.1.2. ; B4.2.1.          

                      Dúas sesións para B4.3.1. ; B4.3.2. 

                      Dúas sesións para B4.4.1. ; B4.4.2. 

                      Dúas sesións para B4.5.1. 

 

              

              COMPETENCIAS CLAVE 

 

                     Nos diferentes estándares de aprendizaxe que se indicaron trabállanse as seguin- 

                   tes competencias clave: 

                    - Competencia matemática e competencia en ciencia e tecnoloxía: 
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                     B4.1.1; B4.1.2; B4.2.1; B4.3.1; B4.3.2; B4.4.1; B4.4.2; B4.5.1          

                    - Competencia en conciencia e expresións culturais: 

                     B4.1.2;            

                    - Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor:  

                     B4.3.2; B4.5.1           

                    - Competencia dixital: 

                     B4.4.2; B4.5.1          

                    - Competencia en comunicación lingüística: 

                     B4.5.1     

  

 

              ACTIVIDADES 

    

                    Actividades do libro de texto en páxinas 207, 213, 215 e 217.                    

    

 

 

 Bloque 5. Enerxía. 

 

                OBXECTIVOS 

 

          - Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, e 

                        adquirir unha preparación básica no campo das TIC. 

          - Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, coñecer e 

            aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do 

                        coñecemento e da experiencia. 

          - Desenvolver o espírito emprendedor, a participación, o sentido crítico, a 

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

                        tomar decisións. 

          - Comprender e expresar con corrección, de forma oral e escrita, textos e 

                        mensaxes. 

          - Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, res- 

                        petando as diferenzas e afianzando os hábitos de coidado e saúde. 

          - Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo indivi- 

                        dual e en equipo. 

 

 

                  CONTIDOS 

        

                         B5.1. Fontes de enerxía. 

                         B5.2. Uso racional da enerxía. 

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

                         B5.4. Transformacións da enerxía. 

                         B5.5. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

                         B5.6. Tipos de enerxía. 

                         B5.7. Aspectos industriais da enerxía. 

 

 

                  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

                         B5.1. Identificar e comparar as diferentes fontes de enerxía empregadas na 

                                  vida diaria nun contexto global. 

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

                                  de enerxía. 

                           B5.3. Explicar o fenómeno físico da corrente eléctrica e interpretar o signifi- 
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                                    cado das magnitudes: intensidade de corrente, diferenza de potencial e                                    

                                 resistencia, así como a relación entre elas. 

                          B5.4. Comprobar os efectos da electricidade e as relacións entre magnitudes 

                                 eléctricas mediante o deseño de circuítos eléctricos sinxelos. 

                        B5.5.Valorar a importancia dos circuítos eléctricos e electrónicos nas insta-  

                                 lacións eléctricas e instrumentos de uso cotián, e identificar os seus 

                                 compoñentes. 

                           B5.6. Describir a forma na que se xera a electricidade nos distintos tipos de 

                                 centrais eléctricas, así como o seu transporte ós lugares de consumo.    

          

 

                  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. TEMPORALIZACIÓN. 

 

                        B5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo humano e os  

                                     seus efectos medioambientais. 

                          B5.1.2. Analiza o predominio das fontes de enerxía convencionais fronte ás 

                                      alternativas, argumentando os motivos polos que as segundas aínda  

                                     non están suficientemente explotadas. 

                          B5.2.1. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do consumo de ener- 

                                         xía mundial propoñendo medidas que contribuian ao aforro individual  

                                         e colectivo. 

                          B5.3.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en movemento a través dun 

                                    condutor. 

                          B5.3.2. Comprende o significado das magnitudes I, V, R, e relaciónaas entre 

                                    si empregando a lei de Ohm. 

                          B5.3.3. Distingue entre condutores e illantes e os materiais usados como tales. 

                          B5.4.1. Describe o fundamento dunha máquina eléctrica,na que a electricidade   

                                       se transforma en movemento, luz, calor, etc, mediante exemplos cotiás. 

                       B5.4.2. Constrúe circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexións. 

                         B5.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos, expresando os resultados en  

                                    unidades do S.I. 

                          B5.4.4. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular circuítos e medir  

                                    as magnitudes eléctricas. 

                       B5.5.1. Asocia os elementos principais que forman a instalación eléctrica  

                                    dunha vivenda cos compoñentes básicos dun circuíto eléctrico. 

                       B5.5.2. Comprende o significado dos símbolos que aparecen nas etiquetas  

                                    de dispositivos eléctricos. 

                       B5.5.3. Identifica e representa os compoñentes mais habituais nun circuíto  

                                    eléctrico: condutores, xeradores, receptores, elementos de control,  

                                    describindo a súa función. 

                          B5.5.4. Recoñece os compoñentes electrónicos básicos e as súas aplicacións 

                                    prácticas así como a repercusión da miniaturización do microchip. 

                          B5.6.1. Describe o proceso polo que as distintas fontes de enerxía se transfor- 

                                       man en enerxía eléctrica nas centrais, así como os métodos de trans- 

                                    porte. 

  

                        Temporalizamos estes estándares durante 6 semanas, equivalentes a 12 sesións, 

                       repartidas como sigue:   

                       Dúas sesións para B5.1.1. ; B5.1.2. ; B5.2.1. 

                       Dúas sesións para B5.3.1. ; B5.3.2. ; B5.3.3. 

                       Catro sesións para B5.4.1. ; B5.4.2. ; B5.4.3. ; B5.4.4. 

                       Tres sesións para B5.5.1. ; B5.5.2.;  B5.5.3. ; B5.5.4.                             

                       Unha sesión para B5.6.1. 
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               COMPETENCIAS CLAVE 

        

                       Nos diferentes estándares de aprendizaxe que se indicaron trabállanse as seguin- 

                     tes competencias clave:       

                       - Competencia matemática e competencia en ciencia e tecnoloxía:  

                        En todos os estándares de aprendizaxe se traballan estas competencias. 

                       - Competencia social e cívica: 

                        B5.1.1 

                       - Competencia aprender a aprender: 

                        B5.4.2 

                       - Competencia en comunicación lingüística: 

                        B5.1.2         

                       - Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor: 

                        B5.2.1 

                       - Competencia dixital: 

                        B5.4.4  

 

   

                ACTIVIDADES 

 

                      Actividades do libro de texto das páxinas 224, 225, 228, 229, 231, 242, 244, 

                      255 e 257. 

           

 

           MÍNIMOS ESIXIBEIS 

           

          Bloque 1. A actividade científica. 
       

          Rexistrar observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa,    

           e comunicalos de forma oral e escrita mediante gráficos, táboas e ecuacións. 

           Coñecer as etapas do método científico. 

           Coñecer as magnitudes fundamentais e as súas unidades no SI. 

           Coñecer e aplicar as equivalencias entre múltiplos e submúltiplos. 

           Recoñecer o carácter aproximado das medidas. 

          Establecer relacións entre magnitudes e unidades no S.I. empregando a nota- 

           ción científica para expresar os resultados. 

          Identificar material de laboratorio, e a súa forma de utilizalo en experiencias; 

 respectar as normas de seguridade. 

          Realizar pequenos traballos de investigación, aplicando o método científico 

          e utilizando as TIC para a procura e selección de información. 

 

 
         Bloque 2. A materia 

                
          Representar o átomo, mediante o número atómico e o número másico. 

          Describir as características das partículas subatómicas básicas e a súa localiza- 

          ción no átomo. 

           Relacionar a notación   co número atómico e o número másico, calculando o  

          número de cada unha das partículas subatómicas básicas. 

          Explicar que son os isótopos dun elemento; comentar aplicacións dos isótopos 

          radioactivos, os problemas dos residuos que orixinan e as solucións para a xes- 

          tión dos mesmos. 

          Xustificar a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na T.P., e 
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          relacionar as principais propiedades de metais, non metais e gases nobres coa 

          súa posición na táboa periódica e coa tendencia a formar ións. 

          Explicar o proceso de formación dun ión a partir do átomo. 

          Explicar como certos átomos se unen para formar moléculas e calcular masas 

          moleculares. 

          Utilizar a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios.                        

                          

 

         Bloque 3. Os cambios 

 

          Distinguir entre cambios físicos e cambios químicos. 
          Representar e interpretar unha reacción química a partir da teoría atómico-mole- 

          cular e da teoría de colisións. 

          Recoñecer cales son os reactivos e os produtos nas ecuacións químicas, e com- 

          probar que se cumpre a lei de conservación da masa. 

          Saber axustar ecuacións químicas sinxelas e realizar cálculos estequiométricos 

          en masa para esas ecuacións. 

          Coñecer os factores que influen na velocidade dunha reacción xustificando os 

          efectos en termos da teoría de colisións. 
          Coñecer o impacto ambiental do CO2, dos óxidos de xofre, dos óxidos de nitróxeno 

          e dos CFC e outro gases de efecto invernadoiro, relacionándoo cos problemas  medio                                                                                                   

          ambientais de ámbito global. 
           

   
         

        Bloque 4. O movemento e as forzas 

          

         Comprender a relación entre as cargas eléctricas e a constitución da materia, aso- 

         ciando a carga eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto de  electróns. 

         Coñecer a unidade de carga eléctrica no S.I.  

         Coñecer a lei de Coulomb para saber relacionar a forza eléctrica coas cargas e coa 

         distancia entre elas. 

         Recoñecer fenómenos magnéticos identificando o imán como fonte natural. 

         Establecer a relación entre o paso da corrente eléctrica e o magnetismo. 

         Comprender os experimentos de Oersted e de Faraday.                 

 

 

       Bloque 5. Enerxía  

                                    
        Comparar as principais fontes de enerxía de consumo humano e os seus efectos medio 

        ambientais. 

        Explicar a corrente eléctrica como cargas en movemento a través de condutores. 

        Comprender o significado das magnitudes I, V, R, e relacionalas entre si empregando 

        a lei de Ohm. 
        Aplicar a lei de Ohm a circuítos sinxelos, expresando os resultados en unidades do S.I. 

        Identificar e representar os compoñentes mais habituais nun circuíto eléctrico: conduto- 

       res, xeradores, receptores, elementos de control.                   

       

          
 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS EN FÍSICA E QUÍMICA DE 3º ESO 

       

      Educación para a paz. Educación moral 
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A lectura das biografías dos científicos que se nomean ao longo do curso permítenos 

coñecer as persecucións ás que foron sometidos por defender as súas ideas en contra do 

pensamento da época na que viviron. O traballo científico non sempre foi libre e obxectivo, 

senón que estivo condicionado por diversas cuestións. 

Reflexionar sobre o traballo de científicos ao longo da historia, atendendo á sociedade e á 

tecnoloxía presentes en cada momento, axúdanos a respectar as súas ideas, por moito que 

nos parezan inxenuas desde o coñecemento actual. Todas as achegas científicas, tanto 

individuais coma colectivas, erróneas ou correctas, inflúen dunha maneira significativa no 

desenvolvemento da ciencia. 

      

     Educación ambiental. Educación para o consumo 

É moi importante que os/as alumnos/as  reflexionen sobre o elevado consumo enerxético dos 

países industrializados. Isto supón un gasto abusivo e irracional de combustibles fósiles, e 

pode xerar no futuro o esgotamento das fontes enerxéticas tradicionais.  

Ao queimar combustibles fósiles na industria enerxética, emítese á atmosfera unha gran 

cantidade de dióxido de carbono. Aínda que unha parte deste óxido o utilizan as plantas na 

fotosíntese e outra fracción se disolve na auga dos océanos, a proporción deste gas na 

atmosfera foi aumentando progresivamente nos últimos anos. Este aumento entraña unha 

elevación da temperatura da Terra debido ao efecto invernadoiro. 

Se a temperatura aumentase o suficiente, podería chegar a fundirse o xeo dos polos, o que 

suporía unha elevación do nivel do mar e a conseguinte inundación de cidades costeiras. 

Evitalo implica, por un lado, utilizar enerxías alternativas e renovables, e, por outro, adoptar 

medidas de aforro enerxético, como reciclar ou reutilizar materiais. 

Así mesmo, crece a preocupación da sociedade polo medio natural. As enerxías renovables, 

procedentes do Sol, o vento ou a auga, xeran enerxía limpa que non provoca acumulación de 

gases invernadoiro, responsables do cambio climático. 

 

     Educación cívica 

O estudo da enerxía pode servir para transmitir aos/ás alumnos/as a dimensión social da 

ciencia, analizando a relación que existe entre o control dos recursos enerxéticos e o 

desenvolvemento tecnolóxico dun país, así como o seu desenvolvemento económico. 

 

      Educación para a saúde 

O corpo humano necesita catorce elementos metálicos para funcionar correctamente. En 

orde de maior a menor cantidade son: Ca (compoñente do esqueleto); Na e K (encargados 

dos impulsos nerviosos desde a cara ao cerebro); Fe (responsable de que os glóbulos 

vermellos poidan fixar o osíxeno do aire que respiramos para distribuílo por todo o corpo); 

Mg (regula o movemento das membranas e emprégase na construción de proteínas); Zn, Cu, 

Sn, V, Cr, Mn, Mo, Co e Ni (forman parte dos encimas que regulan o crecemento, o 

desenvolvemento, a fertilidade, o aproveitamento eficaz do osíxeno…). 
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Educación non sexista 

Marie Curie é un exemplo de loita, constancia, capacidade e traballo. Graduouse coas 

mellores notas da súa promoción e foi a primeira muller que obtivo un doutorado nunha 

universidade europea. Sendo muller pioneira no mundo científico, permitíuselle o uso dun 

cuberto con goteiras para desenvolver o seu traballo de investigación e non se lle consentiu o 

acceso aos laboratorios principais por «temor a que a excitación sexual que podería producir 

a súa presenza obstaculizase as tarefas dos investigadores». A pesar de todo, conseguiu ser a 

primeira persoa en obter dous premios Nobel, un de Física e outro de Química. 

 

 

 

 

 

                              FÍSICA E QUÍMICA 4º ESO 

   

        Os obxectivos, contidos, criterios de avaliación e competencias non se modifican nes- 

        te nivel xa que non é de implantación para o curso 2015/2016 

         

       OBXECTIVOS XERAIS 

 

 Aplicar correctamente as ecuacións dos movementos rectilíneo uniforme, rectilíneo 

uniformemente acelerado e circular uniforme, vinculándoas a un sistema de 

referencia.  

 Identificar e debuxa-las forzas que actúan sobre un corpo, xustificando a orixe de 

cada unha, indicando as posibles interaccións do corpo en relación con outros, e 

aplicando as leis da dinámica para estudia-lo seu movemento. 

 Calcula-lo peso dos corpos tendo en conta o campo gravitatorio do lugar no que se 

atopen. 

 Analiza-lo concepto de presión e a súa aplicación a distintas situacións de estática 

de fluídos.  Predici-las diferentes situacións de flotabilidade dos corpos en fluídos.  

 Analiza-lo significado físico do traballo. Relaciona-lo traballo coa transferencia de 

enerxía dun corpo a outro mediante a acción dunha forza. Interpreta-la potencia 

como a rapidez coa que se fai traballo e valora-la importancia que esta magnitude 

ten na industria e na tecnoloxía. 

 Identifica-las formas de enerxía e as súas interconversións. 

 Explica-las características máis importantes dos enlaces iónico e covalente e as 

propiedades básicas dos elementos e compostos máis comúns.  

 Formular e nomear, acadando un alto nivel de aprendizaxe e segundo as normas da 

IUPAC, compostos inorgánicos, así como compostos de uso frecuente no 

laboratorio. 

 Diferenciar entre procesos físicos e químicos. Utiliza-la teoría atómica para explica-

la formación de substancias a partir doutras. 

 Representar procesos químicos mediante ecuacións axustadas, observando nelas o 

principio de conservación da materia e realizando cálculos estequiométricos 

sinxelos. 
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 CONTIDOS 
 

 UNIDADE 1. O movemento 

OBXECTIVOS 

 Comprender a necesidade dun sistema de referencia para describir un movemento. 

 Coñecer os conceptos básicos relativos ao movemento. 

 Diferenciar velocidade media de velocidade instantánea. 

 Clasificar os movementos segundo a súa traxectoria. 

 Identificar MRU, MRUA e MCU. 

 Utilizar correctamente as leis do movemento. 

 Saber expresar graficamente algunhas observacións.

CONTIDOS 

CONCEPTOS 

 Sistema de referencia. 

 Carácter relativo do movemento. 

 Conceptos básicos para describir o movemento: traxectoria, posición, desprazamento. 

 Clasificación dos movementos segundo a súa traxectoria. 

 Velocidade. Carácter vectorial. 

 Velocidade media e instantánea. 

 Aceleración. Carácter vectorial. 

 MRU. Características. Lei do movemento. 

 Gráficas x-t, v-t no MRU. 

 MCU. Características. Magnitudes angulares. Lei do movemento. 

 MRUA. Características. Lei do movemento. 

 Gráficas x-t, v-t, a-t no MRUA. 

 Movemento de caída libre e lanzamento vertical cara arriba. 

PROCEDEMENTOS, DESTREZAS E HABILIDADES 

 Representar e interpretar gráficas. 

 Resolver gráfica e analiticamente exercicios de movementos rectilíneos. 

 Resolver numericamente exercicios de MCU. 

 Realizar cambios de unidades. 

 

ACTITUDES 

 Fomentar a observación e a análise dos movementos que se producen ao noso arredor. 

 Apreciar a diferenza entre o significado científico e o significado coloquial que teñen algúns 

termos utilizados na linguaxe cotiá. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 
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Educación viaria 

Desde esta unidade pódese contribuír ás campañas de educación viaria, relacionando a 

necesidade das limitacións de velocidade co tempo que transcorre e a distancia que se 

percorre desde que un vehículo inicia a freada ata que se detén. 

Esta reflexión vincula os coñecementos adquiridos na clase con situacións reais, mostrando 

que os consellos sobre as limitacións de velocidade e a distancia mínima de seguridade entre 

vehículos teñen fundamentos físicos. Pódense valorar, ademais, as posibles consecuencias 

nos accidentes de tráfico por incumprimento das normas de circulación. 

 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 

Competencia matemática 

A través da resolución de exemplos e das actividades propostas os/as alumnos /as desenvolven 

esta competencia ao longo de toda a unidade. 

Nesta unidade ensináselles ós/ás alumnos/as  a analizar e interpretar representacións gráficas do 

tipo x-t e v-t, correspondentes ao movemento rectilíneo uniforme, e gráficas x-t, v-t e a-t, 

correspondentes ao movemento rectilíneo uniformemente acelerado, a partir da elaboración do 

propio gráfico e da súa táboa correspondente. 

Tamén se lles mostra como resolver diversos exercicios de movementos rectilíneos tanto de 

forma analítica coma graficamente. 

Nesta, como noutras moitas unidades deste libro, trabállase o cambio de unidades.  

Competencia en comunicación lingüística  

Tanto a través das lecturas das distintas epígrafes coma mediante a realización dos distintos 

exercicios e problemas, os/as alumnos/as  irán adquirindo un vocabulario científico que pouco a 

pouco aumentará e enriquecerá a súa linguaxe, e con iso a súa comunicación con outras persoas. 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

As distintas actividades propostas ao alumnado ao longo desta unidade fan factible que estes 

analicen e comprendan os movementos que se producen ao seu arredor constantemente, 

extrapolando desta forma os coñecementos adquiridos na aula á súa vida cotiá. 

Tratamento da información e competencia dixital 

Na sección Recanto da lectura encontrémonos con diversos enderezos de sitios web 

relacionados coa temática tratada nesta unidade. 

Competencia social e cidadá 

Nesta unidade ensináselles aos/ás alumnos/as a respectar e valorar as opinións dos demais, 

aínda que estas sexan contrarias ás propias. 

Competencia para aprender a aprender 

A práctica continuada que os/as alumnos/as exercitan ao longo do curso desenvolve neles a 

habilidade de aprender a aprender. É dicir, conséguese que o alumnado  non deixe de aprender 

cando cerran o seu libro de texto, senón que son capaces de seguir aprendendo das cousas que 

os rodean. 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
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1. Describir o movemento e valorar a necesidade dos sistemas de referencia. 

2. Saber identificar os movementos segundo as súas características. 

3. Representar gráficos dos movementos rectilíneos a partir da táboa de datos 

correspondente. 

4. Recoñecer o tipo de movemento a partir das gráficas x-t e v-t. 

5. Aplicar e solucionar correctamente as ecuacións correspondentes a cada movemento 

nos exercicios formulados. 

6. Resolver cambios de unidades e expresar os resultados en unidades do S.I. 

 

 

 

 UNIDADE 2. As forzas 

OBXECTIVOS 

 Recoñecer os efectos das forzas. 

 Identificar as forzas presentes en situacións cotiás. 

 Calcular a forza resultante dun sistema de forzas. 

 Comprender o significado de inercia. 

 Relacionar a forza aplicada a un corpo e a aceleración que este adquire. 

 Advertir a forza de rozamento en situacións habituais. 

 Recoñecer a existencia da parella de forzas acción-reacción. 

 Relacionar os movementos coas causas que os producen. 

 

CONTIDOS 

CONCEPTOS 

 Definición de forza. 

 Unidade de forza no SI. 

 Efectos dinámicos e estáticos das forzas. 

 Forza: magnitude vectorial. 

 Leis de Newton: principio de inercia. 

 Principio de acción de forzas. 

 Principio de acción e reacción. 

 As forzas e o movemento. 

 A forza de rozamento. 

PROCEDEMENTOS, DESTREZAS E HABILIDADES 

 Identificar os efectos das forzas sobre os corpos. 

 Asociar o punto de aplicación dunha forza coa orixe do vector que a representa. 

 Comprobar experimentalmente a lei de Hooke. 

 Representar forzas a través de vectores. 
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 Realizar operacións de cálculo vectorial. 

 Resolver exercicios aplicando a ecuación fundamental da dinámica, incluíndo a forza de 

rozamento. 

 

ACTITUDES 

 Favorecer a predisposición á formulación de interrogantes ante feitos da vida cotiá. 

 Apreciar a importancia das leis de Newton para interpretar o movemento dos corpos. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación viaria 

Desde a física podemos xustificar a importancia das normas básicas sobre a seguridade nas 

estradas, como a conveniencia de que todos os ocupantes do vehículo leven posto o cinto de 

seguridade. 

Nunha situación na que nos vexamos obrigados a frear bruscamente, prodúcese un gran 

cambio de velocidade nun período de tempo moi pequeno, o que supón que a aceleración de 

freado do vehículo é moi alta. Se levamos abrochado o cinto de seguridade, este evita que 

saiamos despedidos cara adiante por efecto da inercia ao frear. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 

Competencia matemática 

Nesta unidade ensínase ao alumnado a identificar os efectos das forzas sobre os corpos. Así 

como a representar as distintas forzas a través de vectores, polo que se fai necesario realizar 

cálculos con vectores. 

Ademais, mostráselles aos alumnos/as a comprobación experimental da lei de Hooke. Para iso é 

necesario elaborar unha táboa e o seu gráfico correspondente. 

Competencia en comunicación lingüística  

Na sección Recanto da lectura trabállanse de forma explícita os contidos relacionados coa 

adquisición da competencia lectora, a través de textos con actividades de explotación. 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

Esta unidade é fundamental para adquirir as destrezas necesarias para entender o mundo que nos 

rodea. 

A partir do coñecemento dos distintos tipos de forzas os/as alumnos/as serán capaces de 

relacionar os movementos coas causas que os producen (preténdese comprender a dinámica dos 

distintos obxectos que nos rodean, por exemplo, o movemento dun coche ou dunha barca).  

Tratamento da información e competencia dixital 

Na sección Recanto da lectura facilítanse direccións URL que dirixen a animacións e outros 

contidos relacionados coas forzas e cos principios da dinámica. 

Competencia social e cidadá 

Realizando as actividades desta unidade foméntanse nos alumnos/as a observación e a analítica 

de distintos sucesos relacionados coas forzas, de forma que eles adquiren estas capacidades e 
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llas aplican aos sucesos que os rodean na súa vida cotiá contribuíndo desta forma a esta 

competencia. 

Competencia para aprender a aprender 

Ao longo de toda a unidade trabállanse habilidades, nas actividades o no desenvolvemento, para 

que o/a alumno/a sexa capaz de continuar aprendendo de forma autónoma de acordo cos 

obxectivos da unidade. 

Autonomía e iniciativa persoal 

Os diversos exercicios realizados ao longo da unidade serven para traballar esta competencia. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Definir o concepto de forza. 

2. Identificar as forzas que actúan sobre un corpo, tanto en repouso coma en movemento. 

3. Representar e calcular o módulo, a dirección e o sentido da forza resultante dun sistema de 

forzas sinxelo. 

4. Recoñecer a inercia en situacións cotiás. 

5. Aplicar correctamente a ecuación fundamental da dinámica na resolución de exercicios e de 

problemas. 

6. Determinar o valor da forza de rozamento nos exercicios formulados. 

7. Interpretar os movementos, atendendo ás forzas que os producen. 

 

 

 UNIDADE 3. Forzas gravitatorias. 

OBXECTIVOS 

 Coñecer a evolución das ideas sobre o universo ao longo da historia. 

 Identificar o peso como unha forza gravitatoria. 

 Distinguir entre peso e masa. 

 Recoñecer o movemento dos corpos cerca da superficie terrestre como un MRUA. 

 Comprender que o peso dun corpo depende da súa masa e do lugar onde se encontre. 

 Analizar a condición de equilibrio en diferentes obxectos. 

 Explicar o fenómeno das mareas. 

 

CONTIDOS 

CONCEPTOS 

 Historia da astronomía. Evolución desde as primeiras teorías ata o universo actual. 

 Leis de Kepler. 

 A lei da gravitación universal. 

 Características da forza gravitatoria. 

 A masa e o peso. 

 Os movementos e a lei da gravidade. 

 Corpos que caen. Corpos que ascenden. 
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 As mareas. 

 O peso. 

 Equilibrio. 

PROCEDEMENTOS, DESTREZAS E HABILIDADES 

 Analizar e comparar o modelo xeocéntrico e o modelo heliocéntrico do universo. 

 Resolver problemas de movemento de corpos celestes. 

 Situar o centro de gravidade dalgúns obxectos e trazar a vertical para analizar a situación de 

equilibrio. 

 

 

ACTITUDES 

 Valorar as achegas da ciencia para mellorar a calidade de vida. 

 Recoñecer a relación entre sociedade, tecnoloxía e o avance que experimentou a ciencia. 

 Valorar e respectar as opinións dos demais aínda que sexan diferentes das propias. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación para a paz. Educación moral 

A lectura das biografías dos científicos que se nomean ao longo desta unidade permítenos 

coñecer as persecucións ás que foron sometidos por defender as súas ideas en contra do 

pensamento da época na que viviron. O traballo científico non sempre foi libre e obxectivo, 

senón que estivo condicionado por diversas cuestións. 

Reflexionar sobre o traballo de científicos ao longo da historia, atendendo á sociedade e á 

tecnoloxía presentes en cada momento, axúdanos a respectar as súas ideas, por moito que 

nos parezan inxenuas desde o coñecemento actual. Todas as achegas científicas, tanto 

individuais coma colectivas, erróneas ou correctas, inflúen dunha maneira significativa no 

desenvolvemento da ciencia. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 

Competencia matemática 

Nalgúns dos exercicios relacionados coa terceira lei de Kepler desta unidade utilízanse táboas 

para ordenar os datos obtidos. Nestes exercicios repásase e utilízase o concepto de 

proporcionalidade inversa. 

Nos exercicios de movemento de corpos celestes faise necesario o uso da calculadora e, nalgúns 

casos, de notación científica. 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

Esta unidade é fundamental para entender como se formou o noso planeta e o universo en xeral. 

Ademais, a partir do coñecemento das forzas gravitatorias os alumnos poderán comprender o 

movemento dos distintos corpos celestes no universo (Sol, Terra…).  

Tratamento da información e competencia dixital 
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Na sección Recanto da lectura propóñense algúns enderezos de sitios web interesantes que 

reforzan os contidos traballados na unidade. 

Competencia social e cidadá 

Nesta unidade ensináselles aos/ás alumnos/as a valorar as achegas da ciencia para mellorar a 

calidade de vida, por exemplo, a posta en órbita dos diferentes satélites. Para iso móstraselles a 

relación que existe entre sociedade, tecnoloxía e avance da ciencia. 

Competencia para aprender a aprender 

Ao longo de toda a unidade trabállanse as destrezas necesarias para que a aprendizaxe sexa o 

máis autónoma posible. As actividades están deseñadas para exercitar habilidades como: 

analizar, adquirir, procesar, avaliar, sintetizar e organizar os coñecementos novos. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Determinar, analizando a evolución das teorías acerca da posición da Terra no universo, 

algúns dos trazos distintivos do traballo científico. 

2. Utilizar a lei da gravitación universal para calcular o peso dun obxecto na Terra e noutros 

corpos do Sistema Solar, por exemplo, na Lúa. 

3. Coñecer as características da forza gravitatoria. 

4. Analizar as causas do movemento dos corpos celestes arredor do Sol e dos satélites arredor 

dos planetas. 

5. Relacionar o movemento dos corpos cerca da superficie terrestre co MRUA. 

6. Aplicar a condición de equilibrio estático para entender o comportamento dalgúns obxectos 

apoiados nunha superficie. 

7. Coñecer o «novo» Sistema Solar e explicar en que consiste a teoría da grande explosión. 

 

 

UNIDADE 4. Forzas e presións en fluídos 

OBXECTIVOS 

 Distinguir entre presión e forza. 

 Entender a condición de flotabilidade dalgúns corpos. 

 Saber interpretar experiencias relacionadas co principio de Arquímedes. 

 Saber cales son as magnitudes que inflúen no impulso que experimenta un corpo cando se 

somerxe nun fluído. 

 Recoñecer os diferentes efectos dunha mesma forza sobre distintas superficies. 

 Recoñecer a presenza da presión atmosférica e saber como se pode medir. 

 Entender o principio de Pascal e coñecer as súas aplicacións. 

 Xustificar a perda aparente de peso dos corpos ao introducilos nos líquidos. 

 Coñecer algunhas aplicacións prácticas do principio de Pascal. 

 

CONTIDOS 

CONCEPTOS 

 Principio de Arquímedes. 
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 Forza ascensional nun fluído. 

 Flotabilidade. 

 Concepto de presión. 

 Presión hidrostática. 

 Presión atmosférica. 

 A presión e a altura. 

 Presións sobre líquidos. 

 Principio de Pascal. 

PROCEDEMENTOS, DESTREZAS E HABILIDADES 

 Relacionar a presión no interior dos fluídos coa densidade e coa profundidade. 

 Reflexionar sobre por que os corpos flotan. 

 Resolver exercicios aplicando o principio de Pascal e o principio de Arquímedes. 

 Realizar cambios de unidades de presión. 

 

ACTITUDES 

 Valorar a importancia da estática de fluídos na nosa vida cotiá. 

 Analizar con actitude interrogante os fenómenos que ocorren ao noso arredor cada día. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

1. Educación para a saúde 

Cos contidos desta unidade pódense abordar os posibles problemas para a saúde ocasionados 

ao somerxernos a unha determinada profundidade na auga cando nos mergullamos, ou os 

efectos da diferenza de presión ao aterrar ou engalar un avión. Así mesmo, analizar a 

influencia na flotabilidade dun chaleco salvavidas permitiranos destacar a importancia da súa 

utilización cando realizamos deportes acuáticos. 

2. Educación ambiental 

O vento é un factor clave na dispersión natural dos contaminantes. A súa velocidade e 

dirección dependen das variacións da temperatura na atmosfera. O aumento anormal da 

temperatura coa altitude, fenómeno coñecido como «inversión térmica», pode provocar un 

incremento na concentración dos contaminantes, xa que frea o movemento do aire. Nas 

cidades, a inversión térmica vese agravada pola capa de fumes e axentes contaminantes do 

aire, capa que recolle a calor procedente da actividade humana. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 

Competencia matemática 

Nesta unidade ensínase aos/ás alumnos/as a relacionar a presión no interior dos fluídos coa 

densidade e coa profundidade. Na resolución destes exercicios utilízanse ecuacións con 

proporcionalidade directa e inversa e cálculos matemáticos. 
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En moitas das actividades e problemas da unidade utilízanse táboas para ordenar os resultados. 

Tamén se presentan cambios de unidades de presión.  

Competencia en comunicación lingüística  

Tanto mediante as lecturas das distintas epígrafes coma a través da realización dos distintos 

exercicios e problemas, os/as alumnos/as  irán adquirindo un vocabulario científico que pouco a 

pouco aumentará e enriquecerá a súa linguaxe, contribuíndo desta forma a esta competencia. 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

Esta unidade é fundamental para adquirir as destrezas necesarias para entender o mundo que nos 

rodea. 

Por exemplo, a partir do coñecemento do principio de Pascal e do principio de Arquímedes 

pódense xustificar moitas situacións facilmente observables na vida cotiá, como a flotación dun 

barco.  

Competencia para aprender a aprender 

Na sección Resumo preséntase unha síntese da unidade para reforzar os contidos máis 

importantes, de forma que o alumnado coñeza as ideas fundamentais da unidade. 

Autonomía e iniciativa persoal 

O coñecemento e a información contribúen á consecución desta competencia.

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Explicar fenómenos sinxelos relacionados coa presión. 

2. Coñecer as distintas unidades de presión e realizar cambios entre elas. 

3. Aplicar o principio de Arquímedes na resolución de exercicios. 

4. Discutir a posibilidade de que un corpo flote ou afunda ao somerxelo noutro. 

5. Explicar experiencias sinxelas onde se poña de manifesto a presión atmosférica. 

6. Enunciar o principio de Pascal e explicar as múltiples aplicacións que derivan do mesmo. 

7. Recoñecer a relación existente entre a densidade e a profundidade coa presión nos líquidos. 

 

 

UNIDADE 5. Traballo e enerxía 

OBXECTIVOS 

 Recoñecer as transformacións de enerxía para explicar algúns fenómenos cotiáns. 

 Definir enerxía mecánica e coñecer os aspectos baixo os que se presenta. 

 Explicar a conservación da enerxía mecánica en situacións sinxelas. 

 Distinguir a diferenza entre o concepto físico e o concepto coloquial de traballo. 

 Coñecer o concepto de potencia e o de rendemento. 

 Describir os efectos dalgunhas máquinas en función do traballo que realizan. 

 Valorar a importancia do aforro enerxético. 

 

CONTIDOS 

CONCEPTOS 

 Concepto de enerxía. 



~ 27 ~ 
 

 Tipos de enerxía. 

 Enerxía mecánica. 

 Enerxía cinética e enerxía potencial. 

 Principio de conservación da enerxía mecánica. 

 Traballo mecánico. Unidades. 

 Traballo da forza de rozamento. 

 Potencia mecánica. Unidades. 

 Máquinas mecánicas: panca, plano inclinado. 

 Potencia máxima. 

 Rendemento. 

 Fontes de enerxía. Consumo de enerxía. 

PROCEDEMENTOS, DESTREZAS E HABILIDADES 

 Identificar a enerxía cinética e a enerxía potencial en diferentes situacións. 

 Recoñecer o traballo como unha forma de intercambio de enerxía. 

 Resolver exercicios de traballo, potencia e conservación da enerxía mecánica. 

 Analizar o funcionamento de máquinas sinxelas. 

 

ACTITUDES 

 Valorar a importancia da enerxía nas actividades cotiás. 

 Recoñecer o traballo científico no aproveitamento das fontes de enerxía. 

 Tomar conciencia do alto consumo enerxético nos países desenvolvidos. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación ambiental. Educación para o consumo 

É moi importante que os/as alumnos/as  reflexionen sobre o elevado consumo enerxético dos 

países industrializados. Isto supón un gasto abusivo e irracional de combustibles fósiles, e 

pode xerar no futuro o esgotamento das fontes enerxéticas tradicionais. Evitalo implica, por 

un lado, utilizar enerxías alternativas e renovables, e, por outro, adoptar medidas de aforro 

enerxético, como reciclar ou reutilizar materiais. 

Así mesmo, crece a preocupación da sociedade polo medio natural. As enerxías renovables, 

procedentes do Sol, o vento ou a auga, xeran enerxía limpa que non provoca acumulación de 

gases invernadoiro, responsables do cambio climático. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 

Competencia matemática 

Na ecuación do traballo aparece a función trigonométrica coseno, polo que haberá que recordar 

este concepto matemático, así como os cálculos con ángulos. 
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Ademais, analízase o funcionamento dalgunhas máquinas sinxelas e o seu rendemento, en cuxo 

cálculo se utilizan porcentaxes. 

Nesta unidade tamén se traballa o cambio de unidades de enerxía.  

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

A partir do coñecemento de conceptos como traballo, potencia e enerxía chégase a entender o 

funcionamento de ferramentas e de máquinas como, por exemplo, a panca ou a polea. 

Ademais, a través das epígrafes relacionadas co aproveitamento das fontes de enerxía e o seu 

consumo ínstase ós/ás alumnos/as  a valorar a importancia da enerxía nas actividades cotiás e a 

non malgastala. 

Tratamento da información e competencia dixital 

Na sección Recanto da lectura propóñense algúns enderezos de sitios web interesantes que 

reforzan os contidos traballados na unidade. 

Competencia social e cidadá 

Nesta unidade ensináselles aos/ás alumnos/as a recoñecer o traballo científico no 

aproveitamento das fontes de enerxía, así como a valorar a enerxía e a non malgastala. 

Foméntase desta forma o aforro de enerxía e, con iso, un desenvolvemento sostible. Inténtase 

que os/as alumnos/as  tomen conciencia do alto consumo enerxético dos países desenvolvidos. 

Competencia para aprender a aprender 

A base que a unidade lle proporciona ao alumnado sobre traballo e enerxía pode promover que 

éste se formule novas cuestións respecto a feitos do seu contorno relacionados e intente indagar 

máis ao respecto. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Recoñecer a enerxía como unha propiedade dos corpos, capaz de producir transformacións. 

2. Aplicar o principio de conservación da enerxía mecánica á análise dalgúns fenómenos cotiás. 

3. Asimilar o concepto físico de traballo. 

4. Diferenciar claramente esforzo e traballo físico. 

5. Aplicar o concepto de potencia e traballo na resolución de exercicios. 

6. Recoñecer a lei da panca en ferramentas de uso habitual.

 

 

UNIDADE 6. Transferencia de enerxía: calor 

OBXECTIVOS 

 Explicar o concepto de temperatura a partir da teoría cinética. 

 Diferenciar claramente os conceptos de calor e de temperatura. 

 Determinar a temperatura de equilibrio das mesturas. 

 Distinguir os conceptos de calor específica e de calor latente. 

 Comprender o significado do principio de conservación da enerxía e aplicalo ás 

transformacións enerxéticas cotiás. 

 Describir o funcionamento das máquinas térmicas e comprender o concepto de rendemento 

nunha máquina. 

 Coñecer as diferentes formas de transmitirse a calor: condución, convección e radiación. 
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CONTIDOS 

CONCEPTOS 

 A temperatura dos corpos. 

 Equilibrio térmico. 

 Medida de temperatura: termómetros. 

 Calor e variación de temperatura: calor específica. 

 Calor e cambios de estado: calor latente. 

 Dilatación dos corpos. 

 Equivalencia entre calor e traballo mecánico. 

 Principio de conservación da enerxía. 

 Transformación da enerxía: máquinas térmicas. 

 Transmisión da calor: condución, convección e radiación. 

 

 

PROCEDEMENTOS, DESTREZAS E HABILIDADES 

 Analizar situacións da vida cotiá en que se producen transformacións e intercambios de 

enerxía. 

 Resolver exercicios de aplicación. 

 Transformar correctamente joules en calorías e viceversa. 

 Interpretar esquemas en que se amosan algúns efectos da calor sobre os corpos. 

 

ACTITUDES 

 Valorar a importancia da enerxía na sociedade, a súa repercusión sobre a calidade de vida e o 

progreso económico. 

 Tomar conciencia das consecuencias que o desenvolvemento tecnolóxico ten sobre o 

ambiente e a necesidade de minimizalas. 

 Fomentar hábitos destinados ao consumo responsable de enerxía. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

1. Educación para o consumo 

Podemos facer notar aos alumnos/as que a sociedade moderna está supeditada á posibilidade 

de dispoñer de fontes de enerxía que permitan obter enerxía eléctrica ou mecánica. A maior 

parte dos recursos enerxéticos utilizados actualmente son limitados e por iso é necesario 

fomentar hábitos de aforro enerxético. 

2. Educación cívica 
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O estudo da enerxía pode servir para transmitir aos/ás alumnos/as a dimensión social da 

ciencia, analizando a relación que existe entre o control dos recursos enerxéticos e o 

desenvolvemento tecnolóxico dun país, así como o seu desenvolvemento económico. 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 

Competencia matemática 

Nesta unidade ensínase aos/ás  alumnos/as a analizar situacións da vida cotiá en que se 

producen transformacións e intercambios de enerxía e a resolver exercicios de aplicación 

mediante sinxelos cálculos matemáticos. 

Nalgúns exercicios os datos ou os resultados exprésanse mediante unha táboa para organizalos e 

representalos graficamente. 

Ademais, nalgúns dos exercicios amósase aos/ás alumnos/as a relación existente entre a calor e 

a variación de temperatura mediante unha representación gráfica. 

Nestas páxinas trabállanse os cambios de unidades de temperatura e de calor.  

Competencia en comunicación lingüística  

Na sección Recanto da lectura trabállanse de forma explícita os contidos relacionados coa 

adquisición da competencia lectora, a través de textos con actividades de explotación. 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

A partir do coñecemento sobre a calor chégase a entender a súa relación cos cambios de estado 

e coas variacións de temperatura.  

Tratamento da información e competencia dixital 

Na sección Recanto da lectura propóñense varios enderezos web co obxectivo de afianzar os 

contidos estudados na unidade. 

Competencia social e cidadá 

Realizando as actividades desta unidade foméntase que o alumnado tome conciencia das 

consecuencias que o desenvolvemento tecnolóxico ten sobre o ambiente e a necesidade de 

minimizalas, contribuíndo desta forma a esta competencia. 

Tamén se fomentan hábitos destinados ao consumo responsable de enerxía. 

Autonomía e iniciativa persoal 

O coñecemento sobre a calor e a temperatura contribúe a desenvolver nos alumnos e alumnas as 

destrezas necesarias para avaliar e emprender proxectos individuais ou colectivos. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Utilizar a teoría cinética para explicar a temperatura dos corpos. 

2. Explicar a calor coma un proceso de transferencia de enerxía entre dous corpos. 

3. Propoñer e resolver problemas utilizando os conceptos de calor específica e de calor latente. 

4. Enumerar e explicar os diferentes efectos da calor sobre os corpos. 

5. Aplicar o principio de conservación da enerxía a situacións cotiás. 

6. Realizar exercicios transformando correctamente joules en calorías e viceversa. 

7. Enumerar e explicar os diferentes mecanismos de propagación da calor. 

8. Describir o funcionamento dunha máquina térmica e calcular o seu rendemento. 

 



~ 31 ~ 
 

 

UNIDADE 7. Sistema periódico e enlace 

OBXECTIVOS 

 Relacionar número atómico e número másico coas partículas que compoñen o átomo. 

 Repasar os distintos modelos atómicos propostos ao longo da historia. 

 Coñecer a configuración electrónica dos átomos. 

 Asociar as propiedades dos elementos coa estrutura electrónica. 

 Coñecer o criterio de clasificación dos elementos no sistema periódico. 

 Diferenciar e explicar os distintos enlaces químicos. 

 Recoñecer os distintos tipos de enlace en función dos elementos que forman o 

composto. 

 Coñecer as propiedades dos compostos iónicos, covalentes e metálicos.  

 Formular e nomear, con elevado porcentaxe de acerto, compostos inorgánicos. 

 

CONTIDOS 

CONCEPTOS 

 Constitución do átomo. 

 Número atómico, número másico e isótopos dun elemento. 

 Modelo atómico de Bohr. Modelo atómico actual. 

 Distribución dos electróns nun átomo. 

 O sistema periódico dos elementos. 

 Enlace iónico. Propiedades dos compostos iónicos. 

 Enlace covalente. Propiedades dos compostos covalentes. 

 Enlace metálico. Propiedades dos metais. 

 Formulación de compostos inorgánicos. 

 

PROCEDEMENTOS, DESTREZAS E HABILIDADES 

 Elaborar unha liña de tempo cos diferentes modelos atómicos. 

 Escribir as configuracións electrónicas dos elementos e relacionalas coas súas propiedades e 

coa súa posición na táboa periódica. 

 Recoñecer os ións dun composto formado por un metal e un non metal. 

 Representar mediante diagramas de Lewis as moléculas dos compostos covalentes. 

 

ACTITUDES 

 Valorar a utilización dos modelos para o estudo dos enlaces químicos. 

 Recoñecer a importancia da influencia da química no descubrimento de novos compostos 

para mellorar a calidade de vida. 

 Apreciar a necesidade de determinados elementos e compostos no ser humano. 
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EDUCACIÓN EN VALORES 

1. Educación para a saúde 

O corpo humano necesita catorce elementos metálicos para funcionar correctamente. En orde 

de maior a menor cantidade son: Ca (compoñente do esqueleto); Na e K (encargados dos 

impulsos nerviosos desde a cara ao cerebro); Fe (responsable de que os glóbulos vermellos 

poidan fixar o osíxeno do aire que respiramos para distribuílo por todo o corpo); Mg (regula 

o movemento das membranas e emprégase na construción de proteínas); Zn, Cu, Sn, V, Cr, 

Mn, Mo, Co e Ni (forman parte dos encimas que regulan o crecemento, o desenvolvemento, 

a fertilidade, o aproveitamento eficaz do osíxeno…). 

2. Educación non sexista 

Marie Curie é un exemplo de loita, constancia, capacidade e traballo. Graduouse coas 

mellores notas da súa promoción e foi a primeira muller que obtivo un doutorado nunha 

universidade europea. Sendo muller pioneira no mundo científico, permitíuselle o uso dun 

cuberto con goteiras para desenvolver o seu traballo de investigación e non se lle consentiu o 

acceso aos laboratorios principais por «temor a que a excitación sexual que podería producir 

a súa presenza obstaculizase as tarefas dos investigadores». A pesar de todo, conseguiu ser a 

primeira persoa en obter dous premios Nobel, un de Física e outro de Química. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 

Competencia matemática 

Nesta unidade repásanse os elementos e compostos químicos, e con eles, as porcentaxes 

matemáticas. 

Para organizar os datos sobre un elemento en cuestión, ou varios, utilízanse táboas ao longo da 

unidade.  

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

Esta unidade é fundamental para adquirir as destrezas necesarias para entender o mundo que nos 

rodea. 

A partir do coñecemento de todos os elementos que forman o sistema periódico e os distintos 

tipos de enlace que poden existir entre estes elementos chégase a entender o porqué da 

existencia dalgúns compostos e a inexistencia doutros moitos no mundo que nos rodea.  

Tratamento da información e competencia dixital 

Na sección Recanto da lectura atopamos diversos enderezos de páxinas web relacionadas coa 

temática tratada nesta unidade. 

Competencia para aprender a aprender 

A práctica continuada que os/as alumnos/as exercitan ao longo do curso desenvolve neles a 

habilidade de aprender a aprender. Conséguese que  non deixen de aprender cousas cando 

pechan o libro de texto, senón que sexan capaces de seguir aprendendo, a partir dos 

coñecementos adquiridos, das cousas que os rodean.  

Autonomía e iniciativa persoal 

Os diversos exercicios e prácticas realizadas ao longo da unidade serven para traballar esta 

competencia.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Calcular o número de partículas dun átomo a partir dos números atómico e másico. 

2. Explicar as diferenzas entre o modelo atómico actual e os modelos anteriores. 

3. Realizar configuracións electrónicas de átomos neutros e ións. 

4. Coñecer a relación entre a configuración electrónica e a clasificación dos elementos no 

sistema periódico. 

5. Coñecer a variación das propiedades periódicas en grupos e períodos. 

6. Explicar a necesidade do enlace químico. 

7. Diferenciar substancias que teñen enlace covalente, iónico ou metálico a partir das súas 

propiedades. 

8. Predicir e explicar o tipo de enlace que existirá nun composto. 

9. Formular e nomear correctamente o 75% dos compostos inorgánicos que se propoñen. 

 

 

UNIDADE 8. A reacción química 

OBXECTIVOS 

 Representar reaccións químicas a través de ecuacións químicas. 

 Realizar cálculos estequiométricos de masa e volume en reaccións químicas. 

 Relacionar o intercambio de enerxía nas reaccións coa ruptura e coa formación de enlaces en 

reactivos e produtos. 

 Coñecer os factores que inflúen na velocidade de reacción. 

 Describir reaccións químicas ácido-base e oxidación e combustión. 

 

CONTIDOS 

CONCEPTOS 

 Reaccións exotérmicas e endotérmicas. 

 Velocidade de reacción. 

 Factores que inflúen na velocidade de reacción. 

 O mol. 

 Concentración das disolucións. 

 Axuste de ecuacións químicas. 

 Cálculos estequiométricos de masa e de volume. 

 Cálculos estequiométricos con disolucións. 

 Reaccións ácido-base. 

 Reaccións de oxidación e de combustión. 

 Radioactividade. 

PROCEDEMENTOS, DESTREZAS E HABILIDADES 

 Axustar reaccións químicas. 
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 Resolver exercicios de cálculo de masa e volume en reaccións químicas. 

 Realizar exercicios de reaccións químicas en que interveñen substancias en disolución. 

 

ACTITUDES 

 Favorecer o respecto das normas de seguridade na realización de experimentos, tanto nun 

laboratorio escolar coma nun industrial. 

 Valorar a importancia da química na industria para cubrir necesidades do ser humano (novos 

materiais, medicamentos, alimentos). 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

1. Educación para a saúde 

Ácidos e bases son substancias con múltiples aplicacións na industria alimentaria, 

farmacéutica e de fertilizantes. 

O medio ácido é desfavorable para o desenvolvemento de moitos fungos e bacterias, polo 

que certos ácidos, como o cítrico ou o tartárico, se utilizan como aditivos na conservación de 

alimentos. 

Na industria farmacéutica aparecen con frecuencia substancias ácidas (ácido acetilsalicílico, 

principio activo da aspirina) ou básicas (bicarbonato sódico), utilizados como analxésicos ou 

como protectores do estómago. 

O solo onde crecen as plantas tamén pode ter máis ou menos acidez ou basicidade, 

dependendo da súa composición. Na industria de fertilizantes utilízanse tanto ácidos, como o 

nítrico, sulfúrico e fosfórico, para a obtención dos seus sales derivados, coma compostos 

básicos, por exemplo o amoníaco, para a fabricación de abonos como o nitrato amónico. 

2. Educación ambiental 

A contaminación atmosférica é unha seria ameaza para a vida no noso planeta. As reaccións 

químicas procedentes do desenvolvemento industrial emiten á atmosfera algúns óxidos de 

nitróxeno e xofre. 

Cando chove, estes óxidos reaccionan coa auga formando ácidos fortes, como o ácido nítrico 

ou o ácido sulfúrico. Estes ácidos disoltos na auga orixinan a chamada chuvia ácida. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 

Competencia matemática 

A través da resolución de exemplos e das actividades propostas, os/as alumnos/as desenvolven 

esta competencia ao longo de toda a unidade. 

Na resolución dos exercicios relacionados co concepto de mol desta unidade repásanse as 

proporcións e as relacións.  

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 

Esta unidade é fundamental para adquirir as destrezas necesarias para entender o mundo que nos 

rodea. 
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A partir do coñecemento sobre os cambios químicos e físicos os/as alumnos/as poden chegar a 

entender a natureza dos cambios que se producen no seu contorno cotián, afondando no estudo 

dos distintos tipos de reaccións que ocorren ao seu arredor. 

O estudo de todos estes conceptos relacionados cos cambios químicos ensínalles aos/ás 

alumnos/as a valorar a importancia da química na industria para cubrir necesidades do ser 

humano (novos materiais, medicamentos, alimentos…).  

Tratamento da información e competencia dixital 

Na sección Recanto da lectura propóñense enderezos web relacionados coa unidade. 

Competencia social e cidadá 

O estudo das reaccións químicas de combustión e de oxidación fortalece os coñecementos dos 

alumnos e alumnas sobre cuestións ambientais, como é o efecto invernadoiro.  

Preténdese fomentar o respecto polas normas de seguridade necesarias na realización de 

experiencias, ben nun laboratorio escolar, ben nun industrial. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Clasificar as reaccións químicas en endotérmicas e exotérmicas. 

2. Explicar como afectan distintos factores na velocidade de reacción. 

3. Axustar ecuacións químicas. 

4. Interpretar ecuacións químicas. 

5. Realizar correctamente cálculos de masa e de volume en exercicios de reaccións químicas. 

6. Recoñecer  reaccións químicas ácido-base, de oxidación e de combustión. 

 

 

UNIDADE 9. A química e o carbono 

OBXECTIVOS 

 Aprender as características básicas dos compostos do carbono. 

 Distinguir entre alcanos, alquenos e alquinos. 

 Diferenciar os compostos de carbono segundo os seus grupos funcionais. 

 Coñecer os glícidos, os lípidos, as proteínas e os ácidos nucleicos. 

 Coñecer o uso dos combustibles derivados do carbono e a súa incidencia no medio ambiente. 

 Revisar algúns dos problemas ambientais globais, por exemplo, a chuvia ácida. 

 Coñecer as accións que hai que realizar para acadar un desenvolvemento sostible. 

 

CONTIDOS 

CONCEPTOS 

 Os compostos de carbono. Características. 

 Clasificación dos compostos de carbono: hidrocarburos, alcohois e ácidos. 

 Compostos orgánicos de interese biolóxico: glícidos, lípidos, proteínas e ácidos nucleicos. 

 Polímeros sintéticos e a súa relación co medio. 

 Combustibles derivados do carbono e incidencia no ambiente. 
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 Accións para un desenvolvemento sostible. 

 

PROCEDEMENTOS, DESTREZAS E HABILIDADES 

 Escribir as fórmulas moleculares semidesenvolvidas e desenvolvidas dos compostos de 

carbono. 

 Escribir os monómeros dalgúns plásticos. 

 Escribir e axustar as ecuacións químicas que representan as reaccións de combustión de 

hidrocarburos. 

 

ACTITUDES 

 Valorar a importancia dos compostos de carbono tanto nos seres vivos coma nos materiais de 

uso cotián. 

 Recoñecer a necesidade do reciclado e descomposición dalgúns plásticos. 

 Favorecer as accións necesarias para levar a cabo un desenvolvemento sostible. 

 Recoñecer a importancia de ter coñecementos científicos para afrontar os problemas 

ambientais do noso planeta. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

1. Educación para a saúde 

Convén aproveitar o estudo dos compostos de carbono de interese biolóxico (glícidos, 

lípidos e proteínas) para concienciar ó alumnado da importancia dunha dieta equilibrada para 

a nosa saúde. 

Poderíase elaborar algunha actividade, en colaboración co Departamento de Bioloxía e 

Xeoloxía e/ou o de Educación Física, para que reflexionasen sobre que alimentos deben 

consumir, en función das súas características, idade, sexo e actividade habitual. 

2. Educación ambiental 

Ao queimar combustibles fósiles na industria enerxética, emítese á atmosfera unha gran 

cantidade de dióxido de carbono. Aínda que unha parte deste óxido o utilizan as plantas na 

fotosíntese e outra fracción se disolve na auga dos océanos, a proporción deste gas na 

atmosfera foi aumentando progresivamente nos últimos anos. Este aumento entraña unha 

elevación da temperatura da Terra debido ao efecto invernadoiro. 

Se a temperatura aumentase o suficiente, podería chegar a fundirse o xeo dos polos, o que 

suporía unha elevación do nivel do mar e a conseguinte inundación de cidades costeiras. 

 

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 

Competencia en comunicación lingüística  

A través dos textos con actividades de explotación da sección Recanto da lectura trabállanse 

de forma explícita os contidos relacionados coa adquisición da competencia lectora. 

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 
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A partir do coñecemento dos diferentes compostos do carbono e das súas características chégase 

a comprender a relación entre os polímeros sintéticos e o medio e a incidencia dos combustibles 

derivados do carbono no ambiente.  

Tratamento da información e competencia dixital 

Na sección Recanto da lectura propóñense algúns enderezos de páxinas web interesantes que 

reforzan os contidos traballados na unidade. 

Competencia social e cidadá 

Nesta unidade favorécense nos alumnos/as accións necesarias para levar a cabo un 

desenvolvemento sostible. 

Tamén se lles amosa a importancia de posuír coñecementos científicos para afrontar os 

diferentes problemas ambientais do noso planeta (o incremento do efecto invernadoiro e a 

chuvia ácida). 

Ademais, ao longo de toda a unidade recoñécese a necesidade do reciclado e a descomposición 

dalgúns plásticos. 

Autonomía e iniciativa persoal 

A base que a unidade proporciona aos/ás alumnos/as sobre os compostos do carbono pode 

promover que estes se propoñan novas cuestións respecto a feitos do seu contorno e intenten 

indagar máis ao respecto. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Coñecer as características básicas dos compostos do carbono. 

2. Clasificar os compostos de carbono segundo a clase de átomos que os forman e o tipo de 

unión entre eles. 

3. Escribir fórmulas semidesenvolvidas, desenvolvidas e moleculares de diferentes compostos 

de carbono. 

4. Recoñecer os compostos de carbono de interese biolóxico. 

5. Explicar o uso dos diferentes combustibles derivados do carbono. 

6. Coñecer os principais problemas ambientais globais. 

7. Coñecer as accións necesarias para levar a cabo un desenvolvemento sostible. 
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   CRITERIOS DE AVALIACIÓN XERAIS EN 4
O

 ESO 

 
* Aplicar correctamente as ecuacións dos movementos rectilíneo uniforme, 

rectilíneo uniformemente acelerado e circular uniforme, vinculándoas a un 

sistema de referencia. Diferenciar entre magnitudes lineais e angulares. 

Distinguir claramente os conceptos e as unidades de velocidade, aceleración, 

período e frecuencia. Representar e interpreta-las gráficas da posición, 

velocidade e aceleración fronte ó tempo. 

* Identificar e debuxa-las forzas que actúan sobre un corpo, xustificando a 

orixe de cada unha, indicando as posibles interaccións do corpo en relación con 

outros, e aplicando as leis da dinámica para estudia-lo seu movemento. 

* Coñece-las características da forza gravitacional. Calcula-lo peso dos corpos 

tendo en conta o campo gravitatorio do lugar no que se atopen 

* Analiza-lo concepto de presión e a súa aplicación a distintas situacións de 

estática de fluídos. Explica-lo fundamento dalgúns dispositivos sinxelos, como 

a prensa hidráulica e os vasos comunicantes. Predici-las diferentes situacións de 

flotabilidade dos corpos en fluídos mediante o cálculo das forzas que actúan 

sobre eles. 

* Analiza-lo significado físico do traballo. Relaciona-lo traballo coa 

transferencia de enerxía dun corpo a outro mediante a acción dunha forza. 

Interpreta-la potencia como a rapidez coa que se fai traballo e valora-la 

importancia que esta magnitude ten na industria e na tecnoloxía. Identifica-las 

formas de enerxía e as súas interconversións. 

* Interpreta-la temperatura como unha medida da enerxía media do movemento 

das partículas dun sistema. Identifica-la calor como unha enerxía en tránsito 

entre os corpos, describir casos reais nos que se pon de manifesto e analiza-los 

efectos que produce. Identificar e explica-las distintas variables que interveñen 

na calor transferida e predici-los seus valores. 

* Identifica-las transformacións enerxéticas que se producen en aparellos de 

uso común (mecánicos, eléctricos e térmicos), describindo o funcionamento 

teórico dunha máquina térmica. Aplica-lo principio de conservación da enerxía 

a transformacións enerxéticas sinxelas. 

* Identifica-las claves da ordenación dos elementos químicos no Sistema 

Periódico. Deduci-lo tipo de enlace que presenta un composto binario a partir 

da posición dos seus elementos no Sistema Periódico. 

Explica-las características máis importantes dos enlaces iónico e covalente e as 

propiedades básicas dos elementos e compostos máis comúns. Formular e 

nomear, segundo as normas da IUPAC, compostos binarios e ternarios así 

como compostos de uso frecuente no laboratorio. 

* Diferenciar entre procesos físicos e químicos. Utiliza-la teoría atómica para 

explica-la formación de substancias a partir doutras. Representar procesos 

químicos mediante ecuacións axustadas, observando nelas o principio de 

conservación da materia e realizando cálculos estequiométricos sinxelos. 

* Analiza-los aspectos enerxéticos asociados ás reaccións químicas así como os 

factores que modifican o seu desenvolvemento. Identifica-las reaccións ácido-

base e oxidación-reducción, valorando a súa incidencia no contorno. 

* Formular e nomear compostos sinxelos de carbono: hidrocarburos saturados e 

insaturados, alcois e ácidos orgánicos. Identifica-la presencia do carbono nos 

seres vivos e en materiais de orixe sintético e natural. 

* Aplica-los coñecementos da física e a química á realización axeitada das 

actividades experimentais propostas ó longo do curso. 

* Analiza-las interrelacións que nos contidos deste curso se dan entre a ciencia, 
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a tecnoloxía e a sociedade. 

 
 

TEMPORALIZACIÓN  
 

Tendo en conta a duración dos tres trimestres en que avaliativamente se atopa 

dividido o curso, faise a seguinte estimación para a temporalización dos contidos 

deste curso: 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

 Estudo do movemento. 

As forzas. 

Forzas gravitatorias. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

    Forzas e presións en fluídos.  

   Traballo e enerxía. 

   Transferencia de enerxía: calor. 

 
TERCEIRO TRIMESTRE 

 Sistema periódico e enlace. Formulación inorgánica. 

    As reaccións químicas. Cálculos estequiométricos. 

    A Química do Carbono. 

 

 

 

    CONTIDOS MÍNIMOS  
 

                      1.  Estudo do movemento 

 Sistema de referencia. 

 Carácter relativo do movemento. 

 Conceptos básicos para describir o movemento: traxectoria, posición, desprazamento. 

 Clasificación dos movementos segundo a súa traxectoria. 

 Velocidade. Carácter vectorial. 

 Velocidade media e instantánea. 

 Aceleración. Carácter vectorial. 

 MRU. Características. Lei do movemento. 

 Gráficas x-t, v-t no MRU. 

 MCU. Características. Magnitudes angulares. Lei do movemento. 

 MRUA. Características. Lei do movemento. 

 Gráficas x-t, v-t, a-t no MRUA. 

 Movemento de caída libre e lanzamento vertical cara arriba. 
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2.  As forzas  

 Definición de forza. 

 Unidade de forza no SI. 

 Efectos dinámicos e estáticos das forzas. 

 Forza: magnitude vectorial. 

 Leis de Newton: principio de inercia. 

 Principio de acción de forzas. 

 Principio de acción e reacción. 

 As forzas e o movemento. 

 A forza de rozamento. 

  

 

 3.  Forzas gravitatorias 

 A lei da gravitación universal. 

 Características da forza gravitatoria. 

 A masa e o peso. 

 Os movementos e a lei da gravidade. 

 

              

                4.  Forzas e presións en fluidos 

 Principio de Arquímedes. 

 Forza ascensional nun fluído. 

 Flotabilidade. 

 Concepto de presión. 

 Presión hidrostática. 

 Presión atmosférica. 

 A presión e a altura. 

 Presións sobre líquidos. 

 Principio de Pascal. 

 

 

                     5. Traballo e enerxía 

 Concepto de enerxía. 

 Tipos de enerxía. 

 Enerxía mecánica. 

 Enerxía cinética e enerxía potencial. 

 Principio de conservación da enerxía mecánica. 

 Traballo mecánico. Unidades. 

 Traballo da forza de rozamento. 

 Potencia mecánica. Unidades. 
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6 . Transferencia de enerxía: calor 

 A temperatura dos corpos. 

 Equilibrio térmico. 

 Medida de temperatura: termómetros. 

 Calor e variación de temperatura: calor específica. 

 Calor e cambios de estado: calor latente. 

 Dilatación dos corpos. 

 

 

                     7.  Sistema periódico e enlace 

 Constitución do átomo. 

 Número atómico, número másico e isótopos dun elemento. 

 Modelo atómico de Bohr. Modelo atómico actual. 

 Distribución dos electróns nun átomo. 

 O sistema periódico dos elementos. 

 Propiedades periódicas dos elementos. 

 Enlace iónico. Propiedades dos compostos iónicos. 

 Enlace covalente. Propiedades dos compostos covalentes. 

 Enlace metálico. Propiedades dos metais. 

 Formulación química inorgánica dos compostos máis usuais. 

  

            

    8. As reaccións químicas 

 Reaccións exotérmicas e endotérmicas. 

 Velocidade de reacción. 

 Factores que inflúen na velocidade de reacción. 

 O mol. 

 Concentración das disolucións. 

 Axuste de ecuacións químicas. 

 Cálculos estequiométricos de masa e de volume. 

 Cálculos estequiométricos con disolucións. 

 

     

     9. A Química e o carbono 

 Os compostos de carbono. Características. 

 Descrición dos compostos do carbono máis sinxelos: hidrocarburos. 
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PRINCIPIOS METODOLÓXICOS NAS MATERIAS DE FÍSICA 

E QUÍMICA DE 3º E  4º DA ESO. 
 

     Os principios metodolóxicos que rixen estas materias son: actividade e experimentación,  

 personalización, participación, significatividade e funcionalidade. 

A actividade constructiva do alumno/a  é o factor decisivo na realización das aprendizaxes 

escolares. A actividade constructiva non se limita ó simple activismo por parte do alumno/a, 

senón que esixe unha actividade mental que o leve a modificar e reelabora-los seus esquemas 

de coñecemento, e a construí-la súa propia aprendizaxe. Neste proceso, os/as profesores/as 

actúarán como guías e mediadores para facilita-la construcción de aprendizaxes significativas, 

que levan a establecer relacións entre os coñecementos e experiencias previas e os novos 

contidos. 

O profesorado ha de proporcionar oportunidades para poñer en práctica os novos 

coñecementos, para que o/a alumno/a comprobe o interese e a utilidade do aprendido. É 

igualmente importante estimula-la reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de 

conclusións respecto do que se aprendeu, de xeito que o/a alumno/a poida analiza-lo avance 

respecto das súas ideas previas. 

As aprendizaxes han de ser funcionais, asegurando que poidan ser empregadas nas 

circunstancias reais en que o/a alumno/a as necesite. Por aprendizaxe funcional enténdese 

non só a posible aplicación práctica do coñecemento adquirido, senón tamén o feito de que 

os contidos sexan necesarios e útiles para realizar outras aprendizaxes. Tamén supón o 

desenvolvemento de estratexias que posibiliten a planificación e regulación da propia 

actividade de aprendizaxe: é dicir, aquelas relacionadas co aprender a aprender. O/a 

profesor/a debe axusta-la axuda pedagóxica ás diferentes necesidades do alumnado e 

facilitar recursos ou estratexias variados que permitan dar resposta ás diversas motivacións, 

intereses e capacidades que presentan os/as alumnos/as destas idades. 

 

   

   

  ATENCIÓN Á DIVERSIDADE NAS MATERIAS DE FÍSICA E    

  QUÍMICA DE 3º E  4
O

 DA ESO   
 

Debe prestarse unha especial atención ó tratamento da diversidade, porque somos 

conscientes de que non todo o alumnado aprende ó mesmo ritmo nin as mesmas cousas. Sen 

embargo, no libro do alumno, para non crear discriminacións, non se especifican as 

actividades de reforzo nin de ampliación. Estas recóllense no libro do profesor. 

No tratamento, o profesorado proporá diferentes enfoques didácticos para ir mais alá dos 

mínimos indispensables para o alumnado no seu conxunto e tamén outras propostas para 

aqueles membros do grupo que, polas súas características, presenten dificultades para segui-

lo ritmo xeral. Para os primeiros pensamos nunhas actividades de perfeccionamento ou 

ampliación, mentres que os demais deberán recibir unha atención máis personalizada, a 

partires de actividades de reforzo ou de reiteración. 

Usase un modelo que pon o seu acento nas propostas didácticas de ampliación ou 

perfeccionamento para os alumnos/as  mais avantaxados e nos exercicios mais sinxelos para os 

que presenten dificultades. En ámbolos casos optamos pola creatividade e non pola simple 

memorización. Por esto, os exercicios presentados aceptan respostas flexibles, froito do esforzo 

persoal e do razoamento do propio alumnado, non da repetición memorística de conceptos que, 

a miúdo, non se dan entendido. 
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN 

SECUNDARIA 

 
      1. PROCESO DE AVALIACIÓN 

 

 Avaliación inicial 

 Ao inicio do curso comprobarase os coñecementos previos dos/as alumnos/as de cada   

grupo mediante unha proba que pode ser escrita tipo test ou ben oral en forma de coloquio, 

cuxos resultados só se terán en conta a efectos de adecuar o nivel de partida a cada grupo. 

 
Avaliación formativa 

Ao longo do cuso os/as alumnos/as estarán informados do seu progreso de aprendizaxe a 

través das indicacións que se vaian dando: corrección de probas escritas, corrección dos 

traballos propostos e notas de participación na clase. Unha vez ao trimestre informarase aos 

pais e alumnos/as a través da cualificación da avaliación. 

 
Avaliación sumativa 

Ao remate do curso valorarase o rendemento académico dos alumnos e alumnas mediante 

unha cualificación final que se determinará de acordo cos criterios de cualificación que se 

detallan nos puntos seguintes. 
      
  

      2. PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN    

     
     Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións). 

     Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións). 

     Análise e valoración de tarefas individuais ou en grupo. 

     Observación directa do traballo diario. 
 

     
     3. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 
Probas escritas: para medir a adquisición de contidos e procedementos; deberán estar 

deseñadas atendendo aos estándares de aprendizaxe. En ningún caso serán o único 

instrumento de avaliación. 

     Traballo dos alumnos/as: actividades realizadas na clase e na casa, traballo no labora- 

     torio.            

         Caderno do profesor/a: observación da atención, participación, puntualidade, asistencia 

         e actitude do/a alumno/a na clase. 

 
 

  

CRITERIOS PARA DETERMINAR A CUALIFICACIÓN DA   

AVALIACIÓN EN SECUNDARIA 
 
1. Proba/s escrita/s ou exame/s de avaliación: ponderación  70% 

Cada proba valorarase de 0 a 10 puntos, expresada con unha ou dúas cifras  decimais; o valor 

de cada pregunta indicarase ó comezo da proba, de forma verbal, ou ben na propia proba 

escrita. 

A valoración de cada proba farase de acordo cos criterios de corrección indicados en páxina 

posterior. 
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2. Traballo continuo dos/as alumnos/as: ponderación 20% 

Valorarase de 0 a 10 puntos, podendo expresarse ata unha cifra decimal. 

A cualificación deste apartado medirase por varios destes criterios: breves controis periódicos, 

orais ou escritos, coa materia explicada ata ese día, que nos miden o traballo no día a día do 

alumno/a durante o trimestre; participación do alumno e alumna na clase; tarefas 

encomendadas para a casa;  prácticas de laboratorio. 

 

3. Actitude do/a alumno/a na aula: ponderación 10% 

Cada alumno/a disporá de 10 puntos iniciais por trimestre que se irán reducindo en  función de 

faltas de puntualidade, actitude incorrecta, faltas de asistencia inxustificadas, atención 

inadecuada e ausencia dos materiais de traballo. 

 
 

 

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN EN SECUNDARIA 

 
A cualificación de cada avaliación determinarase tendo en conta os criterios indicados 

anteriormente. A cualificación obtida en cada trimestre poderá ser redondeada, de xeito que o 

decimal se asimilará ó enteiro superior se o seu valor é 0,5 ou superior, e ó anterior en caso 

contrario. O redondeo ao enteiro superior non se aplicará cando o/a alumno/a mostre valores 

baixos nos puntos 2 (Traballo contínuo) e 3 (Actitude) dos criterios de cualificación 

anteriormente sinalados. Superan a avaliación os/as alumnos/as que acaden cualificación de 5 

ou mais puntos. 

 

 

 

PROBAS  DE RECUPERACIÓN ORDINARIA EN SECUNDARIA 

 
O alumnado que na avaliación obteña unha cualificación inferior a 5 puntos, deberá realizar a  

correspondente proba de recuperación, que se levará a cabo na data adecuada a criterio do 

profesor/a, e de acordo co alumnado.  

O exame de recuperación valorarase de 0 a 10 puntos e consistirá nunha proba escrita con 

exercicios e  cuestións referidas aos contidos da materia non superados anteriormente.  

Os criterios de cualificación das recuperacións seguirán as ponderacións das propias 

avaliacións. Así, á nota ponderada do exame escrito engadirase a nota de traballo e actitude 

do/a alumno/a que acadara na avaliación a recuperar. 

Entenderase que a avaliación está recuperada cando, despois de efectuado o redondeo, a 

cualificación sexa igual ou superior a 5 puntos. 

 

 

 

CRITERIOS PARA DETERMINAR A CUALIFICACIÓN FINAL  

ORDINARIA E CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN SECUNDARIA 

  
 Para os efectos de cálculo da cualificación final ordinaria incluiranse as cualificacións 

das tres avaliacións e das recuperacións correspondentes, cando estas se levaran a 

cabo.  

 

 A cualificación final será a media aritmética das tres avaliacións trimestrais, incluindo 

nesa media, como outra nota mais do curso, as recuperacións que se realizaron. 

 

 Con carácter xeral, para superar a materia requirirase a superación das tres avaliacións 
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ou das recuperacións das avaliacións suspensas. Non obstante, pode superarse a 

materia cunha soa avaliación suspensa cando nesta se teña unha cualificación de 

avaliación ou de recuperación non inferior a 4 puntos e a media final das tres 

avaliacións, despois de redondeo, é igual ou superior a 5 puntos. Tamén se supera a 

materia, con cualificación de 5 puntos, cando non tendo acadada esta puntuación na 

media final, o/a alumno/a recuperou as probas de cada avaliación suspensa. 

 

 

 

CRITERIOS  PARA  DETERMINAR A CUALIFICACIÓN EXTRA- 

ORDINARIA DE SETEMBRO EN 3
O

 E 4
O

 ESO 
 

 As probas finais que se dispoñan  consistirán nunha proba escrita, que se valorará de 

0 a 10 puntos, con cuestións e problemas referidos ós contidos mínimos sinalados na 

programación procurando o equilibrio entre a presenza dos diferentes bloques en que 

está dividida a materia. 

 Dadas as características das asignaturas esixirase que nestas probas, o/a alumno/a 

acade unha cualificación equilibrada entre esas diferentes partes. Isto cobra especial 

interese na materia de Física e Química de 4º da ESO. 

 Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado o redondeo, se obteña 

unha puntuación igual ou superior a 5 puntos. 

 

 

 

CRITERIOS XERAIS DE CORRECCIÓN DOS EXAMES  

 
  - As respostas deben axustarse ao enunciado da pregunta. 

  - Terase en conta a claridade da exposición dos conceptos, procesos, os pasos seguidos, as 

hipóteses, a orde  lóxica e a utilización adecuada da linguaxe científica. 

  - Os erros graves de concepto levarán a anular o apartado correspondente. 
  - Os parágrafos/apartados que esixen a solución dun apartado anterior cualificaranse 

independentemente do  resultado do devandito apartado. 

  - Cando a resposta deba ser razoada ou xustificada, non facelo supoñerá unha puntuación de 

cero no apartado correspondente. Un resultado erróneo pero cun razoamento correcto valórase. 

  - Cando por unha formulación incorrecta ou a igualación incorrecta dunha ecuación química    

un exercicio non esté ben resolto, éste puntuará como máximo o 25% da nota do apartado. 

  - Nun problema numérico a resposta correcta, sen razoamento ou xustificación, pode ser 

valorada cun cero se o corrector/a non é capaz de ver de onde saíu o devandito resultado. 

  - Os erros nas unidades ou non poñelas descontará un 25% da nota do apartado. 

  - Un erro no cálculo considerarase leve e descontarase o 25% da nota do apartado, agás que os 

resultados carezan de lóxica e o alumnado non faga unha discusión acerca da falsidade do 

devandito resultado. 
 

 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE   

ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE EN SECUNDARIA 
 

En este punto da programación indicamos unha serie de instrumentos de axuda para reflexionar 

sobre catro aspectos fundamentais na práctica docente: 
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       -  PLANIFICACIÓN: 

 

1. Programa-la materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe e o tempo dispoñible 

para o seu desenvolvemento. 

2. Seleccionar e secuenciar de forma progresiva os contidos da programación de aula 

tendo en conta as particularidades de cada un dos grupos. 

3. Programar actividades e estratexias en función dos estándares de aprendizaxe. 

4. Planificar as clases de modo flexible, preparando actividades e recursos axustados á 

programación de aula e as necesidades e intereses do alumnado. 

5. Establecer os criterios, procedementos e instrumentos de avaliación que permiten facer 

o seguimento do progreso de aprendizaxe do alumnado. 

 

 

       -  MOTIVACIÓN DO ALUMNADO: 

 

1. Plantear situacións que introduzan a unidade (lecturas, debates, diálogos…). 

2. Relaciona-los aprendizaxes con aplicacións reais. 

3. Estimular a participación activa dos alumnos e alumnas en clase.   

4. Promover a reflexión dos temas tratados. 

 

 

      -  DESENVOLVEMENTO DO ENSINO: 

 

1. Cando se introducen conceptos novos relacionalos, si é posible, cos xa coñecidos; 

intercalar preguntas aclaratorias; poñer exemplos... 

2. Ter predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer apoios dentro e fora das clases.  

3. Optimizar o tempo dispoñible para o desenvolvemento de cada bloque ou unidade 

didáctica.   

4. Utilizar axuda audiovisual ou de outro tipo para apoiar os contidos na aula. 

5. Promover o traballo cooperativo e manter unha comunicación fluida co alumnado. 

6. Desenvolve-los contidos dunha forma ordeada e comprensible para os alumnos e as 

alumnas. 

7. Plantear actividades que permitan a adquisición dos estándares de aprendizaxe e as 

destrezas propias da etapa educativa. 

8. Plantear actividades grupais e individuais. 

 

 

      -  SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE: 

 

1. Realiza-la avaliación inicial ao principio de curso para axustar a programación ó nivel 

do alumnado. 

2. Detectar os coñecementos previos de cada unidade didáctica/bloque. 

3. Revisar, con frecuencia, os traballos propostos para a aula e para casa. 

4. Proporciona-la información necesaria sobre a resolución das tarefas e cómo se poden 

mellorar. 

5. Correxir e explicar de forma habitual os traballos e as actividades dos alumnos/as, e dar 

pautas para a mellora das súas aprendizaxes.  

6. Utilizar suficientes criterios de avaliación que atendan de maneira equilibrada a avalia-                                                                                  

ción dos diferentes contidos. 

7. Propor novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando estes non 

foron acadados suficientemente.  

8. Propor novas actividades de maior nivel cando os obxectivos foron acadados con 

suficiencia. 

9. Usar diferentes técnicas de avaliación en función dos contidos, o nivel do alumnado,etc. 
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         FISICA E QUIMICA 1º DE BACHARELATO 
 

 
OBXECTIVOS XERAIS 

 

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

conciencia cívica responsable que fomente a corresponsabilidade na construc- 

ción dunha sociedade xusta e equitativa, e favoreza a sustentabilidade. 

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

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 

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

para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

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

castelá. 

 Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

 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. 

 Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

 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. 

 Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

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

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

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

 
 

 

    Bloque 1. A actividade científica 

 

            CONTIDOS                             

                   Estratexias necesarias na actividade científica. 

                   As TIC no traballo científico. 

                   Proxecto de investigación.  

            

             

             CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

                   Recoñecer e utilizar as estratexias básicas da actividade científica. 

                   Utilizar e aplicar as TIC no estudo dos fenómenos físicos e químicos. 

                   Realizar en equipo tarefas propias da investigación científica. 

  

             

             ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE    

                   Aplica habilidades necesarias para a investigación científica: fai preguntas, iden- 

                   tifica problemas, recolle datos, realiza experiencias, deseña estratexias de resolu- 

                 ción de problemas, utiliza modelos e leis e obtén conclusións. 
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                  Resolve exercicios numéricos, expresando o valor das magnitudes con notación 

                 científica. 

                 Diferencia magnitudes escalares e vectoriais e opera correctamente con elas. 

                 A partir dun texto científico, extrae e interpreta a información. 

                 Usa aplicacións virtuais interactivas para simular experimentos físicos de difícil 

                 realización no laboratorio.   

                  Realiza de xeito cooperativo algunhas tarefas propias da investigación científica: 

                 búsqueda de información, prácticas de laboratorio, etc. 

 

            

            COMPETENCIAS CLAVE 

                  Neste bloque trabállanse as competencias clave seguintes: 

                    

                  Competencia matemática e competencia en ciencia e tecnoloxía. 

                  Competencia aprender a aprender. 

                  Competencia en comunicación lingüística. 

                  Competencia social e cívica. 

                  Competencia dixital. 

                  Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor.   

 

 

             ACTIVIDADES 

                  Exercicios e problemas das páxinas 30 e 31 do libro de texto.                     

                  Lectura dun texto científico para extraer información. 

                  Prácticas de laboratorio en equipo. 

 

      

      Bloque 2.  Aspectos cuantitativos da Química 

 

             CONTIDOS 

                     Revisión da teoría atómica de Dalton. 

                     Leis dos gases. Ecuación de estado dos gases ideais. 

                     Determinación de fórmulas empíricas e moleculares. 

                     Disolucións: formas de expresar a concentración. Preparación de disolucións. 

                      Métodos actuais para a análise de substancias: espectroscopía e espectrometría. 

 

 

              CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

                  Explicar a teoría atómica de Dalton e as leis básicas asociadas ó seu establece- 

                    mento. 

                    Utilizar a ecuación de estado dos gases ideais para mostrar relacións entre a pre- 

                    sión, o volume e a temperatura. 

                    Aplicar a ecuación de estado dos gases ideais para calcular masas moleculares e  

                    determinar fórmulas moleculares. 

                    Realizar os cálculos necesarios para a preparación de disolucións dunha concen- 

                    tración dada e expresar a concentración en calquera das formas establecidas. 

                    Utilizar os datos obtidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas 

                    atómicas. 

                    Recoñecer a importancia das técnicas espectroscópicas que permiten a análise de 

                    substancias.  

                   

                      

              ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

                    Xustifica a teoría atómica de Dalton a partir das leis fundamentais da química. 

                   Determina as magnitudes que definen o estado dun gas aplicando a ecuación  
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                    de estado dos gases ideais. 

                   Determina presións totais e parciais dos gases dunha mestura. 

                    Relaciona a fórmula empírica e molecular dun composto coa súa composición 

                    centesimal, aplicando a ecuación de estado dos gases ideais. 

                    Expresa a concentracion dunha disolución en g/L, mol/L, porcentaxe en masa e 

                     en volume; leva a cabo e describe o procedemento de preparación no laboratorio 

                   de disolucións dunha concentración dada, realizando os cálculos necesarios. 

                    Calcula a masa atómica dun elemento a partir dos datos espectrométricos obtidos 

                    para os diferentes isótopos deste. 

                    Describe as aplicacións da espectroscopía na identificación de elementos e com- 

                    postos. 

 

 

           COMPETENCIAS CLAVE 

                   Neste bloque traballarase exclusivamente a competencia matemática e competen- 

                   cia en ciencia e tecnoloxía. 

 

 

           ACTIVIDADES 

                 Exercicios e problemas das páxinas 46, 47, 50, 73, 74 e 76 do libro de texto. 

                 Prácticas de laboratorio: preparación de disolucións. 

 

 

    Bloque 3.  Reaccións químicas 

 

           CONTIDOS 

                  Reacción química: ecuacións químicas e axustes.Tipos de reaccións químicas. 

                  Estequiometría das reaccións. Reactivo limitante e rendemento dunha reacción. 

                  Química e industria. 

 

         

           CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

                  Formular e nomear correctamente as substancias que interveñen nunha reacción 

                  química dada, e levar a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas 

                  Interpretar as reaccións químicas e resolver problemas nos que interveñen reactivos  

                  limitantes e reactivos impuros, determinando rendementos de procesos. 

                  Identificar as reaccións químicas implicadas na obtención de compostos inorgánicos 

                  relacionados con procesos industriais. 

                  Identificar os procesos básicos da siderurxia e as aplicación dos productos resultan- 

                  tes. 

                  Valorar a importancia da investigación científica no desenvolvemento de novos ma- 

                  teriais con aplicacións que melloren a calidade de vida.    

 

      

           ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

                  Escribe e axusta ecuacións químicas sinxelas de distinto tipo (síntese, neutraliza- 

                  ción, oxidación, etc) e de interese bioquímico ou industrial. 

                  Interpreta unha ecuación química en termos de cantidade de materia, masa, número 

                  de partículas ou volume, para realizar cálculos estequiométricos nela. 

                Realiza cálculos estequiométricos aplicando a lei de conservación da masa. 

                  Realiza cálculos estequiométricos nos que interveñen substancias en estado sólido 

                   líquido ou gasoso, ou substancias en disolución, en presenza dun reactivo limitante 

                 ou un reactivo impuro. 

                 Aplica o rendemento dunha reacción na resolución de cálculos estequiométricos. 

                 Describe o proceso de obtención de productos inorgánicos de alto valor polo seu 
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                  interese industrial. 

                  Explica os procesos que teñen lugar nun alto forno, escribindo e xustificando as  

                  reaccións químicas que se producen nel. 

                  Argumenta a necesidade de transformar o ferro de fundición en aceiro, distinguindo 

                  entre ambos os productos segundo a porcentaxe de carbono que conteñan. 

                 Relaciona a composición dos tipos de aceiro coas súas aplicacións. 

                  Analiza a importancia e a necesidade da investigación científica aplicada ao desen- 

                  volvemento de novos materiais, e a súa repercusión na calidade de vida. 

 

        

        COMPETENCIAS CLAVE 

                Neste bloque trabállanse as competencias clave seguintes: 

 

                  Competencia matemática e competencia en ciencia e tecnoloxía. 

                  Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor. 

                  Competencia en conciencia e expresións culturais. 

                  Competencia social e cívica. 

 

 

           ACTIVIDADES 

                 Exercicios e problemas das páxinas 101, 102, 103, 104, 105 e 106 do libro. 

 

 

  Bloque 4.  Transformacións enerxéticas e espontaneidade das reaccións químicas 

 

         CONTIDOS 

                 Sistemas termodinámicos. 

                 Primeiro principio da termodinámica. Enerxía interna, calor e traballo. 

                 Entalpía. Ecuacións termoquímicas. 

                 Lei de Hess. 

                 Segundo principio da termodinámica. Entropía. 

                 Factores que interveñen na espontaneidade dunha reacción química. Enerxía  

                 de Gibbs. 

                 Consecuencias sociais e ambientais das reaccións de combustión. 

 

 

         CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

                Interpretar o 1º principio da termodinámica como principio de conservación da 

                enerxía en sistemas nos que se producen intercambios de calor e traballo. 

                Recoñecer a unidade da calor no S.I. e o seu equivalente mecánico. 

                Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións endotérmicas e 

                exotérmicas. 

                Describir as posibles formas de calcular a entalpía dunha reacción química. 

                Dar resposta a cuestións conceptuais sinxelas sobre o 2º principio da termodinámica 

                en relación ós procesos espontáneos. 

                Predicir, de forma cualitativa e cuantitativa, a espontaneidade dun proceso químico  

                en determinadas condicións, a partir da enerxía de Gibbs. 

                Distinguir os procesos reversibles e irreversibles, e a súa relación coa entropía e o  

                segundo principio da termodinámica. 

                Analizar a influencia das reaccións de combustión a nivel social e ambiental, e as  

                súas aplicacións. 

 

 

         ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

                Relaciona a variación da enerxía interna nun proceso termodinámico coa calor inter- 
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               cambiada e co traballo realizado no proceso. 

               Explica o procedemento para determinar o equivalente mecánico da calor referido ó  

               experimento de Joule. 

               Expresa as reaccións mediante ecuacións termoquímicas debuxando e interpretando 

               os diagramas entálpicos. 

               Calcula a variación de entalpía dunha reacción aplicando a lei de Hess, coñecendo as  

               entalpías de formación das substancias asociadas a unha transformación química dada 

               e interpreta o seu signo. 

               Predí a variación de entropía nunha reacción química dada dependendo da molecula- 

               ridade e do estado das substancias que interveñen. 

               Identifica a enerxía de Gibbs coa magnitude que informa sobre a espontaneidade da 

               reacción química. 

               Xustifica a espontaneidade dunha reacción química en función dos factores entálpi- 

              cos, entrópicos e da temperatura. 

             Relaciona o concepto de entropía coa espontaneidade dos procesos irreversibles. 

              Analiza as consecuencias do uso de combustibles fósiles, relacionando as emisións de 

               CO2 co seu efecto na calidade de vida (efecto invernadoiro, quecemento global, reduc- 

               ción dos recursos naturais e outros), e propón actitudes sustentables para reducir estes 

             efectos. 

 

 

       COMPETENCIAS CLAVE 

              Neste bloque trabállanse as competencias clave seguintes: 

 

               Competencia matemática e competencia en ciencia e tecnoloxía. 

               Competencia en comunicación lingüística. 

               Competencia social e cívica. 

               Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor. 

 

 

         ACTIVIDADES 

               Exercicios e problemas das páxinas 129, 130, 131, 153, 154, 155 e 156 do libro. 

 

 

 Bloque 5.  Química do carbono  

 

        CONTIDOS 

               Enlaces do átomo de carbono. 

               Compostos de carbono. Hidrocarburos. 

               Formulación e nomenclatura IUPAC dos compostos do carbono. 

               Compostos de carbono nitroxenados e osixenados. 

               Isomería estrutural. 

               Petróleo e novos materiais. 

               Aplicacións e propiedades dos compostos do carbono. 

 

 

       CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

              Recoñecer hidrocarburos saturados e insaturados, aromáticos, relacionándoos con  

               compostos de interese biolóxico e industrial. 

              Identificar compostos orgánicos que conteñen función osixenadas e nitroxenadas. 

              Representar os tipos de isomería estrutural. 

              Explicar os fundamentos químicos relacionados coa industria do petróleo e do gas 

               natural. 

              Valorar o papel da química do carbono nas nosas vidas e recoñecer a necesidade de 

              adoptar actitudes e medidas ambientalmente sustentables. 
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        ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

              Formula e nomea, segundo as normas da IUPAC, hidrocarburos de cadea aberta e 

              pechada, así como derivados aromáticos. 

              Formula e nomea, segundo as normas da IUPAC, compostos orgánicos sinxelos 

              cunha función osixenada ou nitroxenada. 

              Representa os isómeros estruturais dun composto orgánico. 

              Describe o proceso de obtención do gas natural e dos derivados do petróleo a nivel 

              industrial, e a súa repercusión ambiental. 

              A partir dunha fonte de información, elabora un informe no que se analice e xustifique  

              a importancia da química do carbono e a súa incidencia na calidade de vida. 

 

 

       COMPETENCIAS CLAVE 

              Neste bloque trabállanse as competencias clave seguintes: 

 

               Competencia matemática e competencia en ciencia e tecnoloxía. 

               Competencia social e cívica. 

               Competencia en comunicación lingüística. 

                

                 

         ACTIVIDADES 

               Exercicios de formulación e nomenclatura das páxinas 179, 201, 202, 203, 204. 

               Exercicios de isomería da páxina 203.  

 

 

 Bloque 6.  Cinemática 

          

        CONTIDOS      

               Sistemas de referencia inerciais. Principio de relatividade de Galileo. 

               Movementos rectilíneo e circular. 

               Movemento circular uniformemente acelerado (M.C.U.A.) 

               Composición dos movementos rectilíneo uniforme e rectilíneo uniformemente  

               acelerado. 

               Descrición do movemento armónico simple(MHS). 

                

 

        CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

               Distinguir entre sistemas de referencia inerciais e non inerciais. 

               Representar gráficamente as magnitudes vectoriais que describen os movementos nun 

               sistema de referencia adecuado. 

               Recoñecer as ecuacións dos movementos rectilíneo e circular, e aplicalas a situacións 

               concretas. 

               Interpretar representacións gráficas dos movementos rectilíneo e circular. 

               Determinar velocidades medias a partir do vector de posición e aceleracións medias a 

               partir do vector velocidade. 

               Describir o M.C.U.A. e expresar a aceleración en función das súas compoñentes in- 

               trínsecas. 

               Relacionar nun movemento circular as magnitudes angulares coas lineais. 

               Identificar o movemento non circular dun móbil nun plano como composición de dous 

               movementos unidimensionais, un M.R.U. e/ou M.R.U.A. 

               Interpretar o significado físico dos parámetros que describen o M.H.S. e asocialo ao 

               movemento dun corpo que oscile. 
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       ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

              Analiza o movemento dun corpo en situacións cotiás razoando se o sistema de refe- 

              rencia elixido é inercial ou non inercial. 

              Xustifica a viabilidade dun experimento que distinga se un sistema de referencia se 

              acha en repouso ou se move con velocidade constante. 

              Describe o movemento dun corpo a partir dos seus vectores de posición, velocidade, 

              e aceleración nun sistema de referencia dado.    

              Obtén as ecuacións que describen velocidade e a aceleración medias dun corpo a partir  

              da expresión dos vectores de posición e velocidade en función do tempo. 

              Resolve exercicios prácticos de cinemática en dúas dimensións (movemento dun cor- 

              po nun plano) aplicando as ecuacións dos M.R.U. e M.R.U.A. 

              Realiza e describe experiencias que permitan analizar os movementos rectilíneo ou  

              circular, e determina as magnitudes involucradas. 

              Interpreta as gráficas que relacionan as variables implicadas nos M.R.U., M.R.U.A. 

               e movemento circular uniforme, aplicando as ecuacións adecuadas para obter os valo- 

              res do espazo percorrido, a velocidade e a aceleración. 

              Formulado un suposto, identifica o tipo ou os tipos de movementos implicados, e aplica 

               as ecuacións da cinemática para realizar predicións acerca da posición e a velocidade  

             do móbil.  

            Identifica as compoñentes intrínsecas da aceleración en casos prácticos e aplica as  

             ecuacións que permiten determinar o seu valor. 

             Relaciona as magnitudes lineais e angulares para un móbil que describe unha traxecto- 

             ria circular, establecendo as ecuacións correspondentes. 

             Recoñece movementos compostos, establece as ecuacións que os describen, e calcula o 

              valor das magnitudes altura máxima e alcance, así como valores instantáneos de posi- 

            ción, velocidade e aceleración. 

            Resolve problemas relativos á composición de movementos descompoñéndoos en dous  

            movementos rectilíneos. 

            Emprega simulacións virtuais interactivas para resolver supostos prácticos reais, deter- 

             minando condicións iniciais, traxectorias e puntos de encontro dos corpos implicados. 

            Deseña, realiza e describe experiencias que poñan de manifesto o M.H.S. e determina 

            as magnitudes involucradas. 

           Interpreta o significado físico dos parámetros que aparecen na ecuación do M.H.S. 

            Predí a posición dun oscilador harmónico simple coñecendo a amplitude, a frecuencia,  

            o período e a fase inicial. 

            Obtén a posición, velocidade e aceleración nun M.H.S. aplicando as ecuacións que o  

            describen. 

            Analiza o comportamento da velocidade e da aceleración dun M.H.S. en función da  

            elongación. 

            Representa graficamente a posición, a velocidade e a aceleración do M.H.S. en función 

            do tempo, comprobando a súa periodicidade. 

 

 

       COMPETENCIAS CLAVE 

              Neste bloque trabállanse as competencias clave seguintes: 

             

               Competencia matemática e competencia en ciencia e tecnoloxía. 

               Competencia dixital.            

               Competencia en comunicación lingüística.   

               Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor. 
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         ACTIVIDADES 

               Exercicios e problemas das páxinas  224, 225, 226, 247, 248, 249, 250 do libro.  

               Exercicios e problemas da páxina 366 do libro de texto. 

 

 

Bloque 7.  Dinámica 

 

       CONTIDOS 

              A forza como interacción. 

              Leis de Newton. 

              Forzas de contacto. Dinámica de corpos ligados. 

              Forzas elásticas. Dinámica do M.H.S. 

              Sistema de dúas partículas. 

              Conservación do momento lineal e impulso mecánico. 

              Dinámica do movemento circular uniforme. 

              Leis de Kepler. 

               Forzas centrais. Momento dunha forza e momento angular. Conservación do momento 

              angular. 

              Lei de gravitación universal. 

              Interacción electrostática: lei de Coulomb. 

 

  

      CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

             Identificar todas as forzas que actúan sobre un corpo. 

             Resolver situacións, dende un punto de vista dinámico, que involucran planos inclina-                      

             dos e/ou poleas. 

             Recoñecer as forzas elásticas en situacións cotiás e describir os seus efectos. 

             Aplicar o principio de conservación do momento lineal a sistemas de dous corpos e  

             predicir o movemento destes a partir das condicións iniciais. 

             Xustificar a necesidade de forzas para que se produza un movemento circular. 

             Contextualizar as leis de Kepler no estudo do movemento planetario. 

             Asociar o movemento orbital coa actuación de forzas centrais e a conservación do 

             momento angular. 

             Determinar e aplicar a lei de gravitación universal á estimación do peso dos corpos e á 

             interacción entre corpos celestes, tendo en conta o seu carácter vectorial. 

             Enunciar a lei de Coulomb e caracterizar a interacción entre dúas cargas eléctricas pun- 

             tuais. 

             Valorar as diferenzas e as semellanzas entre a interacción eléctrica e a gravitatoria.    

         

       

      ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

             Representa todas as forzas que actúan sobre un corpo, obtendo a resultante e extraendo 

             consecuencias sobre o seu estado de movemento. 

             Debuxa o diagrama de forzas dun corpo situado no interior dun ascensor en diferentes 

               situacións de movemento, calculando a súa aceleración a partir das leis da dinámica. 

            Calcula o módulo do momento dunha forza en casos prácticos sinxelos. 

             Resolve supostos nos que aparezan forzas de rozamento en planos horizontais ou incli- 

             nados, aplicando as leis de Newton.  

             Relaciona o movemento de varios corpos unidos mediante cordas tensas e poleas coas  

             forzas que actúan sobre cada corpo. 

             Determina experimentalmente a constante elástica dun resorte aplicando a lei de Hooke 

              e calcula a frecuencia coa que oscila unha masa coñecida unida a un extremo do citado 

             resorte. 

             Demostra que a aceleración dun M.H.S é proporcional ó desprazamento empregando a 

             ecuación fundamental da dinámica. 
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            Estima o valor da gravidade facendo un estudo do movemento do péndulo simple. 

             Establece a relación entre impulso mecánico e momento lineal, aplicando a segunda lei 

             de Newton. 

             Explica o movemento de dous corpos en casos prácticos como colisións e sistemas de  

             propulsión mediante o principio de conservación do momento lineal. 

             Aplica o concepto de forza centrípeta para resolver e interpretar casos de móbiles en  

             curvas e en traxectorias circulares. 

             Comproba as leis de Kepler a partir de táboas de datos astronómicos correspondentes 

             ó movemento dalgúns planetas. 

             Describe o movemento orbital dos planetas do sistema solar aplicando as leis de Kepler 

             e extrae conclusións acerca do período orbital destes. 

             Aplica a lei de conservación do momento angular ao movemento elíptico dos planetas, 

               relacionando valores do raio orbital e da velocidade en diferentes puntos da órbita. 

             Utiliza a lei fundamental da dinámica para explicar o movemento orbital de corpos co- 

               mo satélites, planetas e galaxias, relacionando o raio e a velocidade orbital coa masa  

             do corpo central. 

             Expresa a forza de atracción gravitatoria entre dous corpos, coñecidas as variables das 

              que depende, establecendo como inciden os cambios destas variables sobre a forza.  

             Compara o valor da atracción gravitatoria da Terra sobre un corpo na súa superficie 

             coa acción de corpos afastados sobre o mesmo corpo. 

              Compara a lei de Newton da gravitación universal e a lei de Coulomb, e establece dife- 

              renzas e semellanzas entre elas. 

            Acha a forza neta que un conxunto de cargas exerce sobre unha carga problema    

             utilizando a lei de Coulomb. 

             Determina as forzas electrostática e gravitatoria entre dúas partículas de carga e masa 

              coñecidas e compara os valores obtidos, extrapolando conclusións ó caso dos electróns 

             e o núcleo dun átomo.    

          

                  

       COMPETENCIAS CLAVE 

           Neste bloque trabállanse as competencias clave seguintes: 

 

            Competencia matemática e competencia en ciencia e tecnoloxía. 

            Competencia e conciencia e expresións culturais. 

             

  

        ACTIVIDADES 

              Exercicios e problemas das páxinas 268, 269, 289, 293, 294, 295, 316 e 317 do libro. 

             Exercicios e problemas das páxinas 366 e 367 do libro de texto 

 

 

Bloque 8.  Enerxía 

 

       CONTIDOS 

              Enerxía mecánica e traballo. 

              Teorema das forzas vivas. 

              Sistemas conservativos. 

              Enerxía cinética e potencial do M.H.S. 

              Diferenza de potencial eléctrico. 

 

 

       CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

              Establecer a lei de conservación da enerxía mecánica e aplicala á resolución de casos 

              prácticos.    

              Recoñecer sistemas conservativos como aqueles para os que é posible asociar unha 
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              enerxía potencial e representar a relación entre traballo e enerxía. 

              Describir as transformacións enerxéticas que teñen lugar nun oscilador harmónico. 

              Vincular a d.d.p. eléctrico co traballo necesario para transportar unha carga entre dous 

              puntos dun campo eléctrico e coñecer a súa unidade no S.I. 

 

 

       ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

             Aplica o principio de conservación da enerxía mecánica para resolver problemas, de- 

             terminando valores de velocidade e posición, así como de enerxía cinética e potencial. 

             Relaciona o traballo que realiza unha forza sobre un corpo coa variación da súa enerxía 

             cinética, e determina algunha das magnitudes implicadas. 

             Clasifica en conservativas e non conservativas as forzas que interveñen nun suposto  

             teórico xustificando as transformacións enerxéticas que se producen e a súa relación co 

             traballo. 

             Estima a enerxía almacenada nun resorte en función da elongación, coñecida a súa  

             constante elástica. 

             Calcula as enerxías cinética, potencial e mecánica dun oscilador harmónico aplicando  

             o principio de conservación da enerxía e realiza a representación gráfica corresponden- 

             te. 

             Asocia o traballo necesario para trasladar unha carga entre dous puntos dun campo eléc- 

            trico coa diferenza de potencial existente entre eles. 

 

   

       COMPETENCIAS CLAVE 

              Neste bloque trabállase a competencia matemática e en ciencia e tecnoloxía. 

 

 

        ACTIVIDADES 

              Exercicios e problemas das páxinas 341, 342, 343, 344 e 367 do libro de texto. 

 

 

 TEMPORALIZACIÓN  

 

 Programamos comezar polos bloques de Química, para que o alumnado poida adquirir  

as ferramentas necesarias que proporciona a materia de Matemáticas. 
Tendo en conta a duración dos tres trimestres en que avaliativamente se atopa dividido o 

curso, faise a  estimación indicada para a temporalización dos contidos: 

 

Bloque 1. A actividade científica: Desenvólvese ao longo de todo o curso. 

 

Primeiro trimestre 
Bloque 5. Química do Carbono: 4 semanas  

Bloque 2. Aspectos cuantitativos da Química: 4 semanas 

Bloque 3. Reaccións químicas: 4 semanas 

 

Segundo trimestre 

Bloque 4. Transformacións enerxéticas e espontaneidade das reaccións químicas: 5 

semanas. 

Bloque 6. Cinemática: 5 semanas 

 

Terceiro trimestre 

Bloque 7. Dinámica: 6 semanas 

Bloque 8. Enerxía: 4 semanas 
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  MÍNIMOS ESIXIBEIS 

 
 Bloque 1. A actividade científica 

 

 Aplicar habilidades necesarias para a investigación científica. 

 Resolver exercicios numéricos, expresando o valor das magnitudes con notación científica. 

 Diferenciar magnitudes escalares e vectoriais e operar correctamente con elas. 

 A partir dun texto científico, extraer e interpretar a información. 

 Usar aplicacións virtuais interactivas para simular experimentos físicos de difícil realización no  

 laboratorio.      

 Realizar de xeito cooperativo algunhas tarefas propias da investigación científica: búsqueda de           

 información, prácticas de laboratorio, etc. 

 

 

 Bloque 2.  Aspectos cuantitativos da Química 

 

 Xustificar a teoría atómica de Dalton a partir das leis fundamentais da química. 

 Determinar as magnitudes que definen o estado dun gas aplicando a ecuación de estado dos 

 gases ideais. 

 Determinar presións totais e parciais dos gases dunha mestura. 

 Relacionar a fórmula empírica e molecular dun composto coa súa composición centesimal, 

 aplicando a ecuación de estado dos gases ideais. 

 Expresar a concentracion dunha disolución en g/L, mol/L, porcentaxe en masa e en volume; 

 levar a cabo e describir o procedemento de preparación no laboratorio de disolucións dunha   

 concentración dada, realizando os cálculos necesarios. 

 Calcular a masa atómica dun elemento a partir dos datos espectrométricos obtidos para os dife- 

 rentes isótopos deste. 

 

 

 Bloque 3.  Reaccións químicas 

 

 Escribir e axustar ecuacións químicas sinxelas de distinto tipo (síntese, combustión, etc), 

 e de interese bioquímico ou industrial. 

 Interpretar unha ecuación química en termos de cantidade de materia, masa, número de 

 partículas ou volume, para realizar cálculos estequiométricos nela. 

 Realizar cálculos estequiométricos aplicando a lei de conservación da masa. 

 Realizar cálculos estequiométricos nos que interveñen substancias en estado sólido, 

 líquido ou gasoso, ou substancias en disolución, en presenza dun reactivo limitante ou un 

 reactivo impuro. 

 Aplicar o rendemento dunha reacción na resolución de cálculos estequiométricos. 

 Describir o proceso de obtención de productos inorgánicos de alto valor polo seu interese 

 industrial. 

 

 

 Bloque 4.  Transformacións enerxéticas e espontaneidade das reaccións químicas 

 

 Relacionar a variación da enerxía interna nun proceso termodinámico coa calor intercambiada 

 e co traballo realizado no proceso. 

 Expresar as reaccións mediante ecuacións termoquímicas debuxando e interpretando os diagra- 

 mas entálpicos. 

 Calcular a variación de entalpía dunha reacción aplicando a lei de Hess, coñecendo as entalpías 

 de formación das substancias asociadas a unha transformación química dada e interpretar o 

 seu signo. 

 Predicir a variación de entropía nunha reacción química dada dependendo da molecularidade e 

 do estado das substancias que interveñen. 
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 Identificar a enerxía de Gibbs coa magnitude que informa sobre a espontaneidade da reacción 

 química. 

 Xustificar a espontaneidade dunha reacción química en función dos factores entálpicos, entró-  

 picos e da temperatura. 

 

 

 Bloque 5.  Química do carbono  

 

 Formular e nomear, segundo as normas da IUPAC, hidrocarburos de cadea aberta e pechada, 

 así como derivados aromáticos. 

 Formular e nomear, segundo as normas da IUPAC, compostos orgánicos sinxelos cunha fun- 

 ción osixenada ou nitroxenada. 

 Representar os isómeros estruturais dun composto orgánico. 

 A partir dunha fonte de información, elaborar un informe no que se analice e xustifique a 

 importancia da química do carbono e a súa incidencia na calidade de vida. 

 

 

 Bloque 6.  Cinemática 

 

 Distinguir entre sistemas de referencia inerciais e non inerciais. 

 Describir o movemento dun corpo a partir dos seus vectores de posición, velocidade, 

 e aceleración nun sistema de referencia dado. 

 Recoñecer as ecuacións dos movementos rectilíneo e circular, e aplicalas a situacións 

 concretas. 

 Interpretar representacións gráficas dos movementos rectilíneo e circular. 

 Determinar velocidades medias a partir do vector de posición e aceleracións medias a 

 partir do vector velocidade.  

 Resolver exercicios prácticos de cinemática en dúas dimensións (movemento dun cor- 

 po nun plano) aplicando as ecuacións dos M.R.U. e M.R.U.A. 

 Interpretar as gráficas que relacionan as variables implicadas nos M.R.U., M.R.U.A. 

 e movemento circular uniforme, aplicando as ecuacións adecuadas para obter os valo- 

 res do espazo percorrido, a velocidade e a aceleración. 

 Identificar as compoñentes intrínsecas da aceleración en casos prácticos e aplicar as  

 ecuacións que permiten determinar o seu valor. 

 Relacionar nun movemento circular as magnitudes angulares coas lineais. 

 Resolver problemas relativos á composición de movementos descompoñéndoos en dous  

 movementos rectilíneos. 

 Interpretar o significado físico dos parámetros que aparecen na ecuación do M.H.S. 

 Obter a posición, velocidade e aceleración nun M.H.S. aplicando as ecuacións que o  

 describen. 

 

  

 Bloque 7.  Dinámica 

 

 Representar todas as forzas que actúan sobre un corpo, obtendo a resultante e extraendo 

 consecuencias sobre o seu estado de movemento. 

 Resolver supostos nos que aparezan forzas de rozamento en planos horizontais ou incli- 

 nados, aplicando as leis de Newton.  

 Resolver casos para movemento de varios corpos unidos mediante cordas tensas e poleas. 

 Determinar experimentalmente a constante elástica dun resorte aplicando a lei de Hooke 

 e calcular a frecuencia coa que oscila unha masa coñecida unida a un extremo do citado 

 resorte. 

 Establecer a relación entre impulso mecánico e momento lineal, aplicando a segunda lei 

 de Newton. 

 Explicar o movemento de dous corpos en casos prácticos, como colisións e sistemas de  
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 propulsión, mediante o principio de conservación do momento lineal. 

 Aplicar o concepto de forza centrípeta para resolver e interpretar casos de móbiles en  

 curvas e en traxectorias circulares. 

 Determinar e aplicar a lei de gravitación universal á estimación do peso dos corpos e á 

 interacción entre corpos celestes, tendo en conta o seu carácter vectorial. 

 Enunciar a lei de Coulomb e caracterizar a interacción entre dúas cargas eléctricas pun- 

 tuais. 

 Comparar a lei de Newton da gravitación universal e a lei de Coulomb, e establecer dife- 

 renzas e semellanzas entre elas. 

 Determinar as forzas electrostática e gravitatoria entre dúas partículas de carga e masa 

 coñecidas e comparar os valores obtidos, aplicándoo ao caso das partículas dun átomo. 

 

 

Bloque 8.  Enerxía 

    

Aplicar o principio de conservación da enerxía mecánica para resolver problemas, determinan- 

do valores de velocidade e posición, así como de enerxía cinética e potencial. 

Relacionar o traballo que realiza unha forza sobre un corpo coa variación da súa enerxía 

cinética, e determinar algunha das magnitudes implicadas. 

Clasificar en conservativas e non conservativas as forzas que interveñen nun suposto teórico 

xustificando as transformacións enerxéticas que se producen e a súa relación co traballo. 

Estimar a enerxía almacenada nun resorte en función da elongación, coñecida a súa constante 

elástica. 

Calcular as enerxías cinética, potencial e mecánica dun oscilador harmónico aplicando o princi- 

pio de conservación da enerxía. 

             

              

 

 

                          

                     FISICA DE  2º BACHARELATO 

 
 

OBXECTIVOS XERAIS 

* Comprende-los principais conceptos da física, a súa articulación en leis, teorías e 

modelos, e as limitacións destes. 

* Desenvolve-las habilidades de pensamento propias do método científico e adquirir 

destrezas inves-tigadoras básicas, tanto de carácter documental como experimental, a través 

da aplicación á física.  

* Comprender que a física é unha ciencia en evolución, polo que a súa aprendizaxe require 

dunha actitude tolerante, non dogmática e aberta e flexible fronte a opinións diversas. 

* Valora-las contribucións da física ó progreso da tecnoloxía e, polo tanto, á mellora das 

condicións de vida da humanidade. 

* Seleccionar e aplica-los coñecementos apropiados para analizar situacións relacionadas 

coa física que se presentan na vida cotiá. 

* Avaliar informacións procedentes de distintas fontes, para formarse unha opinión propia e 

crítica, e expresarse con criterio, principalmente naqueles aspectos científicos e 

tecnolóxicos relacionados coa física. 

* Comprender que a física garda importantes relacións con outras áreas do saber, como as 

matemá-ticas, a química, a bioloxía ou a filosofía. 
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INTERACCIÓN GRAVITATORIA 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS  

 Analiza-la evolución da Ciencia na explicación dos fenómenos naturais.  

 Interpreta-las forzas gravitatorias e a súa consecuencia na orde do universo.  

 Establece-los conceptos necesarios para o estudo das interaccións a distancia.  

 Identifica-la interacción gravitatoria como unha interacción de tipo 

conservativo e establece-las magnitudes que a caracterizan.  

 Coñece-las características e as leis que rexen o movemento xeral dun corpo no 

campo gravitatorio e relacionalo coa enerxía.  

 Relaciona-los avances científicos, derivados do estudo das forzas gravitatorias, 

coa exploración actual do universo.  

CONTIDOS  

 1. Modelos do universo. Revisión histórica.  

 2. Forzas centrais.  

2.1. Momento angular dunha partícula.  

2.2. Teorema do momento angular. Principio de conservación.  

3. Leis de Kepler 

4. Lei da Gravitación Universal  

4.1.Constante "G".  

4.2. Período de revolución dun planeta.  

4.3. Interacción dun conxunto de masas puntuais. Principio de superposición.  

5. Concepto de "campo"  

5.1.Campos escalares  

5.2. Campos vectoriais  

5.3. Campos conservativos  

5.4. Forzas conservativas  

6. Enerxía potencial  

6.1. Enerxía potencial nun punto  

6.2. Traballo e diferenza de enerxía potencial  

6.3. Conservación da enerxía mecánica  

6.4. Intensidade do campo gravitatorio nun punto  

6.5. Potencial gravitatorio  

7. Aplicacións ó estudo do campo gravitatorio terrestre  

7.1. Intensidade do campo gravitatorio terrestre  

7.2. Variación da "g" coa altura, a profundidade e a latitude  

7.3. Enerxía potencial gravitatoria terrestre  

7.4. Satélites: velocidade orbital e velocidade de escape.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

• Interpretar e analiza-lo concepto de campo gravitatorio.  

Preténdese comprobar se o alumnado é quén de comprende-lo concepto físico de 

campo extendendo o devandito concepto ó estudo do campo gravitatorio, analizando de 

xeito particular as características dos campos de forzas conservativos.  

• Establecer e analiza-las magnitudes básicas relativas ó campo gravitatorio.  

Preténdese verificar que os alumnos son capaces de interpretar e analizar diferentes 

magnitudes do campo gravitatorio en cuestións e problemas, tales como forza e 
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intensidade de campo, enerxía potencial e potencial, tanto referidos a campos creados 

pola Terra coma por outros corpos celestes, incluíndo o estudo gráfico e analítico 

destes.  

Tamén se inclúe neste apartado ó estudo gráfico e analítico das interaccións entre 

masas puntuais.  

• Enunciar e interpreta-las leis Kepler do movemento planetario e aplicalas para o 

caso de órbitas circulares.  

O alumnado debe ser quén de interpretar e enuncia-las leis de Kepler, profundizando 

na súa utilización para a resolución de cuestións e problemas.  

• Analizar e avaliar diferentes situacións-problema contemplando aspectos 

cinemáticos, dinámicos e enerxéticos relativos ó campo gravitatorio.  

Con este criterio preténdese avaliar se o alumnado é capaz de resolver problemas e 

cuestións relativos a corpos situados nas proximidades de superficies planetarias, en 

estado de movemento ou de repouso, para aplicar e valora-los aspectos cinemáticos, 

dinámicos e enerxéticos apropiados. Inclúense neste apartado diferentes situacións 

relativas á velocidade de escape e a enerxía total dun corpo en traxectoria orbital.  

 

 
INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar, resolver e representar (se é o caso): as interaccións electrostáticas e o 

campo electrostático, potencial e a enerxía , xerados por cargas eléctricas puntuais.  

 Identifica-los campos de esferas condutoras, planos e fíos infinitos.  

 Analizar, resolver e representar (se é o caso): as interaccións entre cargas en 

movemento e campos magnéticos e entre correntes eléctricas entre si.  

 Determina-lo campo creado por fíos infinitos e bobinas.  

 Defini-la lei de indución de Faraday e a lei de Lenz.  

 Analiza-los fundamentos do xerador de corrente alterna.  

 Valora-las analoxías e diferenzas entre os campos gravitatorio, eléctrico e 

magnético.  

CONTIDOS  

1. Forza electrostática.  

1.1. Descrición dos fenómenos electrostáticos. Condutores e illantes.  

1.2. Carga eléctrica.  

1.3. Forza entre cargas en repouso; lei de Coulomb. Superposición.  

2. Campo electrostático.  

2.1.Campo dunha carga puntual. Superposición.  

2.2. Campo dunha distribución de n cargas.  

2.3. Campo dunha distribución continua de cargas: esfera, plano e fío infinito.  

3. Enerxía potencial electrostática  

3.1. Traballo de desprazamento dunha carga puntual no campo central creado por 

outra carga.  

3.2. Definición de enerxía potencial; definición de potencial electrostático.  

3.3. Relación entre campo e potencial electrostáticos; (relación unidimensional: evita-

lo concepto de gradiente).  

3.4 Potencial de esferas condutoras.  

4. Campo magnético no baleiro.  

4.1. As cargas en movemento como orixe do campo magnético: experiencias de 

Oersted.  
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4.2. Forza magnética sobre unha carga en movemento no seo dun campo magnético: lei 

de Lorentz.  

4.2.1. Definición e unidades de B: movemento de cargas nun campo magnético 

uniforme.  

4.3. Descrición dos imáns naturais como creadores de campo magnético. Correntes 

microscópicas.  

4.4. Campo magnético creado por correntes eléctricas.  

4.4.1. Aplicacións:  

o Campo creado por un fío infinito.  

o Campo creado por un solenoide  

4.5. Forza magnética sobre unha corrente rectilínea.  

4.6. Forza magnética entre dúas correntes rectilíneas indefinidas: Definición 

internacional de amperio.  

4.7. Definición de coeficiente de autoindución dunha bobina (relación 

Fluxo/Intensidade). Unidades.  

4.8. Forza electromotriz inducida. Lei de Lenz-Faraday.  

5. Analoxías e diferenzas entre campos gravitatorio, eléctrico e magnético.  

6. Produción de correntes alternas. Descrición dun xerador elemental.  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

• Analizar, resolver e representar (se é o caso) as interaccións electrostáticas e campo 

electrostático, potencial e a enerxía, xerados por cargas eléctricas puntuais.  

Trátase de comprobar que o alumnado é quen de relacionar e analizar en distribucións 

sinxelas de cargas puntuais, conceptos relativos a forzas electrostáticas, campo, 

potencial e enerxía potencial.  

• Aplicar e representar (se é o caso) o campo creado por esferas condutoras.  

Preténdese verifica-lo coñecemento do concepto de campo en distribucións continuas 

de cargas, así como establece-la relación entre campo e potencial.  

• Analizar, resolver e representar (se é o caso) as interaccións magnéticas entre 

cargas en movemento e campos magnéticos entre correntes eléctricas entre si.  

Preténdese verifica-lo grao de coñecemento do alumnado sobre o resultado das 

interaccións magnéticas entre cargas en movemento e campos magnéticos a través da 

resolución de cuestións e problemas.  

• Analiza-lo campo creado por fios infinitos e solenoides.  

Preténdese que o alumnado coñeza e calcule, de forma sinxela, o campo magnético 

creado por fíos infinitos e solenoides, tanto en cuestións coma en problemas.  

• Analiza-las leis de indución de Faraday e a lei de Lenz.  

Preténdese valora-la capacidade do alumnado para interpreta-lo enunciado das leis de 

Faraday e de Lenz, recoñecendo a súa transcendencia para a explicación dos 

fenómenos electromagnéticos.  

• Analiza-la produción de corrente alterna a partir da comprensión dos fundamentos 

dun xerador.  

Preténdese que o alumnado sexa quen de analizar e interpreta-la orixe da corrente 

alterna a partir da indución electromagnética.  

• Valora-las analoxías e diferenzas entre os campos gravitatorio, eléctrico e 

magnético.  

O alumnado valorará de xeito comparativo as características do campo gravitatorio, 

magnético e eléctrico, en canto aos módulos dos campos, as unidades e as propiedades 

vectoriais.  
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VIBRACIÓNS E ONDAS  

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS  

 Identifica-las características xerais do MHS e aplicalas a resolución de 

problemas contemplando os aspectos cinemáticos, dinámicos e enerxéticos.  

 Comprende-las características xerais do movemento ondulatorio e distinguir 

entre os diferentes tipos de ondas.  

 Identifica-las magnitudes que aparecen na ecuación dunha onda harmónica, así 

como as relacións entre elas. Comprende-los conceptos de intensidade e enerxía dunha 

onda e explica-lo fenómeno do amortecemento.  

 Explicar de forma cualitativa os fenómenos de reflexión, refracción, difracción, 

polarización, interferencia e resonancia.  

 Comprobar experimentalmente o cumprimento da lei de Hooke, analizando as 

características do movemento oscilatorio dun resorte e determinando a constante 

elástica polos métodos estático e dinámico.  

 Determinar experimentalmente os factores dos que depende o período dun 

péndulo simple e determina-lo valor da gravidade no laboratorio, analizando e 

discutindo os valores obtidos.  

CONTIDOS  

1. Coñecementos previos. Movemento harmónico simple.  

1.1. Características xerais e conceptos previos.  

1.2. Estudo cinemático, dinámico e enerxético do MHS.  

1.3. Aplicación dos conceptos teóricos á análise experimental de movementos 

harmónicos simples: o resorte elástico e o péndulo simple.  

2. Ondas harmónicas planas.  

2.1. Propagación de perturbacións en medios materiais elásticos.  

2.2. Tipos de ondas: ondas lonxitudinais e transversais; ondas materiais e 

electromagnéticas.  

2.3. Magnitudes características: lonxitude de onda, frecuencia, amplitude e número de 

onda.  

2.4. Velocidade de propagación. Factores dos que depende.  

3. Ecuación dunha onda harmónica plana.  

3.1. Dobre periodicidade espacial-temporal.  

3.3. Distintas expresións da ecuación de ondas.  

4. Enerxía e intensidade do movemento ondulatorio. Atenuación e absorción polo 

medio.  

5. Principio de Huygens.  

6. Propiedades das ondas:  

6.1. Reflexión.  

6.2. Refracción.  

6.3. Difracción.  

6.4. Interferencias.  

6.4.1. Principio de superposición. Interferencia construtiva e destrutiva: descrición 

cualitativa.  

6.4.2. Ondas estacionarias.  

6.5. Polarización: descrición cualitativa.  

7. O son.  

7.1. Propagación do son. Velocidade de propagación do son.  

7.2. Calidades do son: ton, intensidade e timbre.  



~ 64 ~ 
 

7.3. Percepción do son.  

8. Resonancia: concepto e descrición cualitativa mediante exemplificacións.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

• Determinar e avalia-las características xerais do movemento harmónico simple.  

Preténdese constatar se o alumnado é capaz de analiza-las consideracións cinemáticas, 

dinámicas e enerxéticas que caracterizan un movemento harmónico simple, para 

aplicalas á resolución de problemas e cuestións relativas ó resorte elástico e péndulo 

simple.  

• Estima-las características do movemento ondulatorio e clasifica-los diferentes tipos 

de ondas en función dos distintos criterios.  

Trátase de verificar se o alumnado é quén de analiza-los factores que condicionan a 

existencia dun movemento ondulatorio, para distinguir entre os diferentes tipos de 

ondas, valorando o porqué desa clasificación.  

Así mesmo, deberá ser capaz de comparar distintos fenómenos ondulatorios da vida 

cotiá e clasificalos de acordo con criterios antes indicados.  

• Analiza-las magnitudes que aparecen na ecuación da onda harmónica, así como as 

relacións entre elas.  

Este criterio pretende comprobar se o alumnado é capaz de analiza-la ecuación dunha 

onda harmónica, identificando as súas magnitudes e as relacións entre elas, para a súa 

aplicación na resolución de cuestións teóricas e numéricas (obtención dos valores de 

amplitude, velocidade, lonxitude de onda  e frecuencia, a partir dunha ecuación de 

onda dada).  

• Relaciona-los conceptos de intensidade e enerxía do movemento ondulatorio e 

explicar o amortecemento das ondas.  

Preténdese verificar se os alumnos son capaces de determina-la intensidade e enerxía 

do movemento ondulatorio, e de xustificar cómo varían estas en función da distancia e 

do medio.  

• Xustificar, dun xeito cualitativo, os fenómenos de reflexión, refracción, difracción, 

polarización, interferencia de ondas, resonancia.  

Con este criterio pretendemos verificar se o alumnado é quén de discriminar entre os 

diferentes tipos de fenómenos ondulatorios, analizando as leis que os regulan, e de 

xustificar segundo estas a resolución das cuestións formuladas. A analise destes 

fenómenos ondulatorios servirá de base para o achegamento ó estudo das ondas 

sonoras e das características ondulatorias da luz.  

• Contrastar experimentalmente o cumprimento da lei de Hooke, analizando as 

características do movemento oscilatorio dun resorte e determinando a constante 

elástica polos métodos estático e dinámico.  

Este criterio tenta verificar se os alumnos son capaces de deseñar e realizar unha 

montaxe experimental que permita analiza-las características cinemáticas e dinámicas 

do movemento harmónico simple dun resorte elástico, tomando datos, presentando 

hipóteses e establecendo conclusións sobre a realización da experiencia.  

• Avaliar experimentalmente os factores de que depende o período dun péndulo 

simple e determina-lo valor da gravidade no laboratorio, analizando os resultados 

obtidos.  

Trátase de constatar se o alumnado pode analiza-lo movemento harmónico simple dun 

péndulo, xustificando as desviacións experimentais do modelo teórico formulado, e 

aplica-los datos obtidos ó cálculo da aceleración da gravidade.  
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ÓPTICA  

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS  

 Diferencia-las teorías históricas acerca da natureza da luz.  

 Aplica-las leis da reflexión e refracción da luz.  

 Estudo de imaxes producidas por espellos e lentes.  

 Calcula-la distancia focal dunha lente e estuda-la posición, natureza e tamaño 

da imaxe en función da distancia entre o obxecto e a lente.  

 Comprobar experimentalmente o mecanismo de formación de imaxes cunha 

lente delgada converxente, identificando os conceptos básicos da óptica xeométrica 

(imaxes reais e virtuais, focos, aumento, …)  

 Distingui-las características ondulatorias da luz.  

CONTIDOS  

         1. Natureza da luz: evolución histórica.  

        2. Aproximación xeométrica á luz.  

 2.1  Raio e feixe.  

2.2. Propagación rectilínea.  

2.3. Sombras e penumbra.  

2.4. Leis da reflexión. Formación de imaxes por espellos.  

2.5. Leis da refracción. Índice de refracción. Ángulo límite.  

2.6. Dioptrios. Formación de imaxes por lentes delgadas.  

2.7. Instrumentos ópticos: ollo, lupa, microscopio e telescopio.  

3. Aproximación ondulatoria.  

3.1. Fenómenos ondulatorios na luz. Modelo ondulatorio.  

3.2. Ondas electromagnéticas. Espectro e cor.  

3.3. Aplicación das propiedades das ondas ó caso da luz: interferencia, difracción 

e polarización.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

• Establece-la diferenza entre Óptica Física e Óptica Xeométrica e resumi-las 

diferentes teorías que ó longo da historia se propuxeron para explica-la natureza 

da luz.  

Este criterio pretende verificar se o alumnado é quen de sintetiza-los feitos máis 

salientables da óptica ó longo da historia e de distinguir entre Óptica Física e 

Xeométrica, analizando as diferentes teorías sobre a natureza da luz como eixe 

exemplificador da forma de construí-la ciencia.  

• Verifica-las leis da reflexión e refracción, e determina-las imaxes obtidas en 

espellos e lentes.  

Con este criterio valórase a capacidade dos alumnos e alumnas para analiza-las leis da 

reflexión e da refracción, inferindo a partir delas o comportamento de feixes de raios na 

formación de imaxes en espellos e lentes; determinando graficamente se se trata de 

imaxes reais ou virtuais, dereitas ou invertidas e aumentadas ou reducidas.  

• Aplica-la ecuación do construtor de lentes para determina-la distancia focal 

dunha lente a partir dos raios de curvatura das superficies.  

Preténdese comprobar se o alumnado é capaz de situa-la imaxe formada por un espello 

ou por unha lente delgada e de aplica-la ecuación de espellos e lentes ó cálculo das 

magnitudes correspondentes.  

• Comprobar experimentalmente o mecanismo de formación de imaxes cunha lente 

delgada. Identifica-los conceptos básicos da óptica xeométrica (lentes, imaxes reais 
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e virtuais, focos, aumentos etc), calcula-la distancia focal en lentes converxentes e 

estuda-la posición, natureza e tamaño da imaxe en función da distancia entre 

obxecto e lente.  

• Analizar cualitativamente os fenómenos de interferencias, difracción e 

polarización.  

Este criterio intenta avaliar se o alumnado é capaz de explica-lo comportamento dual da 

luz en fenómenos tipicamente ondulatorios, como as interferencias e a difracción, 

establecendo de xeito cualitativo e experimental as características de interferencias, 

difracción e polarización de raios luminosos.  

 

 
FÍSICA MODERNA 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS  

 Identifica-los postulados da teoría da relatividade e as súas consecuencias.  

 Coñece-la natureza dos fenómenos cuánticos: dualidade onda-corpúsculo, 

efecto fotoeléctrico, probabilidade fronte a determinismo, principio de indeterminación 

etc.  

 Describi-las características do fenómeno da desintegración radiactiva e as leis 

que o regulan.  

CONTIDOS  

1. Mecánica relativista.  

1.1. Relatividade de Galileo. Sistemas inerciais.  

1.2. Transformación de Lorentz.  

1.3. Postulados de Einstein.  

1.4. Masa e enerxía relativista.  

2. Mecánica cuántica.  

2.1. Orixes da teoría cuántica: radiación do corpo negro e hipótese de Planck.  

2.2. Efecto fotoeléctrico.  

2.3. Dualidade onda-corpúsculo.  

2.4. Principio de Heisenberg.  

3. Física nuclear.  

3.1. O núcleo atómico. Constitución.  

3.2. Forzas nucleares. Enerxía de enlace.  

3.3. Radioactividade: desintegracións e transformacións nucleares.  

3.4. Fisión e fusión nuclear.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

• Enunciar e analiza-los postulados de Einstein da relatividade especial.  

Preténdese verifica-lo grao de coñecemento do alumnado sobre a física relativista, 

valorando a figura de Einstein no contexto da Física Moderna e as súas achegas. Será 

quen de enuncia-los postulados básicos da teoría da relatividade especial e algunhas 

das súas implicacións, a través de cuestións sinxelas.  

• Coñece-las bases experimentais e teóricas da teoría cuántica.  

O alumnado será quén de recoñecer e interpreta-los feitos máis salientables que 

levaron á formulación da mecánica cuántica, como a teoría cuántica de Planck, a 

teoría fotónica de Einstein, a dualidade onda-corpúsculo, o principio de 

indeterminación de Heisemberg.  

• Xustifica-la natureza cuántica da luz a partir da análise do efecto fotoeléctrico.  

Preténdese coñecer se o alumnado é quén de valora-las implicacións que se derivan do 

estudo do efecto fotoeléctrico respecto da natureza dual da luz. Así mesmo, deberá ser 
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capaz de coñece-las características do fotón como partícula constituínte da luz e de 

aplica-la ecuación fotónica de Einstein á resolución de problemas e cuestións.  

• Recoñece-los aspectos máis salientables no ámbito da física nuclear.  

Preténdese verificar se o alumnado, a través da resolución de cuestións axeitadas, é 

quén de aplica-las ideas das interaccións fundamentais para xustifica-la estabilidade 

dos núcleos atómicos, e de identifica-la equivalencia masa-enerxía nos procesos 

radioactivos das reaccións nucleares, así como de coñece-los diferentes tipos de 

desintegracións radioactivas e as leis que as rexen, aplicando estes coñecementos á 

resolución de exercicios numéricos e cuestións.  

Deberá ser quén de valorar e analiza-las aplicacións tecnolóxicas derivadas da enerxía 

nuclear.  

   

 
PRÁCTICAS  

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS  

 Adquirir destreza manipulativa no laboratorio.  

 Expresa-las magnitudes medidas coa incerteza e as unidades  

 Presentar un informe con resultados e gráficas  

 Medir “g” de forma sinxela e precisa  

 Valora-las similitudes e diferenzas entre os dous métodos de avaliación de ke  

 Manexar instrumentos de óptica sinxelos   

CONTIDOS 

 

• Péndulo simple. 

 

• Estudo estático do resorte elástico. 

 

• Estudo dinámico do resorte elástico. 

 

• Lentes converxentes. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

• Valora-los factores dos que depende “g” medida no laboratorio. 

 

Preténdese que o alumno sexa quen de avaliar experimentalmente os factores dos que 

depende o período dun péndulo simple  e de determina-lo valor da gravidade no 

laboratorio, así como analizar os resultados obtidos. 

 

• Medida experimental de ke polo método estático. 

 

Trátase de que o alumnado contraste experimentalmente o cumprimento da lei de 

Hooke, e a partir de aí, desenvolver  un método de análise do resorte. 

 

• Medida experimental de ke polo método dinámico. 

 

O alumnado analizará experimentalmente as características cinemáticas e dinámicas 

do MHS dun resorte elástico. 
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• Construír imaxes cunha lente converxente. 

 

 Mediranse as magnitudes básicas das lentes converxentes, como a focal e a posición, e 

a natureza e aumento das imaxes. 

   

  

TEMPORALIZACIÓN EN FISICA DE  2º BACH. 

 

Tendo en conta a duración dos tres trimestres en que avaliativamente se atopa dividido o 

curso, faise a seguinte estimación para a temporalización dos contidos deste curso: 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE 
Interacción gravitatoria 

Física moderna (1ª parte) 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 
Interacción electromagnética 

 

TERCEIRO TRIMESTRE 

Vibracións e ondas 

Óptica 

Física moderna (2ª parte) 

 

 

                 

              QUÍMICA DE 2º BACHARELATO 
 

 

    OBXECTIVOS 

 

   * Comprende-los conceptos, leis, teorías e modelos máis importantes da química e        

aplicalos á inter-pretación científica de distintos fenómenos da realidade diaria. 

* Utiliza-las estratexias e procedementos que a química proporciona para realizar 

investigacións sinxelas e analizar algunha das súas aplicacións. 

* Comprende-lo carácter integrador da química a través das súas relacións con outras 

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

* Comprender que a evolución dos coñecementos químicos está condicionada pola 

interacción coa tecnología e ligada ás necesidades da sociedade, e cómo a súa 

aprendizaxe require dunha actitude flexible e aberta fronte a distintas opinións. 

* Aplicar estratexias propias do método científico para avaliar informacións procedentes 

de distintas fontes e establecer opinións propias e críticas respecto de problemas 

científicos e tecnolóxicos actuais relacionados coa química. 

* Valora-las contribucións da química ó progreso da tecnoloxía e, polo tanto, á mellora 

das condicións de vida da humanidade. 

* Seleccionar e aplica-los coñecementos apropiados para analizar situacións 

relacionadas coa química que se presentan na vida cotiá. 
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 CONTIDOS 

 

 CALCULOS NUMÉRICOS ELEMENTAIS EN QUÍMICA  

 Substancias químicas. Masa atómica, masa molecular, mol.  

 Composición centesimal dun composto. Determinación da fórmula dun composto por 

análise elemental. Determinación de fórmulas empíricas e moleculares.  

 Mesturas homoxéneas: mesturas de gases e disolucións líquidas. Formas de expresar a 

concentración das disolucións: porcentaxe en peso e volume, masa/volume, molaridade, 

molalidade, fracción molar.  

 Comportamento dos gases en condicións ideais. Ecuación de estado. Lei de Dalton das 

presións parciais. Determinación da masa molecular dun gas a partir dos valores de 

magnitudes relacionadas coa ecuación de estado.  

 Reacción química. Ecuación química. Cálculos estequiométricos: reactivo limitante e 

reactivo en exceso, reaccións nas que participan gases e/ou substancias en disolución, 

reactivos cun determinado grao de pureza, rendemento dunha reacción.  

o Actividades de laboratorio relacionadas con: preparación de disolucións de 

ácidos, bases e sales, partindo de produtos comerciais. Dilución de disolucións. 

 

ESTRUTURA ATÓMICA E CLASIFICACIÓN PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 

 Orixes da teoría cuántica. Hipótese de Planck. Efecto fotoeléctrico. Espectros atómicos.  

 Modelo atómico de Bohr e as súas limitacións.  

 Introdución á mecánica cuántica. Hipótese de De Broglie. Principio de Heisenberg. 

Mecánica ondulatoria.  

 Orbitais atómicos. Números cuánticos. Configuracións electrónicas.  

 Sistema periódico: clasificación periódica dos elementos. Variación periódica das 

propiedades dos elementos.  

 

ENLACE QUÍMICO E PROPIEDADES DAS SUBSTANCIAS 

 Concepto de enlace en relación coa estabilidade enerxética dos átomos enlazados.  

 Enlace iónico. Concepto de enerxía de rede. Ciclo de Born-Haber. Propiedades das 

substancias iónicas.  

 Enlace covalente. Parámetros moleculares. Modelos de enlace covalente. Enlaces 

simples e enlaces múltiples. Propiedades das substancias covalentes.  

 Enlace metálico. Modelos que explican o enlace metálico. Propiedades dos metais.  

 Forzas intermoleculares.  
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TERMOQUÍMICA 

 Introdución á termodinámica. Sistemas termodinámicos. Variables termodinámicas.  

 Primeiro principio da termodinámica.  

 Concepto de entalpía.  

 Entalpía de reacción. Entalpía de formación. Entalpía de enlace. Cálculo de entalpías 

de reacción a partir das entalpías de formación e das entalpías de enlace.  

 Lei de Hess.  

 Segundo principio da termodinámica. Concepto de entropía. Entropía e desorde.  

 Enerxía libre e espontaneidade das reaccións químicas.  

o Actividades de laboratorio:  

o Medida da calor de disolución do NaOH en auga.  

o Medida da calor de neutralización entre a disolución anterior e unha disolución de HCl.  

 
  

EQUILIBRIO QUÍMICO 

 Concepto de equilibrio químico. Características.  

 Cociente de reacción e constante de equilibrio.  

 Formas de expresar a constante de equilibrio: Kc e Kp. Relacións entre as constantes de 

equilibrio.  

 Grao de disociación.  

 Termodinámica e equilibrio: relación entre Kp e ∆G.  

 Factores que modifican o estado de equilibrio: principio de Le Chatelier. Importancia 

en procesos industriais.  

 Equilibrios heteroxéneos sólido-líquido. Equilibrio de solubilidade. Solubilidade e 

produto de solubilidade. Factores que afectan á solubilidade.  

o As actividades de laboratorio estarán relacionadas con:  

o Formación de precipitados de sales pouco solubles e separación destes por filtración.  

o Disolución de precipitados por modificación do pH.  

 

ÁCIDOS E BASES: REACCIÓNS DE TRANSFERENCIA DE PROTÓNS 

 Concepto de ácido-base segundo as teorías de Arrhenius e Brönsted-Lowry. As 

reaccións de transferencia de protóns.  

 Concepto de pares ácido-base conxugados.  

 Fortaleza relativa dos ácidos e bases e grao de ionización.  

 Equilibrio iónico da auga. Concepto de pH.  

 Volumetrías de neutralización ácido-base. Indicadores ácido-base.  

 Estudo cualitativo da hidrólise.  

 A importancia do pH na vida cotiá. Estudo cualitativo das disolucións reguladoras.  
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o As actividades de laboratorio estarán relacionadas con:  

o Valoración dun ácido forte cunha base forte.  

o Medida de pH de disolucións acuosas de diversos ácidos, bases e sales.  

 

ELECTROQUÍMICA: REACCIÓNS DE TRANSFERENCIA DE ELECTRÓNS  

 Concepto de oxidación e redución. Número de oxidación. Oxidantes e redutores.  

 Axuste de reaccións químicas polo método do ión-electrón. Estequiometría das 

reaccións redox.  

 Estudo da célula galvánica. Tipos de eléctrodos. Potencial de eléctrodo. Escala normal 

de potenciais. Potencial dunha pila.  

 Relación entre Eº e ∆G
O
. Espontaneidade dos procesos redox.  

 Electrólise: estudo da cuba electrolítica. Leis de Faraday. Principais aplicacións 

industriais.  

o Actividades de laboratorio:  

o Construción e utilización dunha célula galvánica.  

o Construción e utilización dunha célula electrolítica.  

 

QUÍMICA DO CARBONO 

 Nomenclatura e formulación das principais funcións orgánicas.  

 Enlace nos compostos orgánicos. Diferentes tipos de isomería.  

 Polímeros de interese actual: estrutura xeral e tipos.  

 Principais aplicacións da química do carbono na industria.  

 

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
* Analiza-las contribucións teóricas e os feitos experimentais que levaron a enunciar o 

modelo atómico de Bohr, e discutir as limitacións e correccións deste. Coñece-las bases 

do modelo atómico mecano-cuántico e as súas consecuencias. 

* Utiliza-lo modelo atómico mecanocuántico para elaborar configuracións electrónicas 

de elementos químicos e interpreta-la variación periódica dalgunhas propiedades 

atómicas. 

* Comprende-lo concepto de enerxía reticular e aplica-lo ciclo enerxético de Born-

Haber para predici-lo seu valor. Discuti-la influencia da enerxía reticular nas 

propiedades dos compostos iónicos. 

* Interpreta-la enerxía de enlace, orde de enlace, polaridade e xeometría de substancias 

covalentes. Establece-las estructuras de Lewis de compostos covalentes de interese e 

aplica-lo concepto de hibridación en casos sinxelos. 

* Xustifica-las propiedades xerais dos metais a partir dese tipo de enlace. Analiza-las 

características das forzas intermoleculares e a súa influencia nas propiedades das 

substancias. 

* Aplica-lo primeiro principio da termodinámica ás reaccións químicas. Defini-lo 

concepto de entalpía e analiza-las diferencias entre procesos exotérmicos e 
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endotérmicos. Aplica-la Lei de Hess a diferentes procesos químicos. 

* Analiza-los conceptos de enerxía interna, entalpía, entropía e enerxía libre. Aplica-los 

principios da termodinámica ás reaccións químicas e predici-la súa espontaneidade. 

* Analiza-las características do equilibrio químico e aplica-la lei de acción de masas a 

equilibrios homoxéneos sinxelos. Establece-lo concepto de constante de equilibrio e 

relacionar Kc e Kp en sis-temas gasosos. Aplica-lo principio de Le Chatelier para 

valora-la influencia de diferentes factores sobre o equilibrio químico. 

* Aplica-la lei de acción de masas a equilibrios heteroxéneos sólido-líquido e establece-

las relacións entre solubilidade e producto de solubilidade. 

* Explica-los conceptos de acidez e basicidade segundo as teorías de Arrhenius e 

Brönsted-Lowry e analiza-las diferencias e relacións entre elas. Aplica-los conceptos de 

pH, fortaleza relativa de ácidos e bases, neutralización e hidrólise de sales.  

* Analiza-las características e constituíntes das reaccións de oxidación-reducción e 

aplica-lo método do ión-electrón para o seu axuste. 

* Distinguir entre célula galvánica e cuba electrolítica. Calcula-lo potencial dunha pila. 

Aplica-las Leis de Faraday. Identificar procesos redox que teñen lugar na natureza e na 

industria. 

* Relaciona-los tipos de enlace dos compostos de carbono co tipo de hibridación. 

Recoñece-los diferentes tipos de isomería. 

* Aplica-los coñecementos da química á realización axeitada das actividades 

experimentais propostas ó longo do curso. 

* Analiza-las interrelacións que nos contidos deste curso se dan entre a ciencia, a 

tecnoloxía e a sociedade. 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  

 
Tendo en conta a duración dos tres trimestres en que avaliativamente se atopa dividido o 

curso, faise a seguinte estimación para a temporalización dos contidos deste curso: 

 

    PRIMEIRO TRIMESTRE 

Cálculos elementais en Química 

Estructura atómica e sistema periódico 

Enlace químico e propiedades das substancias 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Termoquímica 

Química do Carbono 

Equilibrio químico 

TERCEIRO TRIMESTRE 

Reaccións de transferencia de protóns 

Reaccións de transferencia de electróns 
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   METODOLOXIA NO BACHARELATO 

 

1º Bacharelato 

As materias de Física e Química son dúas ciencias experimentais e, polo tanto, buscan a 

comprensión dos fenómenos físicos e químicos por medio dunha aproximación formal ó 

traballo científico. Por isto, o enfoque fundaméntase basicamente no emprego dalgúns 

métodos habituais da actividade científica ó longo do proceso investigador. 

Ámbalas dúas ciencias coñeceron importantes cambios no noso tempo, que xunto ás 

adquisicións científicas doutras épocas, que se configuraron nas teorías clásicas das 

respectivas disciplinas, modificaron a visión actual do mundo, sobre todo nunha percepción 

máis clara da complexidade dos fenómenos da natureza. 

O estudio da Física céntrase principalmente na Física clásica, analizando as contribucións 

desta fronte ás ideas e á metodoloxía da Física pregalileana. 

Estes contidos da Física no Bacharelato articuláronse ó redor da mecánica newtoniana, 

ampliando o estudio que dela se fai na Educación Secundaria Obrigatoria, e no tratamento 

máis completo da corrente continua.  

A Química céntrase no afondamento, respecto da Educación Secundaria Obrigatoria, do 

estudio da constitución da materia, do átomo e os seus enlaces, e das reaccións químicas, 

temas fundamentais para que o/a alumno/a adquira unha formación científica básica. Tamén 

se inclúe unha introducción á química do carbono, que como xa se comentou anteriormente, 

debe contemplar as necesidades que o alumnado vai ter na parte de Bioquímica da materia 

de Bioloxía deste curso. 

Para o/a alumno/a de Bacharelato estas ciencias deben ter un marcado carácter empírico e 

predominantemente experimental, á vez que teñen que fundamenta-la súa construcción 

teórica e de modelos. Por iso, dentro das posibilidades materiais e de tempo, tentarase 

complementar as sesións de aula coas actividades de laboratorio. 

Terase presente que neste nivel débese impulsar o traballo autónomo para que xunto co 

curso seguinte se consiga que o alumnado vaia definindo estratexias persoais cara á psoible 

continuación de estudios superiores. 

Por último, a aprendizaxe baséase en ofrecer ó alumno/a coñecementos, recursos e 

estratexias que lle posibiliten comprende-las relacións existentes entre ciencia, sociedade e 

tecnoloxía. Así, pode ser usado material videográfico ou de prensa para poñer de manifesto 

estas relacións. 

 

 

2º Bacharelato 

Farase un desenvolvemento da programación que teña tamén en conta as recomendacións 

dos respectivos Grupos de Traballo na Universidade das dúas materias, tanto nos contidos 

conceptuais como nos procedimentais. 

Tomarase en consideración que a estes niveis débese, dunha parte, fomentar o estudio e 

traballo autónomo,  pero tamén, e dada a dificultade das materias, adquire especial 

importancia a intervención do profesorado a través dos recursos que son propios dun curso 

que se atopa ás portas dos estudios superiores. Pola mesma razón, primará o traballo 

individual dos alumnos e alumnas sobre o traballo colectivo. 

Ainda que non todolos alumno/as que estudian Física ou Química en 2º BAC van seguir 

estudios superiores, inevitablemente parte das actividades das clases se orientan non só a 

que aprendan a materia, senon a que superen e obteñan boa nota no exame de selectividade. 

Todo isto sen renunciar á visión que temos de que o protagonista da aprendizaxe é o/a 

alumno/a, e que unha recepción pasiva por parte do mesmo/a non contribue a unha auténtica 

aprendizaxe. Por iso inténtase promover a “actividade mental” dos alumno/as, intercalando 

preguntas de razoamento, cuestións de aplicación, etc. 
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  PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN  

  BACHARELATO 

 
      1. PROCESO DE AVALIACIÓN 

 

 Avaliación inicial 

 Ao inicio do curso comprobarase os coñecementos previos dos/as alumnos/as de cada   

grupo mediante unha proba que pode ser escrita tipo test ou ben oral en forma de coloquio, 

cuxos resultados só se terán en conta a efectos de adecuar o nivel de partida a cada grupo. 

 
Avaliación formativa 

Ao longo do cuso os/as alumnos/as estarán informados do seu progreso de aprendizaxe a 

través das indicacións que se vaian dando: corrección de probas escritas, corrección dos 

traballos propostos e notas de participación na clase. Unha vez ao trimestre informarase aos 

pais e alumnos/as a través da cualificación da avaliación. 

 
Avaliación sumativa 

Ao remate do curso valorarase o rendemento académico dos alumnos e alumnas mediante 

unha cualificación final que se determinará de acordo cos criterios de cualificación que se 

detallan nos puntos seguintes. 
      
  

     2. PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN    

     
     Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións). 

     Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións). 

     Análise e valoración de tarefas individuais ou en grupo. 

     Observación directa do traballo diario. 
 

 
     3. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 
Probas escritas: para medir a adquisición de contidos e procedementos; deberán estar 

deseñadas atendendo aos estándares de aprendizaxe. En ningún caso serán o único 

instrumento de avaliación. 

    Traballo dos alumnos/as: actividades realizadas na clase e na casa, traballo no labo- 

    ratorio.            

        Caderno do profesor/a: observación da atención, participación, puntualidade, asis- 

        tencia  e  actitude do/a alumno/a na clase. 

 
 

  

  CRITERIOS PARA DETERMINAR A CUALIFICACIÓN DA  

  AVALIACIÓN EN BACHARELATO                                                         
 

  1.  Proba/s escrita/s: ponderación entre 80-90% 

    Levaranse a cabo unha ou dúas probas por avaliación. Cada proba valorarase de 0 a            

10 puntos expresada con unha ou dúas cifras decimais; para cada pregunta, o seu valor 

comunicarase verbalmente ó comezo da proba, ou ben por escrito na propia proba. A 

valoración de cada proba farase de acordo cos criterios de corrección que se sinalan en 
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páxinas posteriores. 

A nota deste apartado, antes de ponderación, calcularase facendo unha media aritmética 

compensada das cualificacións obtidas en cada unha das probas. Para iso é necesario unha 

nota mínima de 4 puntos en cada proba ou esta mesma nota si só se realizase unha. De non 

darse esta condición ou nota mínima non se poderá aplicar este criterio e o/a alumno/a 

deberá facer recuperación da avaliación. 

 

  2. Traballo e actitude do/a alumno/a na aula: ponderación entre 10-20% 

Valorarase de 0 a 10 puntos podendo expresarse ata unha cifra decimal. 

A valoración deste apartado distribuirase entre: breves controis escritos cos contidos 

explicados ata a data dos mesmos; traballos encomendados; resolución dos exercicios 

propostos para traballar na casa; correcta actitude no laboratorio. Tamén se valorará a 

participación do alumno e alumna na clase e terase en conta a falta de puntualidade.  

  

 

 

  CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN EN BACHARELATO 

 
 A cualificación de cada avaliación determinarase tendo en conta os criterios indicados  

anteriormente. A cualificación obtida en cada trimestre redondearase, de ser o caso, de xeito 

que o decimal se asimilará ó enteiro superior se o seu valor é 0,5 ou superior, e ó anterior en 

caso contrario. Superan a avaliación os/as alumnos/as que acaden cualificación de 5 ou mais 

puntos. 

 

 

 

PROBAS  DE RECUPERACIÓN ORDINARIA EN BACHARELATO 

 
O alumnado que na avaliación obteña unha cualificación inferior a 5 puntos, deberá realizar a  

correspondente proba de recuperación, que se levará a cabo na data adecuada a criterio do 

profesor/a, e de acordo co alumnado.  

O exame de recuperación valorarase de 0 a 10 puntos e consistirá nunha proba escrita con 

exercicios e  cuestións referidas aos contidos da materia non superados anteriormente.  

Os criterios de cualificación das recuperacións seguirán as ponderacións das propias 

avaliacións. Así, á nota ponderada do exame escrito engadirase a nota de traballo e actitude 

do/a alumno/a que acadara na avaliación a recuperar. 

Entenderase que a avaliación está recuperada cando, despois de efectuado o redondeo, a 

cualificación sexa igual ou superior a 5 puntos. 

 

 

 

CRITERIOS  SOBRE A CUALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA E 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN NO BACHARELATO 

  
 Para os efectos de cálculo da cualificación final ordinaria incluiranse as cualificacións 

das tres avaliacións e das recuperacións correspondentes, cando estas se levaran a 

cabo.  

 

 A cualificación final será a media aritmética das tres avaliacións trimestrais, incluindo 

nesa media, como outra nota mais do curso, as recuperacións que se realizaron. 

 

 Con carácter xeral, para superar a materia requirirase a superación das tres avaliacións 
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ou das recuperacións das avaliacións suspensas. Non obstante, pode superarse a 

materia cunha soa avaliación suspensa cando nesta se teña unha cualificación de 

avaliación ou de recuperación non inferior a 4 puntos e a media final das tres 

avaliacións, despois de redondeo, é igual ou superior a 5 puntos. Tamén se supera a 

materia, con cualificación de 5 puntos, cando non tendo acadada esta puntuación na 

media final o/a alumno/a recuperou as probas de cada avaliación suspensa. 

 

 

 

CRITERIOS  PARA  DETERMINAR A CUALIFICACIÓN EXTRA- 

ORDINARIA DE SETEMBRO EN BACHARELATO 

 

 As probas finais que se dispoñan  consistirán nunha proba escrita, que se valorará de 

0 a 10 puntos, con cuestións e problemas referidos ós contidos mínimos sinalados na 

programación procurando o equilibrio entre a presenza dos diferentes bloques en que 

está dividida a materia. 

 Dadas as características da materia de Física e Química de 1º de Bacharelato 

esixirase que nesta proba, o/a alumno/a acade unha cualificación equilibrada entre os 

bloques da parte de Física e os da parte de Química.  

 Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado o redondeo, se obteña 

unha puntuación igual ou superior a 5 puntos. 

 

 

 

CRITERIOS XERAIS DE CORRECCIÓN DOS EXAMES   

 
  -  As respostas deben axustarse ao enunciado da pregunta. 

  - Terase en conta a claridade da exposición dos conceptos, procesos, os pasos seguidos, as 

hipóteses, a orde  lóxica e a utilización adecuada da linguaxe científica. 

  -  Os erros graves de concepto levarán a anular o apartado correspondente. 
  - Os parágrafos/apartados que esixen a solución dun apartado anterior cualificaranse 

independentemente do  resultado do devandito apartado. 

  -  Cando a resposta deba ser razoada ou xustificada, non facelo supoñerá unha puntuación de 

cero no apartado correspondente. Un resultado erróneo pero cun razoamento correcto 

valorarase. 

  -  Cando por unha formulación incorrecta ou a igualación incorrecta dunha ecuación química    

un exercicio non esté ben resolto, éste puntuará como máximo o 25% da nota do apartado. 

  - Nun problema numérico a resposta correcta, sen razoamento ou xustificación, pode ser 

valorada cun cero  se o corrector/a non é capaz de ver de onde saíu o devandito resultado. 

  -  Os erros nas unidades ou non poñelas descontará un 25% da nota do apartado. 

  -  Un erro no cálculo considerarase leve e descontarase o 25% da nota do apartado, agás que 

os resultados  carezan de lóxica e o alumnado non faga unha discusión acerca da falsidade do 

devandito resultado. 

 

 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE   

ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE EN BACHARELATO 
 

En este punto da programación indicamos unha serie de instrumentos de axuda para reflexionar 

sobre catro aspectos fundamentais na práctica docente: 
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       -  PLANIFICACIÓN: 

 

1. Programa-la materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe e o tempo dispoñible 

para o seu desenvolvemento. 

2. Seleccionar e secuenciar de forma progresiva os contidos da programación de aula 

tendo en conta as particularidades  de cada un dos grupos. 

3. Programar actividades e estratexias en función dos estándares de aprendizaxe. 

4. Planificar as clases de modo flexible, preparando actividades e recursos axustados á 

programación de aula e as necesidades e intereses do alumnado. 

5. Establecer os criterios, procedementos e instrumentos de avaliación que permiten facer 

o seguimento do progreso de aprendizaxe do alumnado. 
 

 
       -  MOTIVACIÓN DO ALUMNADO: 

 

1. Plantear situacións que introduzan a unidade (lecturas, debates, diálogos…). 

2. Relaciona-los aprendizaxes con aplicacións reais. 

3. Estimular a participación activa dos alumnos e alumnas en clase.   

4. Promover a reflexión dos temas tratados. 

 

 
       -  DESENVOLVEMENTO DO ENSINO: 

 

1. Cando se introducen conceptos novos relacionalos, si é posible, cos xa coñecidos; 

intercalar preguntas aclaratorias; poñer exemplos... 

2. Ter predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer apoio.  

3. Optimizar o tempo dispoñible para o desenvolvemento de cada bloque ou unidade 

didáctica.   

4. Utilizar axuda audiovisual ou de outro tipo para apoiar os contidos na aula. 

5. Promover o traballo cooperativo e manter unha comunicación fluida co alumnado. 

6. Desenvolve-los contidos dunha forma ordeada e comprensible para os alumnos e as 

alumnas. 

7. Plantear actividades que permitan a adquisición dos estándares de aprendizaxe e as 

destrezas propias da etapa educativa. 

8. Plantear actividades grupais e individuais. 

 

 
       -  SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE: 

 

1. Detectar os coñecementos previos de cada unidade didáctica/bloque. 

2. Revisar, con frecuencia, os traballos propostos para a aula e para casa. 

3. Proporciona-la información necesaria sobre a resolución das tarefas e cómo se poden 

mellorar. 

4. Correxir e explicar de forma habitual os traballos e as actividades dos alumnos/as, e dar 

pautas para a mellora das súas aprendizaxes.  

5. Utilizar suficientes criterios de avaliación que atendan de maneira equilibrada a avalia-                                                                                  

ción dos diferentes contidos. 

6. Propor novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando estes non 

foron acadados suficientemente.  

7. Propor novas actividades de maior nivel cando os obxectivos foron acadados con 

suficiencia. 

8. Usar diferentes técnicas de avaliación en función dos contidos, o nivel do alumnado,etc. 
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DA  PROGRAMACIÓN 

 

DIDÁCTICA 
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AVALIACION DE ALUMNOS/AS CON MATERIAS PENDENTES  
 

Co obxecto de facilitar a preparación e superación das materias pendentes, o 

departamento acorda dividi-las en dúas partes, podendo o/a alumno/a examinarse de 

cada parte por separado. 

    O alumnado con materias  pendentes deberá realizar dous exames escritos, o primeiro a  

    mediados de curso e o segundo a finais, de acordo coas datas marcadas pola Xefatura de  

    estudos.                                 

As probas que deberán superar estes/as alumnos/as consistirán en cuestións e problemas 

relativos ós contidos mínimos das materias correspondentes. Evitaranse as preguntas 

relativas a contidos non tratados durante o curso anterior, dado que cabe a posibilidade 

de que algún alumnado proceda doutro Centro ou que nalgún dos grupos, polas súas 

características, non se explicasen todos os contidos mínimos. 

As preguntas, cuestións e problemas  dos exames estarán contidas, ou serán semellantes 

ás do libro de texto do curso correspondente.  

En 3º ESO a distribución da materia, según a unidade ou según o bloque de mínimos do 

curso pasado será: 

Primeiro exame: Temas 1, 2 e 3, que se corresponden cos bloques I, II e III. 

Segundo exame: Temas 4, 5 e 6  que se corresponden cos bloques IV e V. 

En 1º de Bacharelato realizarase un exame coa parte de Física e outro coa parte de 

Química. 

 

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións das dúas probas, tendo 

en conta que se necesita como mínimo unha cualificación de 3 puntos, sobre 10, na 

proba de peor nota e que superan a materia si a cualificación media das dúas probas é de 

4,5 puntos ou superior. 

 

Os/as alumnos/as con materias pendentes poderán asesorarse coa Xefatura do 

Departamento, para recabar información sobre: 

 

 exames que terán que realizar, datas aproximadas, contidos destas probas, criterios 

de corrección, etc. 

 libro de texto e  bibliografía existente na Biblioteca para ser consultada. 

 exercicios, cuestións e problemas. 

 algunhas recomendacións e consellos.  

 

 Tamén disporán do profesorado que imparte a materia no actual curso en que están      

matriculados (4oESO e 2o BACH) para preguntar todas as dúbidas que vaian atopando na  

preparación de exames. 

 

 

 

PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS 

PREVIOS 
 
Será preciso acreditar os coñecementos previos na materia de Física e Química de 1º de 

Bacharelato para que o/a alumno/a poida ser avaliado nas materias de Física e de Química 

de 2º de Bacharelato. 

Esta acreditación require como condición ter cursada a materia de Física e Química de 1º de 

Bacharelato. 
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Os/as alumnos/as que non cumpran a condición anterior deben superar as probas iniciais, 

orientadas a coñece-lo nivel curricular do alumnado en relación ós obxectivos do programa. 

Estas probas permitirannos comprobar  o nivel inicial de cada alumno ou alumna. En caso 

de non superalas deberán cursa-la materia de 1º de Bacharelato. 

 

 

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 
 
O desenvolvemento da competencia lectora é un obxectivo prioritario do currículo na 

educación secundaria obrigatoria. 

Co obxectivo de fomentar a lectura na ESO o Departamento propón as seguintes 

actividades: 

 Encomendar ao alumnado traballos individuais escritos sobre distintos temas 

relacionados cos contidos de cada avaliación. 

 Recomendar aos/ás alumnos/as a lectura de biografías de científicos importantes. 

 Realizar a lectura de revistas científicas, páxinas de xornais e páxinas de lectura dos 

libros de texto: “Formas de pensar” para 3º ESO e “O Recanto da lectura” para 4º 

ESO, traballando os seguintes aspectos:  idea principal, análise do contido e com- 

prensión do texto. 

 

De igual xeito, en Bacharelato proporase ao alumnado a lectura de libros de divulgación 

científica adecuados a este nivel e a realización de traballos escritos. 

 

 

 

 CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 
 
Utilizarase de forma progresiva as TIC como recurso educativo nos procesos de ensinanza-

aprendizaxe que se desenvolven no Departamento e de acordo cos seguintes obxectivos: 

 

 Lograr que o alumno e alumna recoñezan e utilicen as Tecnoloxías da Información 

e da Comunicación  como unha ferramenta de traballo habitual, máis aló de algo 

esporádico ou extraescolar. 

 Potenciar o traballo en grupo. 

 Propiciar a investigación e a innovación educativa, en busca dunha mellora do 

rendemento escolar do alumnado. 

 

 A tal efecto empregaranse buscadores de Internet, xornais dixitais, revistas científicas e 

direccións na web. Farase uso de programas (Word, Excel, Power Point, Libre Office) e 

simulacións virtuais. 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 
  As posibles actividades complementarias a realizar polo Departamento son: 

 

 Traballos de historia da ciencia: aspectos históricos da Física e da Química. 

 Traballos que permitan coñece-las aplicacións tecnolóxicas da ciencia e a súa 

repercusión social. 
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 Como actividades extraescolares, podería levarse a cabo a visita a algunha empresa, 

industria química, museo da ciencia, observatorio, etc, así como colaborar con fundacións 

ou grupos de traballo. En calquera caso veríanse estas posibilidades no seu momento.   

 

 

 

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
 

 O Departamento realizará periódicamente, nas correspondentes reunións, un seguimento do  

desenvolvemento da programación así como a análise dos resultados de cada avaliación. 

Ao final do curso recolleranse as modificacións que se levaron a cabo durante o mesmo, cos 

motivos polos que se fixeron tales modificacións na programación. 

 

 
 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 

 Uso de distintas fontes de información: xornais, revistas, libros, Internet, etc., xa 

que o alumnado debe desenvolver a capacidade de aprender a aprender.  

 Aula de Informática, onde o profesor ensinará estratexias tanto de procura como de 

procesamento da información. 

 Biblioteca do Centro, onde o alumnado poida estudiar e atopar, nos libros desta, 

información para a resolución de actividades. 

 Laboratorio de Física e Química, onde os alumnos e alumnas poidan realizar as 

diferentes prácticas que lles propoña o seu profesor/a. 

 Utilizar un vídeo didáctico ou unha película relacionada coa Unidade correspon- 

      dente. 

 Libros de texto: 

  

             MATERIA:   Física e Química 3º ESO 

             Titulo: Fisica y Química  3º ESO  

             Editorial: Santillana 

     

     

             MATERIA:   Física e Química 4º ESO                 

             Titulo: Física y Química  4º ESO                         

         Editorial: Santillana (3 volumes)                        

 

 

            MATERIA: Física e Química  1º BACHARELATO 

            Titulo: Física y Química 1 

            Editorial: Edebé 

 

 

MATERIA: Química 2ºBACH.(opc.)            MATERIA: Física 2ºBACHARELATO          

Título: Química Bachillerato 2                       Título: Física 2 Bacharelato 

Editorial: Anaya                                             Editorial: Baía Edicións 
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DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS NO DEPARTAMENTO 
 

  * Plácido Fernández Areán: 

     2 grupos de Física e Química 3oESO (desdobre) ;  2 grupos de Física e Química 4oESO     

     1 grupo de Química 2oBach.  

  

   * Mª Teresa Rodríguez Louro: 

      1 grupo de Física  2ºBach.  

 

   * Mª Carme García Vázquez 

      2 grupos de Física e Química 3oESO (desdobre) ;  2 grupos de Física e Química 1o Bach.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Noia,       de ……. de 2015 

 

 

 

 

Plácido Fernández Areán.     Teresa Rodríguez Louro.    Mª Carme García Vázquez 


