
DEPARTAMENTO: FÍSICA E QUÍMICA

2º ESO – FÍSICA E QUÍMICA 

CONTIDOS:

BLOQUE 1: A ACTIVIDADE CIENTÍFICA
 Método científico: etapas
 Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación 

científica.
 Traballo no laboratorio.

BLOQUE 2: A MATERIA
 Propiedades da materia.
 Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular.
 Leis dos gases.
 Substancias puras e mesturas.
 Mesturas de especial interese: disolucións acuosas, aliaxes e coloides.
 Métodos de separación de mesturas.

BLOQUE 3: OS CAMBIOS.
 Cambios físicos e cambios químicos.
 Reacción química.
 A química na sociedade e o ambiente.

BLOQUE 4: O MOVEMENTO E AS FORZAS.
 Forzas: efectos.
 Medida das forzas.Forzas da natureza.
 Velocidade media.
 Velocidade instantánea e aceleración.
 Máquinas simples.
 O rozamento e os seus efectos.
 Forza gravitatoria.
 Estrutura do Universo.
 Velocidade da luz.

BLOQUE 5: ENERXÍA
 Tipos de enerxía.
 Transformacións da enerxía.
 Conservación da enerxía.
 Uso racional da enerxía.
 Enerxía térmica. Calor e temperatura.
 Escalas de temperatura.
 Efectos da enerxía térmica.
 Fontes de enerxía.
 Aspectos industriais da enerxía.

TEMPORALIZACIÓN:

SET OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ

BLOQUE 
1

X X X X X X X X X X

BLOQUE 
2

X X

BLOQUE 
3

X X X



BLOQUE 
4

X X X

BLOQUE 
5

X X

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E CORRECCIÓN:

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

 Realizarase unha proba escrita como mínimo no trimestre; no caso de facer
máis se calculará a media. Esta nota representará un 90% da nota da
avaliación, estando o 10% restante destinado á observación en clase no
que o profesor valorará con rúbricas os seguintes ítems: exercicios e
chamadas na clase, informe escrito das prácticas de laboratorio, resumes
de vídeos vistos na clase e traer libro e caderno para seguir as actividades
da aula e poder valorar os diferentes estándares. Para poder sumar a nota
de observación en clase, a nota do exame debe de ser dun mínimo de
4,5.

 O aprobado establécese nun 5 sen redondeos.

 Realizarase unha proba de recuperación por cada avaliación para superar os
estándares avaliados negativamente.

 A cualificación final  da materia en xuño será a media aritmética das tres
avaliacións. Utilizarase para calcular dita media a nota non redondeada
obtida en cada avaliación, facendo o redondeo da nota só na cualificación
final. No caso de ter algunha avaliación suspensa, para facer a media
collerase a nota da recuperación. O aprobado establécese nun 5.

 O alumno con dúas avaliacións suspensas de tres, deberá ir á proba de 
setembro.

 A proba extraordinaria de setembro referirase a contidos básicos do currículo
e será preciso acadar un 5 para superar a materia.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

 Todas as probas constarán dunha serie de problemas ou exercicios
numéricos e de cuestións teóricas co fin de comprobar se o alumnado
acada os estándares da materia referidos na programación.

 No caso de problemas numéricos será fundamental que o alumno/a
desenvolva na resolución as estratexias propias da metodoloxía científica,
facendo referencia ás leis nas que se basea. A resposta correcta, sen
razoamento ou xustificación, pode ser valorada cun 0 se o profesor/a non
é quen de ver de onde saíu o devandito resultado.

 No caso das cuestións ou preguntas teóricas tamén será  fundamental o
razoamento das mesmas, facendo alusión ás correspondentes leis físicas
ou químicas necesarias para o dito razoamento. Non se valorará unha
resposta sen razoamento.

 Nos exercicios que conteñan  fórmulas químicas dalgunha sustancia, unha
formulación incorrecta ou a igualación incorrecta dunha ecuación química
levará a que a resolución do problema puntúe como máximo o 25% da nota
do exercicio.



 Os erros graves de concepto levarán a anular o apartado correspondente.

 Os   apartados   que   esixen   a   solución   dun   apartado   anterior 
cualificaranse



3º ESO – FÍSICA E QUÍMICA 

CONTIDOS:

BLOQUE 1: A ACTIVIDADE CIENTÍFICA
 Método científico: etapas
 Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica.
 Erros.
 Traballo no laboratorio.
BLOQUE 2: A MATERIA
 Estrutura atómica. Modelos atómicos
 Isótopos. Aplicacións dos isótopos.
 Sistema periódico dos elementos.
 Unións entre átomos: moléculas e cristais
 Masas atómicas e moleculares.
 Elementos e compostos de especial interese con aplicacións industriais, 

tecnolóxicas e biomédicas.
 Formulación e nomenclatura de compostos binarios seguindo as normas IUPAC.
BLOQUE 3: OS CAMBIOS QUÍMICOS

 Reacción química.
 Cálculos estequiométricos sinxelos. Lei de conservación da masa.
 Velocidade de reacción.
 A química na sociedade e o ambiente.
BLOQUE 4: O MOVEMENTO E AS FORZAS.
 Carga eléctrica. Forza eléctrica.
 Imáns. Forza magnética.
 Electroimán.
 Experimentos de Oersted e Faraday.
 Forzas da natureza.
BLOQUE 5: ENERXÍA
 Fontes de enerxía.
 Transformacións da enerxía.
 Uso racional da enerxía.
 Electricidade e circuítos eléctricos. Lei de Ohm.

 Aspectos industriais da enerxía.

TEMPORALIZACIÓN:

SET OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ

BLOQUE 
1

X X X X X X X X X X

BLOQUE 
2

X X X X

BLOQUE 
3

X X X

BLOQUE 
4

X X

BLOQUE 
5

X X



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E CORRECCIÓN:

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

 Realizarase unha proba escrita como mínimo no trimestre; no caso de facer máis
se calculará a media. Esta nota representará un 90% da nota da avaliación,
estando o 10% restante destinado á observación en clase no que o
profesor valorará con rúbricas os seguintes ítems: exercicios e chamadas
na clase, informe escrito das prácticas de laboratorio, resumes de vídeos
vistos na clase e traer libro e caderno para seguir as actividades da aula e
poder valorar os diferentes estándares. Para poder sumar a nota de
observación en clase, a nota do exame debe de ser dun mínimo de 4,5.

 O aprobado establécese nun 5 sen redondeos.

 Realizarase unha proba de recuperación por cada avaliación para superar os
estándares avaliados negativamente.

 A cualificación final da materia en xuño  será a media aritmética das tres
avaliacións. Utilizarase para calcular dita media a nota non redondeada
obtida en cada avaliación, facendo o redondeo da nota só na cualificación
final. No caso de ter algunha avaliación suspensa, para facer a media
collerase a nota da recuperación. O aprobado establécese nun 5.

 O alumno con dúas avaliacións suspensas de tres, deberá ir á proba de setembro.

 A proba extraordinaria de setembro referirase a contidos básicos do currículo e
será preciso acadar un 5 para superar a materia.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

 Todas as probas constarán dunha serie de problemas ou exercicios numéricos e
de cuestións teóricas co fin de comprobar se o alumnado acada os
estándares da materia referidos na programación.

 No caso de problemas numéricos será fundamental que o alumno/a desenvolva
na resolución as estratexias propias da metodoloxía científica, facendo
referencia ás leis nas que se basea. A resposta correcta, sen razoamento
ou xustificación, pode ser valorada cun 0 se o profesor/a non é quen de
ver de onde saíu o devandito resultado.

 No caso  das cuestións ou preguntas teóricas tamén será fundamental o
razoamento das mesmas, facendo alusión ás correspondentes  leis físicas
ou químicas necesarias para o dito  razoamento. Non se valorará unha
resposta sen razoamento.

 Nos exercicios que conteñan fórmulas químicas dalgunha sustancia, unha
formulación incorrecta ou a igualación incorrecta dunha ecuación química
levará a que a resolución do problema puntúe como máximo o 25% da nota
do exercicio.

 Os erros graves de concepto levarán a anular o apartado correspondente.

 Os apartados que esixen a solución dun apartado anterior cualificaranse
independentemente do resultado do devandito apartado.

 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 alumno non faga unha 
discusión acerca da falsidade de dito resultado.

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE 
CONFINAMENTO:

METODOLOXÍA E MATERIAIS

 En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían
substituídas por clases telemáticas utilizando a plataforma Webex.

 Todo o material necesario estará colgado na plataforma Google Classroom. O
alumnado poderá acceder a el na súa casa desde o primeiro día de clase.

 A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais se
lle farán chegar estes impresos por correo ordinario, podendo entregar as
tarefas por esta mesma vía.

 Daríase como mínimo unha clase por semana e se dedicaría o segundo
día á realización de tarefas individuais.

AVALIACIÓN

 Realizarase unha proba escrita como mínimo no trimestre. Os exames
serán online quedando invalidado un exame se non existe a certeza
a través da cámara de que sexa o propio alumno  o que  realiza  o
exame.

 Terán que entregarse tódalas tarefas e exercicios propostos a través de
Google classroom. No caso de que algún alumno/a tivera dificultades
para este tipo de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

 A nota do exame representará un 50% da nota da evaluación e a nota das
tarefas e exercicios outro 50%. Para poder sumar a nota das tarefas a nota
do exame debe de ser dun mínimo de 4,5.

 O aprobado establécese nun 5 sen redondeos.

 Realizarase unha proba de recuperación por cada avaliación para superar os
estándares evaluados negativamente.

 A cualificación final da materia en xuño será a media aritmética das tres
avaliacións. Utilizarase para calcular dita media a nota non
redondeada obtida en cada avaliación, facendo o redondeo da nota
só na cualificación final. No caso de ter algunha avaliación
suspensa, para facer a media collerase a nota da recuperación. O
aprobado establécese nun 5.

 O alumno con dúas avaliacións suspensas de tres, deberá ir á proba de 
setembro.

 A proba extraordinaria de setembro referirase a contidos básicos do
curriculo e será preciso acadar un 5 para superar a materia.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

 Se aplicarán os mesmos criterios que no caso de non haber 
confinamento.



independentemente do resultado do devandito apartado.

 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 alumno non faga
unha discusión acerca da falsidade de dito resultado.

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO:

METODOLOXÍA E MATERIAIS

 En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían
substituídas por clases telemáticas utilizando a plataforma Webex.

 Todo o material necesario estará colgado na plataforma Google Classroom.
O alumnado poderá acceder a el na súa casa desde o primeiro día de clase.

 A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais
se lle farán chegar estes impresos por correo ordinario, podendo entregar
as tarefas por esta mesma vía.

 Daríanse como mínimo dúas clases por semana e se dedicaría o terceiro
día á realización de tarefas individuais.

AVALIACIÓN

 Realizarase unha proba escrita como mínimo no trimestre. Os exames serán
online quedando invalidado un exame se non existe a certeza a través da
cámara de que sexa o propio alumno o que realiza o exame.

 Terán que entregarse tódalas tarefas e exercicios propostos a través de
Google classroom. No caso de que algún alumno/a tivera dificultades
para este tipo de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

 A nota do exame representará un 50% da nota da evaluación e a nota das
tarefas e exercicios outro 50%. Para poder sumar a nota das tarefas a nota
do exame debe de ser dun mínimo de 4,5.

 O aprobado establécese nun 5 sen redondeos.

 Realizarase unha proba de recuperación por cada avaliación para superar os
estándares evaluados negativamente.

 A cualificación final  da materia en xuño será a media aritmética das tres
avaliacións. Utilizarase para calcular dita media a nota non redondeada
obtida en cada avaliación, facendo o redondeo da nota só na cualificación
final. No caso de ter algunha avaliación suspensa, para facer a media
collerase a nota da recuperación. O aprobado establécese nun 5.

 O alumno con dúas avaliacións suspensas de tres, deberá ir á proba de 
setembro.

 A proba extraordinaria de setembro referirase a contidos básicos do curriculo
e será preciso acadar un 5 para superar a materia.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

 Se aplicarán os mesmos criterios que no caso de non haber confinamento.



CURSO E MATERIA: 4º ESO – FÍSICA E QUÍMICA 

CONTIDOS:

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA
 Magnitudes escalares e vectoriais.
 Magnitudes fundamentais e derivadas. Ecuación de dimensións.
 Erros na medida.
 Expresión de resultados.
 Análise dos datos experimentais.

BLOQUE 2. A MATERIA
 Modelos atómicos.
 Sistema periódico e configuración electrónica.
 Enlace químico: iónico, covalente e metálico.
 Forzas intermoleculares.
 Formulación e nomenclatura de compostos inorgánicos segundo a IUPAC.
 Introdución á química orgánica.

BLOQUE 3. OS CAMBIOS
 Reaccións e ecuacións químicas.
 Mecanismo, velocidade e enerxía das reaccións.
 Cantidade de substancia: mol.
 Concentración molar.
 Cálculos estequiométricos.
 Reaccións de especial interese.

BLOQUE 4. O MOVEMENTO E AS FORZAS MOVEMENTO.
 Movementos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado e 

circular uniforme.
 Natureza vectorial das forzas.
 Leis de Newton.
 Forzas de especial interese: peso, normal, rozamento e centrípeta.
 Lei da gravitación universal.
 Presión.
 Principios da hidrostática.
 Física da atmosfera.

BLOQUE 5. A ENERXÍA
 Enerxías cinética e potencial. Enerxía mecánica. Principio de conservación.
 Formas de intercambio de enerxía: traballo e calor.
 Traballo e potencia.
 Efectos da calor sobre os corpos.
 Traballo e potencia.
 Máquinas térmicas.

TEMPORALIZACIÓN:



SET OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ

BLOQUE 
1

X X X X X X X X X X

BLOQUE 
2

X X

BLOQUE 
3

X X

BLOQUE 
4

X X X

BLOQUE 
5

X X X

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E CORRECCIÓN:

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

 Realizarase unha proba escrita como mínimo no trimestre; no caso de facer
máis se calculará a media. Esta nota representará un 90% da nota da
avaliación, estando o 10% restante destinado á observación en clase no
que o profesor valorará con rúbricas os seguintes ítems: exercicios e
chamadas na clase, informe escrito das prácticas de laboratorio, resumes
de vídeos vistos na clase e traer libro e caderno para seguir as
actividades da aula e poder valorar os diferentes estándares. Para poder
sumar a nota de observación en clase, a nota do exame debe de ser
dun mínimo de 4,5.

 O aprobado establécese nun 5 sen redondeos.

 Realizarase unha proba de recuperación por cada avaliación para superar
os estándares avaliados negativamente.

 A cualificación final  da materia en xuño será a media aritmética das tres
avaliacións. Utilizarase para calcular dita media a nota non redondeada
obtida en cada avaliación, facendo o redondeo da nota só na
cualificación final. No caso de ter algunha avaliación suspensa, para facer
a media collerase a nota da recuperación. O aprobado establécese nun 5.

 O alumno con dúas avaliacións suspensas de tres, deberá ir á proba de 
setembro.

 A proba extraordinaria de setembro referirase a contidos básicos do
currículo e será preciso acadar un 5 para superar a materia.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

 Todas as probas constarán dunha serie de problemas ou exercicios
numéricos e de cuestións teóricas co fin de comprobar se o alumnado
acada os estándares da materia referidos na programación.

 No caso de problemas numéricos será fundamental que o alumno/a
desenvolva na resolución as estratexias propias da metodoloxía científica,
facendo referencia ás leis nas que se basea. A resposta correcta, sen
razoamento ou xustificación, pode ser valorada cun 0 se o profesor/a non
é quen de ver de onde saíu o devandito resultado.

 No caso das cuestións ou preguntas teóricas tamén será  fundamental o



razoamento  das  mesmas,  facendo  alusión  ás   correspondentes  leis
físicas  ou  químicas necesarias para o dito razoamento. Non se valorará
unha resposta sen razoamento.

 Nos exercicios que conteñan  fórmulas químicas dalgunha sustancia, unha
formulación incorrecta ou a igualación incorrecta dunha ecuación química
levará a que a resolución do problema puntúe como máximo o 25% da nota do
exercicio.

 Os erros graves de concepto levarán a anular o apartado correspondente.

 Os apartados que esixen a solución dun apartado anterior cualificaranse
independentemente do resultado do devandito apartado.

 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 alumno non faga
unha discusión acerca da falsidade de dito resultado.

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO:

METODOLOXÍA E MATERIAIS

 En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían
substituídas por clases telemáticas utilizando a plataforma Webex.

 Todo o material necesario estará colgado na plataforma Google
Classroom. O alumnado poderá acceder  a el na súa casa desde o
primeiro día de clase.

 A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais
dixitais se lle farán chegar estes impresos por correo ordinario,
podendo entregar as tarefas por esta mesma vía.

 Daríanse como mínimo dúas clases por semana e se dedicaría o
terceiro día á realización de tarefas individuais.

AVALIACIÓN

 Realizarase unha proba escrita como mínimo no trimestre. Os exames serán
online quedando invalidado un exame se non existe a certeza a través da
cámara de que sexa o propio alumno o que realiza o exame.

 Terán que entregarse tódalas tarefas e exercicios propostos a través
de Google classroom. No caso de que algún alumno/a tivera
dificultades para este tipo de entrega, podería mandar as tarefas por
correo ordinario.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

 A nota do exame representará un 50% da nota da evaluación e a nota
das tarefas e exercicios outro 50%. Para poder sumar a nota das
tarefas a nota do exame debe de ser dun mínimo de 4,5.

 O aprobado establécese nun 5 sen redondeos.

 Realizarase unha proba de recuperación por cada avaliación para
superar os estándares evaluados negativamente.

 A cualificación final  da materia en xuño será a media aritmética das tres
avaliacións. Utilizarase para calcular dita media a nota non redondeada



obtida en cada avaliación, facendo o redondeo da nota só na cualificación
final. No caso de ter algunha avaliación suspensa, para facer a media
collerase a nota da recuperación. O aprobado establécese nun 5.



1ºBAC – FÍSICA E QUÍMICA 

CONTIDOS:

BLOQUE 1. A actividade científica
Tecnoloxías da información e da comunicación no traballo científico.
Proxecto de investigación.Estratexias necesarias na actividade científica.
Análise dos datos experimentais.

BLOQUE 2. Aspectos cuantitativos da química Modelos atómicos.
Leis dos gases. Ecuación de estado dos gases ideais.
Determinación de fórmulas empíricas e moleculares.
Disolucións: formas de expresar a concentración, preparación e 
propiedades coligativas.

Métodos actuais para a análise de substancias: espectroscopía e espectrometría.
BLOQUE 3. Reaccións químicas.
Estequiometría das reaccións. Reactivo limitante e rendemento dunha reacción.
Química e industria.

BLOQUE 4. Transformacións enerxéticas e espontaneidade das reaccións 
químicas
Sistemas termodinámicos
Primeiro principio da termodinámica. Enerxía interna.
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 químicas de combustión.
BLOQUE 5. Química do 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.

BLOQUE 6. Cinemática
 Sistemas de referencia inerciais. Principio de relatividade de Galileo.
 Movementos rectilíneo e circular.
 Movemento circular uniformemente acelerado.

 Composición dos movementos rectilíneo uniforme e rectilíneo 
uniformemente acelerado.
 Descrición do movemento harmónico simple (MHS).

BLOQUE 7. Dinámica
Leis de Newton.
Forzas de contacto. Dinámica de corpos ligados.
Forzas elásticas. Dinámica do MHS.
Sistema de dúas partículas.
Conservación do momento lineal e impulso mecánico.
Dinámica do movemento circular uniforme.
Leis de Kepler.
Lei de gravitación universal.



Interacción electrostática: lei de Coulomb.
BLOQUE 8. Enerxía

 Enerxía mecánica e traballo.
 Enerxía cinética e potencial do movemento harmónico simple.

Diferenza de potencial eléctrico.

TEMPORALIZACIÓN:

SET OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ

BLOQUE 
1

X X X X X X X X X X

BLOQUE 
2

X X

BLOQUE 
3

X X

BLOQUE 
4

X

BLOQUE 
5

X X

BLOQUE 
6

X X X

BLOQUE 
7

X X

BLOQUE 
8

X X

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E CORRECCIÓN:

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

 Realizarase unha proba escrita como mínimo no trimestre; no caso de facer máis
se calculará a media. Esta nota representará un 90% da nota da avaliación,
estando o 10% restante destinado á observación en clase no que o
profesor valorará con rúbricas os seguintes ítems: exercicios e chamadas
na clase, informe escrito das prácticas de laboratorio, resumes de vídeos
vistos na clase e traer libro e caderno para seguir as actividades da aula e
poder valorar os diferentes estándares. Para poder sumar a nota de
observación en clase, a nota do exame debe de ser dun mínimo de 4,5.

 O aprobado establécese nun 5 sen redondeos.

 Realizarase unha proba de recuperación por cada avaliación para superar os
estándares avaliados negativamente.

 A cualificación final da materia en xuño  será a media aritmética  das tres
avaliacións. Utilizarase para calcular dita media a nota non redondeada
obtida en cada avaliación, facendo o redondeo da nota só na cualificación
final. No caso de ter algunha avaliación suspensa, para facer a media
collerase a nota da recuperación. O aprobado establécese nun 5.

 O alumno con dúas avaliacións suspensas de tres, deberá ir á proba de setembro.

 A proba extraordinaria de setembro referirase a contidos básicos do currículo e 
será



preciso acadar un 5 para superar a materia.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

 Todas as probas constarán dunha serie de problemas ou exercicios numéricos e
de cuestións teóricas co fin de comprobar se o alumnado acada os
estándares da materia referidos na programación.

 No caso de problemas numéricos será fundamental que o alumno/a desenvolva
na resolución as estratexias propias da metodoloxía científica, facendo
referencia ás leis nas que se basea. A resposta correcta, sen razoamento
ou xustificación, pode ser valorada cun 0 se o profesor/a non é quen de
ver de onde saíu o devandito resultado.

 No caso  das cuestións ou preguntas teóricas tamén será fundamental o
razoamento das mesmas, facendo alusión ás correspondentes  leis físicas
ou químicas necesarias para o dito  razoamento. Non se valorará unha
resposta sen razoamento.

 Nos exercicios que conteñan fórmulas químicas dalgunha sustancia, unha
formulación incorrecta ou a igualación incorrecta dunha ecuación química
levará a que a resolución do problema puntúe como máximo o 25% da nota
do exercicio.

 Os erros graves de concepto levarán a anular o apartado correspondente.

 Os apartados que esixen a solución dun apartado anterior cualificaranse
independentemente do resultado do devandito apartado.

 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 alumno non faga
unha discusión acerca da falsidade de dito resultado.

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE 
CONFINAMENTO:

METODOLOXÍA E MATERIAIS

 En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas
por clases telemáticas utilizando a plataforma Webex.

 Todo o material necesario estará colgado na plataforma Google Classroom. O
alumnado poderá acceder a el na súa casa desde o primeiro día de clase.

 A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais se
lle farán chegar estes impresos por correo ordinario, podendo entregar as
tarefas por esta mesma vía.

 Daríanse como mínimo tres clases por semana e se dedicaría o cuarto día á
realización de tarefas individuais.

AVALIACIÓN

 Realizarase unha proba escrita como mínimo no trimestre. Os exames serán
online quedando invalidado un exame se non existe a certeza a través da
cámara de que sexa o propio alumno o que realiza o exame.

 Terán que entregarse tódalas tarefas e exercicios propostos a través de
Google classroom. No caso de que algún alumno/a tivera dificultades



para este tipo de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

 A nota do exame representará un 50% da nota da evaluación e a nota das
tarefas e exercicios outro 50%. Para poder sumar a nota das tarefas a nota
do exame debe de ser dun mínimo de 4,5.

 O aprobado establécese nun 5 sen redondeos.

 Realizarase unha proba de recuperación por cada avaliación para superar os
estándares evaluados negativamente.

 A cualificación final da materia en xuño  será a media aritmética  das tres
avaliacións. Utilizarase para calcular dita media a nota non redondeada
obtida en cada avaliación, facendo o redondeo da nota só na cualificación
final. No caso de ter algunha avaliación suspensa, para facer a media
collerase a nota da recuperación. O aprobado establécese nun 5.

 O alumno con dúas avaliacións suspensas de tres, deberá ir á proba de setembro.

 A proba extraordinaria de setembro referirase a contidos básicos do curriculo e
será preciso acadar un 5 para superar a materia.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

 Se aplicarán os mesmos criterios que no caso de non haber confinamento.

 O alumno con dúas avaliacións suspensas de tres, deberá ir  á proba de
setembro.

 A proba extraordinaria de setembro referirase a contidos básicos do curriculo e
será preciso acadar un 5 para superar a materia.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

 Se aplicarán os mesmos criterios que no caso de non haber 
confinamento.



2ºBAC  FÍSICA



CONTIDOS

BLOQUE 1. A actividade científica
 Estratexias necesarias na actividade científica.
 Análise dimensional de ecuacións.
 Interpretación dos ecuacións que rexen os fenómenos físicos

BLOQUE 2: Interacción gravitatoria
 Campos de forza conservativos.
 Campo gravitatorio
 Intensidade do campo gravitatorio.
 Potencial gravitatorio.
 Enerxía potencial gravitatoria.
 Lei de conservación da enerxía.
 Relación entre enerxía e movemento orbital.
 Satélites: tipos.

BLOQUE 3: Interacción electromagnética
 Campo eléctrico.

 Intensidade do campo.
 Potencial eléctrico.
 Diferenza de potencial.
 Enerxía potencial eléctrica.
 Fluxo eléctrico e lei de Gauss.
 Aplicacións do teorema de Gauss.
 Equilibrio electrostático. Gaiola de Faraday.
 Campo magnético.
 Efecto dos campos magnéticos sobre cargas en movemento.
 Campo creado por distintos elementos de corrente.
 Efecto dos campos magnéticos sobre cargas en movemento.
 O campo magnético como campo non conservativo.
 Indución electromagnética.
 Forza magnética entre condutores paralelos.
 Lei de Ampère.
 Fluxo magnético.
 Leis de Faraday-Henry e Lenz.
 Forza electromotriz.
 Xerador de corrente alterna: elementos.
 Corrente alterna: magnitudes que a caracterizan.

BLOQUE 4: Ondas
 Ecuación das ondas harmónicas.

 Clasificación das ondas.
 Magnitudes que caracterizan as ondas.
 Ondas transversais nunha corda.
 Enerxía e intensidade.
 Principio de Huygens.
 Fenómenos ondulatorios: interferencia e difracción, reflexión e refracción.
 Principio de Huygens.
 Leis de Snell.
 Índice de refracción.
 Ondas lonxitudinais. O son.
 Efecto Doppler.
 Enerxía e intensidade das ondas sonoras. Contaminación acústica.
 Natureza e propiedades das ondas electromagnéticas.
 Dispersión. A cor.



 Espectro electromagnético.
 Aplicacións das ondas electromagnéticas no espectro 

non visible.
 Transmisión da comunicación.

BLOQUE 5. Óptica xeométrica
 Leis da óptica xeométrica.
 Sistemas ópticos: lentes e espellos.
 Ollo humano. Defectos visuais.
 Aplicacións tecnolóxicas: instrumentos ópticos e a 

fibra óptica.
BLOQUE 6. Física do século XX

 Introdución á teoría 
especial da 
relatividade.

 Orixes da física cuántica. Problemas precursores.
 Física cuántica.
 Enerxía relativista. Enerxía total e enerxía en repouso.
 Hipótese de Planck.
 Efecto fotoeléctrico.
 Espectros atómicos. Modelo cuántico do átomo de 

Bohr.
 Interpretación probabilística da física cuántica.
 Principio de indeterminación de Heisenberg.
 Aplicacións da física cuántica. O láser.
 Radioactividade: tipos.

 Física nuclear.
 Núcleo atómico. Leis da desintegración radioactiva.
 Fusión e fisión nucleares.

 As catro interaccións fundamentais da 
natureza: gravitatoria, 
electromagnética, nuclear forte e 
nuclear débil.
 Partículas fundamentais constitutivas do átomo: 

electróns e quarks.
 Historia e composición do Universo.

TEMPORALIZACIÓN:

BLOQU OUTU NOV DECE XANE FEBR MARZ ABRIL MAIO

1 X X X X X X X X

2 X X

3 X X

4 X X

5 X X

6 X X

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E CORRECCIÓN:



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

· Realizarase unha proba escrita como mínimo no trimestre; no caso de
facer máis se calculará a media. Esta nota representará un 90% da
nota da avaliación, estando o 10%  restante destinado á observación
en clase no que o profesor valorará con  rúbricas os seguintes
ítems:exercicios e chamadas na clase, informe escrito das prácticas
de laboratorio, resumes de vídeos vistos na clase e traer libro e
caderno para seguir as actividades da aula e poder valorar os
diferentes estándares. Para poder sumar a nota de observación en
clase, a nota do exame debe de ser dun  mínimo de 4,5.

· O aprobado establécese nun 5 sen redondeos.

· Realizarase unha proba de recuperación por cada avaliación para 

superar os  estándares avaliados negativamente.

· A cualificación final da materia en xuño será a media aritmética das tres
avaliacións. Utilizarase para calcular dita media a nota non redondeada

obtida en cada avaliación, facendo  o redondeo da nota só na
cualificación final. No caso de ter algunha avaliación suspensa, para
facer a media collerase a nota da recuperación.  O aprobado establécese
nun 5.

· O alumno con dúas avaliacións suspensas de tres, deberá ir á proba de

setembro. ∙ A proba extraordinaria de setembro referirase a contidos 

básicos do currículo e será

preciso acadar un 5 para superar a materia.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

· Todas as probas constarán dunha serie de problemas ou exercicios

numéricos e de cuestións teóricas co fin de comprobar se o alumnado

acada os estándares da materia referidos na programación.

· No caso de problemas numéricos será fundamental que o alumno/a
desenvolva na resolución as estratexias propias da metodoloxía

científica, facendo referencia ás  leis nas que se basea. A resposta
correcta, sen razoamento ou xustificación, pode ser valorada cun 0 se o
profesor/a non é quen de ver de onde saíu o devandito  resultado.

· No caso das cuestións ou preguntas teóricas tamén será fundamental o

razoamento  das mesmas, facendo alusión ás correspondentes leis

físicas ou químicas necesarias para o dito razoamento. Non se valorará

unha resposta sen razoamento.

· Nos exercicios que conteñan fórmulas químicas dalgunha sustancia, unha

formulación incorrecta ou a igualación incorrecta dunha ecuación



química levará a que a resolución do problema puntúe como máximo o

25% da nota do exercicio.

· Os erros graves de concepto levarán a anular o apartado correspondente.

· Os apartados que esixen a solución dun apartado anterior cualificaranse
independentemente do resultado do devandito apartado.

· 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 alumno non faga

unha discusión acerca da falsidade de dito resultado.

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO:

METODOLOXÍA E MATERIAIS

En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por 
clases telemáticas utilizando a plataforma Webex ou outra se e a petición de 
tódolos alumnos se éen beneficio de eles e a docente está de acordo.

Todo o material necesario estará colgado na plataforma e Google Classroom. O 
alumnado poderá acceder a él na súa casa.

A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais se lle
farán chegar estes impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas 
por  esta mesma vía.

AVALIACIÓN

· Realizarase unha proba escrita como mínimo no trimestre. Os exames serán

online (no caso de confinamento) quedando invalidado un exame se non

existe a certeza a través da cámara de que  sexa o propio alumno o que

realiza o exame.

· Terán que entregarse tódalas tarefas e exercicios propostos a través de
Google classroom. No caso de que algún alumno/a tivera dificultades
para este tipo de entrega, podería mandar as tarefas por correo
ordinario.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

· A nota do exame representará un 50% da nota da evaluación e a nota das

tarefas e exercicios outro 50%. Para poder sumar a nota das tarefas a

nota do exame debe de ser dun mínimo de 4,5.

· O aprobado establécese nun 5 sen redondeos.

· Realizarase unha proba de recuperación para superar os  

estándares evaluados negativamente.

· A cualificación final da materia en xuño será a media aritmética das tres
avaliacións. Utilizarase para calcular dita media a nota non redondeada



obtida en cada avaliación, facendo  o redondeo da nota só na
cualificación final. No caso de ter algunha avaliación suspensa, para
facer a media collerase a nota da recuperación.  O aprobado establécese
nun 5.

· A proba extraordinaria de  referirase a contidos básicos do curriculo e será  
preciso acadar un 5 para superar a materia.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
· Se aplicarán os mesmos criterios que no caso de non haber confinamento.



2ºBAC. QUÍMICA



CONTIDOS
BLOQUE 1. A actividade científica

 Importancia da investigación científica na industria e na empresa.
 Prevención de riscos no laboratorio

 Investigación  científica:  documentación,  elaboración  de  informes,  comunicación  
e difusión de resultados.

BLOQUE 2 Orixe e evolución dos compoñentes do Universo
 Estrutura da materia. Hipótese de Planck.

 Modelo atómico de Bohr.
 Orbitais atómicos. Números cuánticos e a súa interpretación.

 Mecánica  cuántica:  hipótese  de  De  Broglie,  principio  de  
indeterminación  de Heisenberg.

 Partículas subatómicas: orixe do Universo
 Clasificación dos elementos segundo a súa estrutura electrónica: sistema 

periódico.

 Propiedades dos elementos segundo a súa posición no sistema 
periódico: enerxía de ionización, afinidade electrónica, 
electronegatividade e raio atómico.

 Enlace químico.
 Enlace iónico.

 Enlace covalente. Xeometría e polaridade das moléculas.
 Propiedades das substancias con enlace covalente. Enlaces presentes 

en substancias de interese biolóxico
 Enlace  metálico.  Propiedades  dos  metais.  Aplicacións  de  

supercondutores  e semicondutores.
 Natureza das forzas intermoleculares

BLOQUE 3. Reaccións químicas
 Teoría de colisións e do estado de transición.

 Factores   que   inflúen   na   velocidade   das   reaccións   químicas.   
Utilización   de catalizadores en procesos industriais.

 . Mecanismos de reacción.
 Equilibrio químico. Lei de acción de masas. Constante de equilibrio.

 Equilibrios heteroxéneos: reaccións de precipitación.
 Factores que afectan o estado de equilibrio: principio de Le Chatelier.

 Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted-Lowry.
 Forza relativa dos ácidos e bases; grao de ionización. Concepto de pH. 

Importancia do pH a nivel biolóxico.
 Estudo cualitativo das disolucións reguladoras de pH.

 Volumetrías de neutralización ácido-base
 Estudo cualitativo da hidrólise de sales.

 Ácidos e bases relevantes a nivel industrial e de consumo. Problemas 
ambientais.

 Equilibrio redox.

 Axuste redox polo método do ión-electrón. Estequiometría das 
reaccións redox. Concepto de velocidade de reacción.

 Volumetrías redox.



Aplicacións e repercusións das 
reaccións de oxidación redución: 
baterías eléctricas, pilas de 
combustible e prevención da 
corrosión de metais.
BLOQUE 4. Síntese orgánica e novos 
materiais

Nomenclatura  e  formulación 
orgánica  segundo  as  normas  da 
IUPAC.Funcións  orgánicas  de 
interese:  osixenadas  e 
nitroxenadas,  derivados 
haloxenados,  tiois  e  perácidos. 
Compostos orgánicos polifuncionais.

Tipos de isomería.

Tipos de reaccións orgánicas.

Macromoléculas. Polímeros. 
Reaccións de polimerización.

Principais   compostos   orgánicos   
de   interese   biolóxico   e   
industrial:   materiais polímeros e 
medicamentos.

 Leis de Faraday da electrólise

TEMPORALIZACIÓN:

BLOQ
U

OUTU NOV DECE XANE FEBR MARZ ABRIL MAIO

1 X X X X X X X X

2 X X

3 X X X

4 X X

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E CORRECCIÓN:

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

· Realizarase unha proba escrita como mínimo no trimestre; no caso de facer
máis se calculará a media. Esta nota representará un 90% da nota da
avaliación, estando o 10%  restante destinado á observación en clase no

que o profesor valorará con rúbricas os seguintes ítems: exercicios e
chamadas na clase, informe escrito das prácticas de laboratorio,
resumes de vídeos vistos na clase e traer libro e caderno para seguir
as actividades da aula e poder valorar os diferentes estándares. Para

poder sumar a nota de observación en clase, a nota do exame debe de
ser dun  mínimo de 4,5.



· O aprobado establécese nun 5 sen redondeos.

· Realizarase unha proba de recuperación por cada avaliación para 

superar os  estándares avaliados negativamente.

· A cualificación final da materia en xuño será a media aritmética das tres
avaliacións. Utilizarase para calcular dita media a nota non redondeada
obtida en cada avaliación, facendo  o redondeo da nota só na

cualificación final. No caso de ter algunha avaliación suspensa, para
facer a media collerase a nota da recuperación.  O aprobado establécese
nun 5.

· O alumno con dúas avaliacións suspensas de tres, deberá ir á 

proba de setembro. ∙ A proba extraordinaria de setembro referirase

a contidos básicos do currículo e será

preciso acadar un 5 para superar a materia.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

· Todas as probas constarán dunha serie de problemas ou exercicios numéricos

e de cuestións teóricas co fin de comprobar se o alumnado acada os

estándares da materia referidos na programación.

· No caso de problemas numéricos será fundamental que o alumno/a
desenvolva na resolución as estratexias propias da metodoloxía científica,
facendo referencia ás  leis nas que se basea. A resposta correcta, sen

razoamento ou xustificación, pode ser valorada cun 0 se o profesor/a non é
quen de ver de onde saíu o devandito  resultado.

· No caso das cuestións ou preguntas teóricas tamén será fundamental o

razoamento  das mesmas, facendo alusión ás correspondentes leis físicas

ou químicas necesarias para o dito razoamento. Non se valorará unha

resposta sen razoamento.

· Nos exercicios que conteñan fórmulas químicas dalgunha sustancia, unha

formulación incorrecta ou a igualación incorrecta dunha ecuación química

levará a que a resolución do problema puntúe como máximo o 25% da

nota do exercicio.

· Os erros graves de concepto levarán a anular o apartado correspondente.

· Os apartados que esixen a solución dun apartado anterior cualificaranse
independentemente do resultado do devandito apartado.

· 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 alumno non faga

unha discusión acerca da falsidade de dito resultado.



ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO:

METODOLOXÍA E MATERIAIS

· En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas 

por  clases telemáticas utilizando a plataforma Webex ou outra se e a 

petición de tódolos alumnos se éen beneficio deles e a docente está de 

acordo.

· Todo o material necesario estará colgado na plataforma Google 
Classroom. O alumnado poderá acceder a él
na súa casa.

· A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais se
lle farán chegar estes impresos por correo ordinario, podendo entregar as
tarefas por  esta mesma vía.

AVALIACIÓN

· Realizarase unha proba escrita como mínimo no trimestre. Os exames serán

online (no caso de confinamento) quedando invalidado un exame se non

existe a certeza a través da cámara de que  sexa o propio alumno o que

realiza o exame.

· Terán que entregarse tódalas tarefas e exercicios propostos a través de Google
classroom. No caso de que algún alumno/a tivera dificultades para este tipo 
de  entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

· A nota do exame representará un 50% da nota da evaluación e a nota das

tarefas e exercicios outro 50%. Para poder sumar a nota das tarefas a nota

do exame debe de ser dun mínimo de 4,5.

· O aprobado establécese nun 5 sen redondeos.

· Realizarase unha proba de recuperación para superar os  

estándares evaluados negativamente.

· A cualificación final da materia en xuño será a media aritmética das tres
avaliacións. Utilizarase para calcular dita media a nota non redondeada

obtida en cada avaliación, facendo  o redondeo da nota só na cualificación
final. No caso de ter algunha avaliación suspensa, para facer a media
collerase a nota da recuperación.  O aprobado establécese nun 5.

·

· A proba extraordinaria de  referirase a contidos básicos do curriculo e será  
preciso acadar un 5 para superar a materia.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
· Se aplicarán os mesmos criterios que no caso de non haber confinamento.
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