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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

O IES Arcebispo Xelmírez I é o depositario do patrimonio histórico do antigo Instituto 

de Segunda Ensinanza de Santiago de Compostela creado no ano 1845. Pertence, polo 

tanto, aos chamados Institutos Históricos sendo un dos Institutos máis antigos de 

Galicia. Tivo a súa primeira localización no Pazo de San Xerome, onde actualmente se 

atopa a Reitoría da Universidade de Santiago de Compostela. No ano 1847 trasládase á 

Praza de Mazarelos –que moita xente aínda coñece como praza do Instituto–, ao 

Edificio da Compañía, que na actualidade alberga a Facultade de Filosofía. Permanece 

nesta sede ata o ano 1965, ano en que se traslada ao edificio que na actualidade alberga 

os servizos centrais da Administración da Xunta de Galicia, en San Caetano. Dende o 

ano 1984 atópase na actual sede, na Avenida das Burgas, no Campus Vida da 

Universidade de Santiago de Compostela. 

O Centro conta cun importante patrimonio histórico constituído pola Biblioteca Antiga, 

o Museo e o Arquivo Histórico. A Biblioteca Antiga posúe un fondo bibliográfico de 

máis de 5.000 volumes fundamentalmente do século XIX e primeiro terzo do século 

XX, aínda que hai obras dende o século XVI. O Museo, que foi declarado visitable pola 

Dirección Xeral de Patrimonio da Consellería de Cultura, conta cunha Colección de 

Instrumentos Científicos das últimas décadas do século XIX e dúas primeiras décadas 

do século XX, pertencentes aos antigos Gabinetes de Física, Historia Natural e o 

Laboratorio de Química. 

Na actualidade no Instituto cursan os seus estudos en torno a 550 alumnos de ESO e 

Bacharelato en horario de Diúrno. Así mesmo, o centro tamén oferta ensino de adultos 

onde o Departamento de Física e Química imparte docencia nas materias de Física e 

Química de 1º de Bacharelato, Física de 2º de Bacharelato, Química de 2º de 

Bacharelato, así como no Ámbito Científico-Tecnolóxico dos Módulos I e II da ESA. 

O alumnado procede maioritariamente dos colexios de ensinaza primaria adscritos a 

este Instituto: o CEIP Raíña Fabiola e o CEIP López Ferreiro. Estes colexios, situados 

nas zonas oeste e norte da cidade respectivamente, acollen a alumnos que pertencen 

maioritariamente a familias de clase media traballadora. En menor medida, tamén hai 

alumnos do centro de Santiago e da periferia (Milladoiro e urbanizacións próximas) 

incorporándose algúns deles en primeiro de Bacharelato. 
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PROFESORADO DO DEPARTAMENTO E MATERIAS QUE IMPARTE 

Durante o actual curso académico o Departamento conta con 5 profesores dos cales só 

un, o Xefe de Departamento, ten destino definitivo. Catro profesores imparten docencia 

na quenda de Diúrno e un profesor imparte docencia na quenda de Nocturno.  

Con respecto ao curso pasado incorporouse unha profesora mais que completa o seu 

horario con materias do Departamento de Tecnoloxía. 

 

Quenda de Diúrno 

D. Javier Corbelle Cao (Xefe de Departamento) 

 Física 2º de Bacharelato (2 grupos) 

 Física e Química 4º de ESO (2 grupos) 

Dª. María López Rúa  

 Química 2º de Bacharelato (3 grupos) 

 Física e Química 2º de ESO (2 grupos) 

Dª. Juana María Millán Pérez 

 Física e Química 1º de Bacharelato (3 grupos) 

 Física e Química 2º de ESO (2 grupos) 

Dª. María de los Ángeles Rey Liste 

 Física e Química 4º de ESO (1 grupo) 

 Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional, 4º ESO (1 grupo) 

 Física e Química 3º de ESO (4 grupos) 

 

Quenda de Nocturno 

Dª. Manuel García Vega 

 Física 2º de Bacharelato (1 grupo) 

 Química 2º de Bacharelato (1 grupo) 

 Física e Química 1º de Bacharelato (1 grupo) 

 Ámbito Científico-Tecnolóxico dos Módulos I e II da ESA (1 grupo) 
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Materiais Didácticos 

Todas as aulas así como os Laboratorios contan con encerado, canón de proxección e 

encerado dixital. Así mesmo, durante os últimos cursos académicos estívose facendo un 

esforzo económico para dotar aos Laboratorios de Física e de Química do material 

imprescindible para a realización de traballos prácticos, dado que a situación era moi 

precaria. En concreto, para o Laboratorio de Química adquiriuse material de vidro de 

uso habitual (vasos de precipitados, probetas, erlenmeyers, pipetas, buretas, vidros de 

reloxo), balanzas electrónicas, placas calefactoras, un axitador magnético un pHmetro 

dixital e varios reactivos químicos, entre outro material. Para o Laboratorio de Física 

adquiriuse unha fonte de alimentación, un punteiro láser, un carrete de Ruhmkorff, unha 

esfera de plasma, material diverso de óptica, dinamómetros, entre outro material. 

Os cursos de 2º e 3º de ESO así como os alumnos de 4º de ESO  que cursan a materia de 

Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional contan con Libro de Texto. En cambio, os 

cursos de 4º de ESO, 1º de Bacharelato e 2º de Bacharelato seguen o curso a través da 

aula virtual. 

Recursos Didácticos 

Entre os recursos didácticos cabe salientar as aulas virtuais onde figuran materiais 

diversos elaborados polos profesores do Departamento, enlaces a vídeos, enlaces a 

simulacións para ilustrar leis ou principios físicos, enlaces a traballos prácticos virtuais, 

etc. 

O Museo do Instituto constitúe tamén un importante e singular recurso didáctico. De 

feito, con carácter xeral, existe un programa de visitas para garantir que ningún alumno 

do centro remate os estudos da ESO sen coñecer o Museo e a Biblioteca Antiga. Así 

mesmo, realízanse visitas específicas cos alumnos matriculados nas materias de Física e 

Química de 4º de ESO, Física de 2º de Bacharelato e Química de 2º de Bacharelato 

onde se tratan diversos aspectos propios destas materias utilizando como recurso os 

instrumentos e aparatos expostos no Museo. 

 

CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

A continuación indícase a aportación da Física e Química á adquisición das 

competencias clave. 

Comunicación lingüística. (CL) 

Adquisición dunha terminoloxía científica específica que lle permitirá ao alumno 

comprender e desenvolverse nos aspectos científico-tecnolóxicos presentes na sociedade 
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actual. Así mesmo, esta materia tamén contribuirá a que o alumno exprese ideas de 

carácter científico con corrección e utilizando de forma rigorosa o vocabulario 

adecuado. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. (CMCT) 

Adquisición dunha linguaxe matemática indispensable para a cuantificación dos 

fenómenos naturais, que permita ao alumnado facer cálculos baseados en magnitudes 

físicas, analizar datos utilizando a notación científica e usando as unidades do SI, 

elaborar táboas de datos experimentais, construír as representacións gráficas 

correspondentes e presentar as conclusións. 

Competencia dixital. (CD) 

Adquisición de destrezas nas Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC) 

mediante o uso da aula virtual, a utilización de simuladores de leis e principios físicos. 

Así mesmo, contribuirase á adquisición da competencia dixital mediante o uso de 

diferentes ferramentas dixitais como Socrative, Kahoot, etc. para comprobar ou avaliar 

coñecementos; e ferramentas como PowerPoint, Word, Drive, etc. para elaborar e 

presentar traballos e informes. 

Aprender a aprender. (AA) 

Adquisición de pautas para a resolución de problemas ou traballos investigativos, 

mediante a aplicación do método científico, establecendo mecanismos de formación que 

permitirá ao alumnado realizar procesos de autoaprendizaxe, así como adquirir 

conciencia do que aprendeu e do que lle falta por aprender. 

Competencias sociais e cívicas. (CSC) 

Esta materia contribúe a preparar futuros cidadáns que deberán tomar decisións sobre 

cuestións relacionadas con diversos aspectos sociocientíficos: enerxía, medioambiente, 

saúde, etc. 

Ademais, tamén se contribuirá á adquisición desta competencia mediante o traballo en 

grupo ou de forma colaborativa onde se promoverá a tolerancia, o respecto e a 

capacidade para chegar a consensos. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (SIEE) 

Adquisición dun razoamento hipotético-dedutivo que permita ao alumnado comprender  

diferentes situacións-problema presentadas e planifique estratexias para resolvelas, así 

como desenrolar unha capacidade crítica que lle permita analizar situacións e as súas 

consecuencias e transferilas a outros ámbitos da vida. 

Conciencia e expresións culturais. (CEC) 
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Adquisición dunha actitude crítica e respectuosa cara os homes e as mulleres que  

axudaron a entender e explicar a natureza ao longo da historia e que forman parte da 

nosa cultura. Recoñecemento da interrelación entre determinados hábitos sociais, 

actividade científica e tecnolóxica e o medio ambiente. 

 

CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Os criterios xerais de cualificación dos alumnos resúmense na seguinte táboa. 

Criterios xerais de avaliación e cualificación 

Interese, atención e participación nas clases expositivas. 

Interese e participación nas tarefas prácticas e nos traballos en equipo. 

Observación do traballo diario na aula. 

Realización de tarefas na casa. 

Notas das probas escritas, que poderán incluír: 

 Cuestións de opción múltiple ou verdadeiro/falso. 

 Cuestións de razoamento e dedución. 

 Exercicios de cálculo e aplicación de leis físicas e químicas. 

 Preguntas que inclúen definicións, explicacións e desenrolos teóricos. 

 Uso e aplicación de simboloxías e convenios propios da materia. 

Notas dos traballos individuais ou de grupo. 

 

 

AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

O Departamento realizará a avaliación dos procesos de ensino e da práctica docente, 

incluíndo os seguintes aspectos: 

 Análise dos resultados académicos. 

 Valoración das relacións entre o profesorado do departamento e alumnado. 

 Pertinencia da metodoloxía didáctica e dos materiais curriculares usados. 

 Valoración do ambiente e clima de traballo nas aulas. 

 Adecuación da organización da aula e aproveitamento dos  recursos do centro. 

 Colaboración cos pais, nais ou titores legais e cos servizos de apoio educativo. 

 Propostas de mellora. 

 

A continuación móstranse as rúbricas para avaliar o proceso de ensino e a práctica 

docente. 
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INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR A PROCESO DE ENSINO 

Indicador de logro 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado     

2. Conseguiuse motivar ao alumnado nas actividades desenvolvidas     

3. Atendeuse eficazmente á diversidade do alumnado     

4. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado     

5. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado     

6. Os recursos e materiais usados foron axeitados e suficientes     

7. Houbo coordinación con profesores doutros departamentos     

8. A relación cos pais dos alumnos foi adecuada e suficiente     

 

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR A PRÁCTICA DOCENTE 

Indicador de logro 1 2 3 4 

1. O ambiente de traballo na aula foi bo     

2. A relación profesor-alumno foi eficaz e fluída     

3. Respectouse a distribución temporal por avaliacións     

4. Aplicouse a metodoloxía didáctica programada     

5. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis 

significativos derivados da corrección das probas, traballos, etc. 

    

6. Ao comezar cada unidade, informouse ao alumnado dos 

obxectivos e competencias que se queren acadar, das diferentes 

actividades a realizar, como serán avaliados ... 

    

7. Leváronse a efecto medidas de reforzo educativo dirixidas ao 

alumnado que presentaban dificultades de aprendizaxe 

    

8. Propuxéronse actividades de maior nivel para o alumnado que 

acadou os obxectivos en profundidade 

    

9. Utilizáronse as TIC no procesos de ensino-aprendizaxe     

10. Utilizáronse os materias e recursos didácticos programados     

11. Realizáronse as actividades complementarias e extraescolares 

programadas 
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DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS QUE SE PODEN 

ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

É fundamental ter, dende principio de curso, un coñecemento o máis profundo posible 

do nivel académico dos alumnos tanto a nivel individual como grupal. 

Para acreditar os coñecementos previos dos alumnos de Bacharelato e da ESO durante 

os primeiros días do curso: 

 Recabarase información académica e outros informes, se fose o caso, a través do 

profesor titor e do departamento de orientación. 

 Realizaranse probas escritas variadas e de carácter global. 

 Recabarase información a través do diálogo directo cos propios alumnos. 

Analizados os resultados, si fose necesario, adoptaríanse medidas de reforzo educativo 

ou de ampliación para aqueles alumnos que o precisasen. 

 

REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 

PROCESOS DE MELLORA 

A avaliación da programación fundamentarase en tres momentos diferenciados: 

a. A comprobación de que a planificación se realizou correctamente e se concretaron 

as unidades de programación con todos os elementos curriculares prescriptivos 

incluídos. En concreto, atenderase aos seguintes aspectos: 

– Adecuación da secuencia e distribución temporal dos contidos, criterios de 

avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables. 

– Validez dos perfiles competenciais. 

– Avaliación do tratamento dos temas transversais. 

– Pertinencia das medidas de atención a diversidade e ás adaptacións curriculares 

aplicadas, si e o caso. 

– Valoración das estratexias e instrumentos de avaliación dos aprendizaxes do 

alumnado. 

– Pertinencia dos criterios de cualificación. 

– Avaliación dos procedementos, instrumentos de avaliación e indicadores de 

logro do proceso de ensino. 

– Idoneidade dos materiais e recursos didácticos utilizados. 

– Adecuación das actividades extraescolares e complementarias programadas. 

– Detección dos aspectos mellorables e indicación dos axustes que se realizarán en 

consecuencia. 
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b. O segundo momento correspóndese coa reorientación continua derivada da 

aplicación na aula da programación didáctica. Nas reunións mensuais do 

departamento nas que se realizará o seguimento da programación analizarase a 

adecuación da programación didáctica ao contexto específico de cada grupo-clase. 

A partir de dito análise estableceranse as medidas de mellora o recondución do 

proceso de ensinanza-aprendizaxe que se consideren oportunas. As opinións do 

alumnado a través das súas autoevaluacións ou as postas en común son tamén unha 

referencia importante para unha valoración mais participativa e compartida do 

proceso de ensinanza e aprendizaxe. 

c. Por último, despois da aplicación total da programación e a vista dos resultados 

académicos dos alumnos realizáranse as modificacións que se estimen pertinentes 

como parte do proceso de mellora. 

 

 

CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora 

Traballarase a comprensión lectora en todas as unidades didácticas adicando a este 

aspecto un tempo axeitado. 

 

Expresión oral e escrita 

Prestarase especial atención á expresión escrita nas diferentes producións escritas dos 

alumnos. Traballaranse, entre outros, os seguintes aspectos: corrección ortográfica, 

coherencia interna dos textos escritos, riqueza e precisión no vocabulario usado. 

A expresión oral traballarase mediante a exposición oral dos traballos en equipo que se 

indican na programación. 

 

Comunicación audiovisual 

A comunicación audiovisual traballarase mediante: 

 Exposición na clase dos traballos colaborativos indicados na programación didáctica. 

 Análise crítico de noticias de prensa e publicidade en relación con diferentes 

aspectos científicos. 

 Uso da aula virtual mediante a plataforma Moodle e dos diferentes enlaces a páxinas 

web, videos e applets que se indican nos diferentes temas. 

 

Tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación 

Uso da aula virtual mediante a plataforma Moodle. 

Uso de diferentes aplicacións como PowerPoint, Google Drive, Google Forms, 

Socrative, Kahoot, etc. 

 

Emprendemento 
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Traballarase mediante a búsqueda e selección de información a través de diferentes 

fontes escritas e usando as tecnoloxías da información e comunicación mencionadas 

anteriormente. 

 

Educación cívica e constitucional 

Traballarase mediante, 

 a súa actitude na aula: puntualidade, respecto e tolerancia cara os compañeiros e o 

profesor, respecto nos turnos de palabra, responsabilidade no seu traballo diario na 

aula, pulcritude no seu lugar de traballo. 

 a realización das prácticas de laboratorio e dos proxectos sinalados na programación 

onde traballando en equipo e colaborativamente valoraranse aspectos como a 

tolerancia, respecto das ideas dos compañeiros, responsabilidade e capacidade para 

consensuar acordos mediante o diálogo. 

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Para o alumnado con necesidades educativas especiais (Asperger, TDAH...)  seguiremos 

a lexislación vixente, os protocolos de actuación previstos e as indicacións facilitadas 

polo Departamento de Orientación do centro. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Debido á situación de alerta sanitaria motivada polo COVID-19 este curso académico 

non están previstas actividades complementarias e extraescolares. Non obstante terase 

en conta o seguinte. 

 

Física e Química 1º de Bacharelato 

Durante os últimos cursos académicos realizáronse visitas didácticas ao CERN 

(Xenebra). Estas visitas prepáranse co alumnado da materia de Física e Química de 1º 

de Bacharelato interesado, e realízanse a principios do curso seguinte, cando este 

alumnado está 2º de Bacharelato. No momento de elaborar esta Programación o 

Departamento non ten tomada unha decisión sobre a preparación dos actuais alumnos de 

primeiro de bacharelato cara a realización da correspondente visita para o próximo 

curso. Esta decisión tomarase ao longo do actual curso académico en función de como 

evolucione a pandemia provocada polo COVID-19. 

 

Alumnos da materia de Física e da materia de Química de 2º Bacharelato 

Os alumnos que durante este curso académico están matriculados nas materias de Física 

ou Química de 2º de Bacharelato e o curso pasado estaban inscritos para a visita ao 

CERN (Xenebra) non puideron realizar a visita nas datas previstas. Polo tanto, se as 
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condicións sanitarias o permiten tentarase realizar a visita ao longo do actual curso 

académico, en caso contrario verémonos obrigados a anulala. 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA AO CONTEXTO COVID 

A continuación realízase á adaptación da Programación Didáctica do Departamento ao 

contexto Covid seguindo as Instrucións do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas 

educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021. 

Así mesmo, neste apartado preténdese dar resposta aos epígrafes 2 e 3 das 

recomendacións enviadas pola Inspección Educativa para a elaboración das 

Programacións Didácticas para o actual curso académico, e que se mostran a 

continuación. 

 

Cd Apartado/contido 

 

02 

Aprendizaxes imprescindibles en termos de  resultados de aprendizaxe non 

acadados en xeral polo alumnado do grupo ou que non se puideron 

desenvolver (indicar si afecta a todo o grupo ou en caso contrario, informar 

do nº de alumnado afectado en cada EAE non acadado) 

 

03 

Procedemento previsto nesta programación para  integrar, organizar e 

desenvolver as aprendizaxes non adquiridas  do curso anterior que foron 

identificadas (informar como se van levar a cabo de forma breve, UD nas 

que se inclúen, etc.) 

 

Esta adaptación xustifícase pola excepcionalidade do terceiro trimestre do curso escolar 

2019/2020, así como a posibilidade de que se produza a necesidade de alternar 

determinados períodos de docencia presencial con outros de docencia non presencial 

durante o actual curso 2020/2021. 

Consideramos que os Contidos sinalados a continuación así como os Criterios de 

avaliación e Estándares de aprendizaxe asociados que figuran no Decreto 86/2015 polo 

que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato e 

que tamén se sinalan nesta Programación nas Unidades Didácticas que corresponde, 

afectan en maior ou menor medida a todo o alumnado. O anterior ven xustificado 

porque aínda que houbo alumnado que durante o terceiro trimestre do curso pasado 

recibiu docencia sobre todos ou parte dos contidos que se sinalan mais abaixo, esta 

distou moito de ser desenvolvida en condicións óptimas polo que convén revisar e 

reforzar ditos contidos co obxectivo de acadar as aprendizaxes correspondentes. 
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1.- Incorporación das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

2019/2020. 

Feita a análise e valoración das aprendizaxes que se impartiron e das que non se 

impartiron no curso 2019/2020, realízanse as seguintes concrecións por nivel educativo 

e materia. 

 20 ESO. Materia: Física e Química 

Non procede facer ningunha incorporación por non existir esta materia en primeiro de 

ESO. 

 30 ESO. Materia: Física e Química 

Durante o curso 2019/2020 non se impartiron, en 20 de ESO, os contidos 

correspondentes aos seguintes bloques de contidos que figuran no Decreto 86/2015 polo 

que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. En 

concreto estes bloques de contidos son os seguintes: Bloque 3 (Os cambios), Bloque 4 

(O movemento e as forzas) e Bloque 5 (Enerxía). Non obstante, debido á progresividade 

destes contidos ao longo dos cursos da ESO considérase que non é necesario realizar 

ningunha incorporación propiamente dita. O profesor terá en conta esta circunstancia 

cando, no curso de 30 de ESO, se impartan estes bloques de contidos, realizando unha 

introdución previa aos contidos clave que se mostran a continuación organizados 

segundo as unidades didácticas nas que están incluídos: 

Unidade 4. Reacción Química 

– B3.1. Reacción química. (Farase referencia á diferencia entre cambio químico e 

cambio físico) 

– B3.2. Cálculos estequiométricos sinxelos. 

– B3.3. Lei de conservación da masa. 

 

Unidade 5: Fenómenos relacionados coa carga eléctrica. Magnetismo. 
 

– Bloque 4: farase unha breve introdución revisando os conceptos de 20 ESO: B4.1. 

Forzas: efectos; B4.2. Medida das forzas; B4.8. Forza gravitatoria. 

 

Unidade 6. A Corrente Eléctrica. 
 

– Bloque 5: farase unha breve introdución revisando os conceptos de 20 ESO: B5.1. 

Enerxía: unidades; B5.4. Conservación da enerxía. 

 

 40 ESO. Materia: Física e Química 
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Durante o curso 2019/2020 non se impartiron, en 30 de ESO, os contidos 

correspondentes aos seguintes bloques de contidos que figuran no Decreto 86/2015 polo 

que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. En 

concreto estes bloques de contidos son os seguintes: Bloque 3 (Os cambios), Bloque 4 

(O movemento e as forzas) e Bloque 5 (Enerxía). Non obstante, debido á progresividade 

destes contidos ao longo dos cursos da ESO considérase que non é necesario realizar 

ningunha incorporación propiamente dita. O profesor terá en conta esta circunstancia 

cando, no curso de 40 de ESO, se imparta o Bloque 3 (Os cambios) na unidade didáctica 

7: A Reacción Química. 

Os Bloques de contidos 4 e 5 de 4º de ESO son independentes dos de 3º de ESO polo 

que non se considera facer ningunha incorporación de contidos. 

 40 ESO. Materia: Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional 

Dada a especificidade desta materia os seus contidos son independentes dos de 3º de 

ESO. Considérase que non é necesario incorporar ningunha aprendizaxe. 

 1º Bacharelato. Materia: Física e Química 

Durante o curso 2019/2020 non se impartiron, en 40 de ESO, os contidos 

correspondentes aos seguintes bloques de contidos que figuran no Decreto 86/2015 polo 

que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. En 

concreto estes bloques de contidos son os seguintes: Bloque 4 (só a parte 

correspondente a forzas) e Bloque 5 (Enerxía). O profesor terá en conta esta 

circunstancia cando se impartan contidos correspondentes a estes bloques no curso de 1º 

de Bacharelato. En concreto, cando se aborden os seguintes bloques de 1º de 

Bacharelato, realizarase unha introdución progresiva das aprendizaxes de 4º de ESO que 

se indican a continuación. 

Bloque 7. Dinámica (Unidade didáctica 8: Dinámica) 

Introduciranse as seguintes aprendizaxes correspondentes ao bloque 4 de 4º de ESO: 

– B4.2. Natureza vectorial das forzas. 

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

– B4.5. Lei da gravitación universal. 

– B4.6. Presión 

Bloque 8. Enerxía (Unidade didáctica 9: Traballo e Enerxía) 

Introduciranse as seguintes aprendizaxes correspondentes ao bloque 5 de 4º de ESO: 

– B5.1. Enerxías cinética e potencial. Enerxía mecánica. Principio de conservación. 

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

– B5.3. Traballo e potencia. 
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 2º Bacharelato. Materia: Física 

Durante o curso 2019/2020 non se impartiron, en 10 de Bacharelato, os contidos 

correspondentes aos seguintes bloques de contidos que figuran no Decreto 86/2015 polo 

que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. En 

concreto estes bloques de contidos son os seguintes: Bloque 6 (só a parte 

correspondente á cinemática do MHS), Bloque 7 (Dinámica) e Bloque 8 (Enerxía). O 

profesor terá en conta esta circunstancia e incorporará as seguintes aprendizaxes de 1º 

de bacharelato do seguinte xeito: 

No primeiro tema, campo gravitatorio, incorporaranse as seguintes aprendizaxes dos 

bloques 7 e 8 de 1º de bacharelato: 

– B7.6. Conservación do momento lineal e impulso mecánico. 

– B7.7. Dinámica do movemento circular uniforme. 

– B8.1. Enerxía mecánica e traballo. 

– B8.2. Teorema das forzas vivas. 

Engádese un tema novo en 2º de bacharelato denominado “Tema 4. Movemento 

Harmónico Simple” no que se incorporarán as aprendizaxes correspondentes a este 

movemento que figuran nos bloques 6, 7 e 8 de 1º de bacharelato. Este tema impartirase 

inmediatamente antes do tema 5:  Movemento Ondulatorio. En concreto, os contidos 

que inclúe son: 

– B6.5. Descrición do movemento harmónico simple (MHS) 

– B7.4. Forzas elásticas. Dinámica do MHS. 

– B8.4. Enerxía cinética e potencial do movemento harmónico simple. 

 

 2º Bacharelato. Materia: Química 

Durante o curso 2019/2020 non se impartiron, en 10 de Bacharelato, os contidos 

correspondentes ao bloque 5 (Química do carbono). Non obstante, eses contidos 

vólvense a tratar en química de 2º de bacharelato no bloque 4 (Síntese orgánica e novos 

materiais). O profesor terá en conta esta circunstancia ao introducir os contidos deste 

bloque facéndoo, en todo caso, dunha maneira progresiva. 

2.- Plan de reforzo e recuperación. 

O plan de reforzo e recuperación que se propón poderase levar a cabo a dous niveis: na 

aula e online, a xuízo do profesor da materia e curso, en función da situación sanitaria 

en cada momento. 
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 Plan de reforzo e recuperación na aula. 

Tendo en conta o exposto no punto anterior, o plan de reforzo e recuperación na aula 

consistirá na introdución das aprendizaxes imprescindibles indicadas mais arriba no 

momento en que se trate o bloque de contidos correspondente no curso actual como xa 

se indicou mais arriba. O profesor da materia terá en conta as aprendizaxes non 

adquiridas no curso 2019/2020 e fará un tratamento progresivo dos contidos 

correspondentes. 

 Plan de reforzo e recuperación online. 

Durante o terceiro trimestre do curso 2019/2020 o profesorado do Departamento 

realizou actividades de ampliación co alumnado que tiña as dúas primeiras avaliacións 

aprobadas. Estas actividades consistiron en continuar avanzando na programación 

prevista para cada materia. Froito de todo ese traballo figuran nas aulas virtuais 

correspondentes vídeos explicativos realizados polo profesor, exercicios resoltos, etc. 

Este material pode agora ser utilizado polo alumnado que por ter a 1ª e/ou 2ª avaliación 

suspensas estivo realizando actividades de repaso e recuperación durante o terceiro 

trimestre do curso pasado. 

3.- Contemplación de ensino semipresencial e/ou non presencial. 

No suposto de darse circunstancias de ensino semipresencial e/ou non presencial cada 

aula-grupo contará cunha aula virtual na que estarán matriculados todos os alumnos. 

Con carácter xeral, a comunicación co profesor así como as aprendizaxes faranse a 

través da aula virtual, así como usando a plataforma Cisco Webex.  

Ademais, tendo en conta a experiencia acumulada durante o terceiro trimestre do curso 

pasado, poderanse usar, entre outros os seguintes recursos: 

– Correo electrónico específico para comunicación co profesor. 

– Creación de vídeos explicativos mediante “Explain Everything”, e o seu 

correspondente enlace na aula virtual. 

– Creación de vídeos explicativos coa pizarra online “Openboard” e uso dunha 

tableta gráfica e o seu correspondente enlace na aula virtual. 

– Uso de Skype e Google Classroom. 
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FÍSICA 2º DE BACHARELATO 
 

Obxectivos 

1. Adquirir e poder utilizar con autonomía coñecementos básicos da física, así como 

das estratexias empregadas na súa construción.  

2. Comprender os principais conceptos e teorías, a súa vinculación a problemas de 

interese e a súa articulación en corpos coherentes de coñecementos.  

3. Familiarizarse co deseño e realización de experimentos físicos, utilizando o 

instrumental básico de laboratorio, de acordo coas normas de seguridade das 

instalacións.  

4. Expresar mensaxes científicos orais e escritos con propiedade, así como interpretar 

diagramas, gráficas, táboas, expresións matemáticas e outros modelos de 

representación.  

5. Utilizar de maneira habitual as tecnoloxías da información e da comunicación para 

realizar simulacións, tratar datos e extraer e utilizar información de diferentes fontes, 

avaliar o seu contido, fundamentar os traballos e adoptar decisións.  

6. Aplicar os coñecementos físicos pertinentes á resolución de problemas da vida cotiá.  

7. Comprender as complexas interaccións actuais da Física coa tecnoloxía, a sociedade 

e o ambiente, valorando a necesidade de traballar para lograr un futuro sostible e 

satisfactorio para o conxunto da humanidade.  

8. Comprender que o desenvolvemento da Física supón un proceso complexo e 

dinámico, que  fixo grandes aportacións á evolución cultural da humanidade.  

9. Recoñecer os principais retos actuais a os que se enfrenta a investigación neste 

campo.  

 

Unidade 1. CAMPO GRAVITATORIO 

 

Contidos 

1. Movemento planetario. Leis de Kepler. 

2. Interacción gravitatoria. Lei da gravitación universal. 

3. Campo gravitatorio. Intensidade do campo gravitatorio. 

4. Forzas centrais. Implicacións para o movemento planetario. 

5. Campos de forza conservativos. Enerxía potencial. 

6. Enerxía potencial gravitatoria. Potencial gravitatorio. 

7. Lei de conservación da enerxía. 

8. Relación entre enerxía e movemento orbital. 

9. Satélites: tipos. 
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10. Caos determinista. 

 

Criterios de avaliación 

1. Asociar o campo gravitatorio á existencia de masa, e caracterizalo pola intensidade 

do campo e o potencial. 

2. Recoñecer o carácter conservativo do campo gravitatorio pola súa relación cunha 

forza central e asociarlle, en consecuencia, un potencial gravitatorio. 

3. Interpretar as variacións de enerxía potencial e o signo desta en función da orixe de 

coordenadas enerxéticas elixida. 

4. Xustificar as variacións enerxéticas dun corpo en movemento no seo de campos 

gravitatorios. 

5. Relacionar o movemento orbital dun corpo co raio da órbita e a masa xeradora do 

campo. 

6. Coñecer a importancia dos satélites artificiais de comunicacións, GPS e 

meteorolóxicos, e as características das súas órbitas. 

7. Interpretar o caos determinista no contexto da interacción gravitatoria. 

8. Recoñecer e utilizar as estratexias básicas da actividade científica. 

9. Coñecer, utilizar e aplicar as tecnoloxías da información e da comunicación no 

estudo dos fenómenos físicos. 
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Estándares de aprendizaxe avaliables C. Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Diferencia os conceptos de forza e campo, establecendo 

unha relación entre a intensidade do campo gravitatorio 

e a aceleración da gravidade. 

CMCCT Define o concepto de campo en xeral e o de campo 

gravitatorio en particular. 

X 

Define a intensidade de campo gravitatorio, expresa a súa 

ecuación matemática e usa adecuadamente as súas unidades 

no sistema internacional. 

X 

Debuxa adecuadamente o vector intensidade de campo 

gravitatorio debido a unha ou varias masas. 

X 

Calcula a forza gravitatoria que unha ou máis masas exercen 

sobre outra, aplicando a lei da gravitación universal ou a 

través do cálculo previo da intensidade de campo. 

X 

Representa o campo gravitatorio mediante as liñas de 

campo e as superficies de enerxía equipotencial. 

CMCCT 

CCEC 

Define o concepto de liña de campo e xustifica a súa forma 

relacionándoa coa dirección do vector intensidade de campo 

en cada punto. 

X 

Define o concepto de superficie equipotencial. X 

Debuxa e xustifica a forma das superficies equipotenciais 

dunha masa aislada. 

X 

Representa, mediante as liñas de campo, o campo gravitatorio 

creado por unha masa puntual ou por dúas masas iguais 

separadas unha distancia dada. 

X 

Calcula e debuxa o vector intensidade de campo gravitatorio 

debida a varias masas, aplicando o principio de superposición. 

X 

Xustifica o carácter conservativo do campo gravitatorio 

e determina o traballo realizado polo campo a partir das 

variacións de enerxía potencial. 

CMCCT Define campo de forzas conservativo e aplícao ao caso do 

campo gravitatorio. 

X 

Define forza central e xustifica as implicacións que ten para o 

movemento orbital dos corpos (Momento da forza nulo, 

X 
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conservación do momento angular, órbita contida nun plano, 

velocidade areolar constante) 

Relaciona o carácter conservativo do campo gravitatorio coa 

variación de enerxía potencial ou o potencial gravitatorios. 

X 

Define o concepto de enerxía potencial e potencial 

gravitatorio. 

X 

Calcula enerxías potenciais e potenciais gravitatorios debidos 

a un conxunto de masas. 

X 

Calcula o traballo realizado pola forza gravitatoria 

interpretando o seu signo. 

X 

Xustifica as variacións na enerxía cinética e potencial 

gravitatoria dun corpo ao longo da súa traxectoria orbital. 

X 

Calcula a velocidade de escape dun corpo aplicando o 

principio de conservación da enerxía mecánica. 

CMCCT Define o concepto de velocidade de escape e deduce a súa 

expresión matemática. 

X 

Aplica a ecuación da velocidade de escape para calcular 

calquera das magnitudes presentes nela. 

X 

Aplica a lei de conservación da enerxía ao movemento 

orbital de corpos como satélites, planetas e galaxias. 

CMCCT Calcula enerxías potenciais gravitatorias, potenciais 

gravitatorios ou velocidades aplicando o principio de 

conservación da enerxía a diferentes situacións físicas. 

X 

Deduce o principio de conservación da enerxía mecánica. X 

Aplica o teorema da enerxía cinética ó cálculo do traballo ou 

de velocidades. 

X 

Distingue as condicións nas que se pode aplicar o principio de 

conservación da enerxía daquelas nas que se aplica o 

principio de conservación da enerxía mecánica. 

X 
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Deduce a velocidade orbital dun corpo, a partir da lei 

fundamental da dinámica, e relaciónaa co raio da órbita 

e a masa do corpo. 

CMCCT Relaciona a enerxía total dun par de masas coa traxectoria 

(pechada, parabólica ou hiperbólica) que seguirá unha delas 

dentro do campo gravitatorio da outra. 

X 

Interpreta o signo da enerxía mecánica total dun par de masas. X 

Deduce a expresión matemática para a velocidade orbital dun 

corpo. 

X 

Aplica a ecuación da velocidade orbital para calcular calquera 

das magnitudes presentes nela. 

X 

 

Identifica a hipótese da existencia de materia escura a 

partir dos datos de rotación de galaxias e a masa do 

burato negro central. 

CMCCT Xustifica a existencia de materia escura pola incongruencia 

entre a velocidade de rotación teórica e experimental dunha 

galaxia. 

X 

Utiliza aplicacións virtuais interactivas para o estudo de 

satélites de órbita media (MEO), órbita baixa (LEO) e 

de órbita xeoestacionaria (GEO), e extrae conclusións. 

CMCCT 

CD 

Utiliza aplicacións virtuais interactivas para o estudo de 

satélites de órbita media (MEO), órbita baixa (LEO) e de 

órbita xeoestacionaria (GEO), e extrae conclusións. 

X 

Describe a dificultade de resolver o movemento de tres 

corpos sometidos á interacción gravitatoria mutua 

utilizando o concepto de caos. 

CMCCT Describe a dificultade de resolver o movemento de tres 

corpos sometidos á interacción gravitatoria mutua utilizando 

o concepto de caos. 

X 

Aplica habilidades necesarias para a investigación 

científica, propondo preguntas, identificando e 

analizando problemas, emitindo hipóteses 

fundamentadas, recollendo datos, analizando tendencias 

a partir de modelos, e deseñando e propondo estratexias 

de actuación. 

 Investiga os factores que poden influír no período dun 

péndulo simple e averigua experimentalmente a partir del o 

valor da intensidade do campo gravitatorio no laboratorio. 

 

Efectúa a análise dimensional das ecuacións que 

relacionan as magnitudes nun proceso físico. 

CMCCT 

CAA 

Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as 

magnitudes nun proceso físico. 

X 
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Elabora e interpreta representacións gráficas de dúas e 

tres variables a partir de datos experimentais, e 

relaciónaas coas ecuacións matemáticas que representan 

as leis e os principios físicos subyacentes. 

CAA 

CMCCT 

Elabora e interpreta representacións gráficas de campos 

gravitatorios creados por unha masa illada ou por dúas masas 

iguais. 

Elabora e interpreta representacións gráficas de superficies 

equipotenciais debidas a unha masa illada. 

Elabora e interpreta representacións gráficas de variación da 

intensidade de campo gravitatorio, enerxía potencial 

gravitatoria ou potencial gravitatorio fronte á distancia. 

X 

Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular 

experimentos físicos de difícil implantación no 

laboratorio. 

CD 

CMCCT 

Fai uso de applets que ilustran diferentes aspectos do campo 

gravitatorio. 

X 

Analiza a validez dos resultados obtidos e elabora un 

informe final facendo uso das TIC, no que se comunique 

tanto o proceso como as conclusións obtidas. 

CD 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

Analiza se un determinado planeta pode ou non pertencer a un 

sistema extrasolar, a partir dunha serie de valores 

experimentais reais ou simulados. 

A partir dunha noticia de prensa sobre un novo planeta 

extrasolar determina algunha magnitude de interese como a 

masa da estrela, distancia estrela-planeta, etc. 

 

Selecciona, comprende e interpreta información 

relevante nun texto de divulgación científica, e transmite 

as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e 

escrita con propiedade. 

CAA 

CCL 

CD 

CMCCT 

Analiza se un determinado planeta pode ou non pertencer a un 

sistema extrasolar, a partir dunha serie de valores 

experimentais reais ou simulados. 

A partir dunha noticia de prensa sobre un novo planeta 

extrasolar determina algunha magnitude de interés como a 

masa da estrela, distancia estrela-planeta, etc. 

 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
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Unidade 2. CAMPO ELÉCTRICO 

 

Contidos 

1. Interacción eléctrica. Lei de Coulomb. 

2. Campo eléctrico. Intensidade de campo eléctrico. 

3. Enerxía potencial eléctrica. 

4. Potencial eléctrico. Diferenza de potencial.  

5. Fluxo eléctrico. 

6. Teorema de Gauss: aplicacións. 

7. Equilibrio electrostático. Gaiola de Faraday. 

 

Criterios de avaliación 

1. Asociar o campo eléctrico á existencia de carga e caracterízalo pola intensidade de 

campo e o potencial. 

2. Recoñecer o carácter conservativo do campo eléctrico pola súa relación cunha forza 

central, e asociarlle, en consecuencia, un potencial eléctrico. 

3. Caracterizar o potencial eléctrico en diferentes puntos dun campo xerado por unha 

distribución de cargas puntuais, e describir o movemento dunha carga cando se deixa 

libre no campo. 

4. Interpretar as variacións de enerxía potencial dunha carga en movemento no seo de 

campos electrostáticos en función da orixe de coordenadas enerxéticas elixida. 

5. Asociar as liñas de campo eléctrico co fluxo a través dunha superficie pechada e 

establecer o teorema de Gauss para determinar o campo eléctrico creado por unha 

esfera cargada. 

6. Valorar o teorema de Gauss como método de cálculo de campos electrostáticos. 

7. Aplicar o principio de equilibrio electrostático para explicar a ausencia de campo 

eléctrico no interior dos condutores e asóciao a casos concretos da vida cotiá. 

8. Recoñecer e utilizar as estratexias básicas da actividade científica. 

9. Coñecer, utilizar e aplicar as tecnoloxías da información e da comunicación no 

estudo dos fenómenos físicos. 
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Estándares de aprendizaxe avaliables C. Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Relaciona os conceptos de forza e campo, establecendo a 

relación entre intensidade do campo eléctrico e carga 

eléctrica. 

CMCCT Expresa a lei de Coulomb e calcula a forza entre dúas ou 

máis cargas eléctricas, aplicando o principio de 

superposición. 

X 

Define a intensidade de campo eléctrico, expresa a súa 

ecuación matemática e usa adecuadamente as súas unidades 

no sistema internacional. 

X 

Utiliza o principio de superposición para o cálculo de 

campos e potenciais eléctricos creados por unha 

distribución de cargas puntuais. 

CMCCT Debuxa adecuadamente o vector intensidade de campo 

eléctrico debido a unha ou varias cargas puntuais. 

X 

Calcula a intensidade de campo eléctrico, enerxía potencial 

eléctrica ou potencial eléctrico debido a dúas ou máis cargas 

puntuais, aplicando o principio de superposición. 

X 

Representa graficamente o campo creado por unha carga 

puntual, incluíndo as liñas de campo e as superficies de 

enerxía equipotencial. 

CMCCT 

CCEC 

Representa, mediante as liñas de campo, o campo eléctrico 

creado por unha carga ou por dúas cargas puntuais iguais (de 

igual ou distinto signo) separadas unha distancia dada. 

X 

Define o concepto de superficie equipotencial e representa as 

superficies equipotenciais debidas a unha carga puntual 

illada. 

X 

Compara os campos eléctrico e gravitatorio, e establece 

analoxías e diferenzas entre eles. 

CMCCT Compara os campos eléctrico e gravitatorio, e establece 

analoxías e diferenzas entre eles. 

X 

Analiza cualitativamente a traxectoria dunha carga 

situada no seo dun campo xerado por una distribución de 

cargas, a partir da forza neta que se exerce sobre ela. 

CMCCT Describe o tipo de movemento que adquirirá unha carga 

puntual dentro dun campo eléctrico uniforme. 

X 

Calcula a velocidade que adquirirá unha carga dentro dun 

campo eléctrico xerado por varias cargas puntuais. 

X 

Calcula potenciais de aceleración ou de freado de cargas 

puntuais en movemento dentro dun campo eléctrico. 

X 

Calcula o traballo necesario para transportar unha carga 

entre dous puntos dun campo eléctrico creado por unha 

ou máis cargas puntuais a partir da diferenza de 

CMCCT Calcula o traballo necesario para transportar unha carga entre 

dous puntos dun campo eléctrico creado por unha ou máis 

cargas puntuais. 

X 
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potencial. 

Predí o traballo que se realizará sobre unha carga que se 

move nunha superficie de enerxía equipotencial e 

discúteo no contexto de campos conservativos. 

CMCCT Predí o traballo que se realizará sobre unha carga que se 

move nunha superficie de enerxía equipotencial e discúteo no 

contexto de campos conservativos. 

X 

Calcula o fluxo do campo eléctrico a partir da carga que 

o crea e a superficie que atravesan as liñas do campo. 

CMCCT Define o concepto de fluxo dun campo eléctrico e expresa a 

súa ecuación diferencial e integral. 

X 

Deduce a expresión para calcular o fluxo do campo eléctrico 

a través de diferentes superficies gaussianas que presentan 

simetría. 

X 

Calcula o fluxo do campo eléctrico a través dunha superficie 

pechada, aplicando o teorema de Gauss. 

X 

Determina o campo eléctrico creado por unha esfera 

cargada aplicando o teorema de Gauss. 

CMCCT Determina o campo eléctrico creado por unha esfera cargada 

aplicando o teorema de Gauss. 

X 

Explica o efecto da gaiola de Faraday utilizando o 

principio de equilibrio electrostático e recoñéceo en 

situacións cotiás, como o mal funcionamento dos 

móbiles en certos edificios ou o efecto dos raios 

eléctricos nos avións. 

CMCCT Explica o efecto da gaiola de Faraday utilizando o principio 

de equilibrio electrostático e recoñéceo en situacións cotiás, 

como o mal funcionamento dos móbiles en certos edificios 

ou o efecto dos raios eléctricos nos avións. 

X 

Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular 

experimentos físicos de difícil implantación no 

laboratorio. 

CD 

CMCCT 

Fai uso de applets que ilustran diferentes aspectos do campo 

gravitatorio. 

X 

Efectúa a análise dimensional das ecuacións que 

relacionan as magnitudes nun proceso físico. 

CMCCT 

CAA 

Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan 

as magnitudes nun proceso físico. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
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Unidade 3. CAMPO MAGNÉTICO 

 

Contidos 

1. Campo magnético. 

2. Efecto dos campos magnéticos sobre cargas en movemento. 

3. Campo magnético creado por distintos elementos de corrente. 

4. O campo magnético como campo non conservativo. Lei de Ampère. 

5. Forza magnética entre condutores paralelos. 

6. Indución electromagnética. 

7. Fluxo magnético. 

8. Leis de Faraday-Henry e Lenz. 

9. Forza electromotriz inducida. 

10. Xerador de corrente alterna: elementos. 

11. Corrente alterna: magnitudes que a caracterizan. 

 

Criterios de avaliación 

1. Predicir o movemento dunha partícula cargada no seo dun campo magnético. 

2. Comprender e comprobar que as correntes eléctricas xeran campos magnéticos. 

3. Recoñecer a forza de Lorentz como a forza que se exerce sobre unha partícula 

cargada que se move nunha rexión do espazo onde actúan un campo eléctrico e un 

campo magnético. 

4. Interpretar o campo magnético como campo non conservativo e a imposibilidade de 

asociarlle unha enerxía potencial. 

5. Describir o campo magnético orixinado por unha corrente rectilínea, por unha espira 

de corrente ou por un solenoide nun punto determinado. 

6. Identificar e xustificar a forzar de interacción entre dous condutores rectilíneos e 

paralelos. 

7. Coñecer que o ampere é unha unidade fundamental do Sistema Internacional. 

8. Valorar a lei de Ampère como método de cálculo de campos magnéticos. 

9. Relacionar as variacións do fluxo magnético coa creación de correntes eléctricas e 

determinar o sentido destas. 

10. Explicar as experiencias de Faraday e de Henry que levaron a establecer as leis de 

Faraday e Lenz. 

11. Identificar os elementos fundamentais de que consta un xerador de corrente alterna e 

a súa función. 

12. Recoñecer e utilizar as estratexias básicas da actividade científica. 

13. Coñecer, utilizar e aplicar as tecnoloxías da información e da comunicación no 

estudo dos fenómenos físicos. 
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Estándares de aprendizaxe avaliables C. Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Relaciona as cargas en movemento coa creación de 

campos magnéticos e describe as liñas do campo 

magnético que crea unha corrente eléctrica rectilínea. 

CMCCT Describe a experiencia de Oersted e xustifica as fontes do 

campo magnético. 

X 

Debuxa as liñas do campo magnético xerado por un 

condutor rectilíneo, unha espira de corrente e un solenoide. 

X 

Debuxa as liñas do campo magnético xerado por un imán 

rectilíneo e en forma de ferradura. 

X 

Usa o vector indución magnética (B) para describir o 

campo magnético. 

X 

Describe o movemento que realiza unha carga cando 

penetra nunha rexión onde existe un campo 

magnético e analiza casos prácticos concretos, como 

os espectrómetros de masas e os aceleradores de 

partículas. 

CMCCT Describe e debuxa o movemento dunha partícula cargada 

que penetra nun campo magnético uniforme, en función do 

ángulo e facendo uso da forza de Lorentz. 

X 

Describe o funcionamento do espectrómetro de masas e cita 

algunhas aplicacións. 

X 

Describe o funcionamento do acelerador de partículas 

ciclotrón. 

X 

Calcula o raio da órbita que describe unha partícula 

cargada cando penetra cunha velocidade determinada 

nun campo magnético coñecido aplicando a forza de 

Lorentz. 

CMCCT Deduce a expresión que permite calcular o raio da órbita 

que describe unha partícula cargada cando penetra 

perpendicularmente nun campo magnético uniforme. 

X 

Calcula unha das magnitudes da expresión anterior 

coñecidas as demais. 

X 

Utiliza aplicacións virtuais interactivas para 

comprender o funcionamento dun ciclotrón e calcula 

a frecuencia propia da carga cando se move no seu 

interior. 

CMCCT 

CD 

Utiliza aplicacións virtuais interactivas para comprender o 

funcionamento dun ciclotrón e calcula a frecuencia propia 

da carga cando se move no seu interior. 

X 

Establece a relación que debe existir entre o campo CMCCT Establece a relación que debe existir entre o campo X 
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magnético e o campo eléctrico para que unha 

partícula cargada se mova con movemento rectilíneo 

uniforme aplicando a lei fundamental da dinámica e a 

lei de Lorentz. 

magnético e o campo eléctrico para que unha partícula 

cargada se mova con movemento rectilíneo uniforme 

aplicando a lei fundamental da dinámica e a lei de Lorentz. 

Analiza o campo eléctrico e o campo magnético 

desde o punto de vista enerxético, tendo en conta os 

conceptos de forza central e campo conservativo. 

CMCCT Expresa a lei de Ampère e explica o seu significado. X 

Xustifica o carácter non conservativo do campo magnético 

facendo uso da lei de Ampère. 

X 

Cita as implicacións de que o campo magnético sexa non 

conservativo. 

X 

Establece, nun punto dado do espazo, o campo 

magnético resultante debido a dous ou máis 

condutores rectilíneos polos que circulan correntes 

eléctricas. 

CMCCT Calcula e debuxa o vector indución magnética a certa 

distancia de un ou dous condutores rectilíneos. 

X 

Deduce a dirección e sentido e calcula o valor da 

intensidade de corrente que circula por un ou dos 

condutores rectilíneos para acadar certo valor do campo 

magnético nun punto do espazo. 

X 

Caracteriza o campo magnético creado por unha 

espira e por un conxunto de espiras. 

CMCCT Debuxa as liñas do campo magnético e o vector indución 

magnética no centro dunha espira de corrente e no interior 

dun solenoide. 

X 

Calcula o valor do vector indución magnética no centro 

dunha espira de corrente e no interior dun solenoide. 

X 

Analiza e calcula a forza que se establece entre dous 

condutores paralelos, segundo o sentido da corrente 

que os percorra, realizando o diagrama 

correspondente. 

CMCCT Calcula a forza sobre un fío de corrente rectilíneo que se 

atopa no seo dun campo magnético uniforme. 

X 

Calcula e debuxa a forza entre dous condutores rectilíneos e 

paralelos. 

X 

Xustifica a definición de ampere a partir da forza que 

se establece entre dous condutores rectilíneos e 

CMCCT Define a unidade fundamental Amperio do sistema 

internacional de unidades. 

X 
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paralelos. 

Determina o campo que crea unha corrente rectilínea 

de carga aplicando a lei de Ampère e exprésao en 

unidades do Sistema Internacional. 

CMCCT Determina o campo que crea unha corrente rectilínea de 

carga aplicando a lei de Ampère e exprésao en unidades do 

Sistema Internacional. 

X 

Establece o fluxo magnético que atravesa unha espira 

que se atopa no seo dun campo magnético e exprésao 

en unidades do Sistema Internacional. 

CMCCT Define o concepto de fluxo do campo magnético a través 

dunha superficie e expresa a súa ecuación matemática e as 

súas unidades no sistema internacional. 

X 

Analiza e deduce a expresión para calcular o fluxo 

magnético a través dunha espira que se atopa en repouso ou 

en movemento dentro dun campo magnético constante ou 

variable. 

X 

Calcula a forza electromotriz inducida nun circuíto e 

estima a dirección da corrente eléctrica aplicando as 

leis de Faraday e Lenz. 

CMCCT Explica o fenómeno de indución electromagnética en 

diversas situacións físicas. 

X 

Expresa a lei de Faraday e aplícaa para xustificar a 

existencia de forzas electromotrices inducidas. 

X 

Calcula a forza electromotriz inducida nunha espira ou nun 

circuito aplicando a lei de Faraday. 

X 

Expresa a lei de Lenz e aplícaa para deducir o sentido de 

correntes eléctricas inducidas. 

X 

Emprega aplicación virtuais interactivas para 

reproducir as experiencias de Faraday e Henry e 

deduce experimentalmente as leis de Faraday e Lenz. 

CMCCT Emprega aplicación virtuais interactivas para reproducir as 

experiencias de Faraday e Henry e deduce 

experimentalmente as leis de Faraday e Lenz. 

X 

Demostra o carácter periódico da corrente alterna nun 

alternador a partir da representación gráfica da forza 

electromotriz inducida en función do tempo. 

CMCCT Deduce a expresión da forza electromotriz inducida e da 

corrente inducida producidas por un xerador elemental de 

corrente alterna. 

X 
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Debuxa, a partir das expresións correspondentes, a 

variación periódica do fluxo magnético, da forza 

electromotriz inducida e da corrente inducida producidas 

por un xerador elemental de corrente alterna. 

X 

Infire a produción de corrente alterna nun alternador, 

tendo en conta as leis da indución. 

CMCCT Infire a produción de corrente alterna nun alternador, tendo 

en conta as leis da indución. 

X 

Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular 

experimentos físicos de difícil implantación no 

laboratorio. 

CD 

CMCCT 

Fai uso de applets que ilustran diferentes aspectos do 

campo magnético. 

X 

Efectúa a análise dimensional das ecuacións que 

relacionan as magnitudes nun proceso físico. 

CMCCT 

CAA 

Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan 

as magnitudes nun proceso físico. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
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Unidade 4: MOVEMENTO VIBRATORIO HARMÓNICO SIMPLE 

 

Contidos 

1.- Forzas elásticas. Comprobación experimental da lei de Hooke. 

2.- Características xerais e magnitudes específicas do M.H.S. 

3.- Estudo cinemático do M.H.S. 

4.- Estudo dinámico e enerxético do M.H.S. 

 

 

Criterios de avaliación 

1. Interpretar o significado físico dos parámetros que describen o movemento 

harmónico simple (MHS) e asocialo ao movemento dun corpo que oscile. 

2. Recoñecer as forzas elásticas en situacións cotiás e describir os seus efectos. 

3. Describir as transformacións enerxéticas que teñen lugar nun oscilador harmónico. 
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Estándares de aprendizaxe avaliables C. Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Deseña, realiza e describe experiencias que poñan de 

manifesto o movemento harmónico simple (MHS) e 

determina as magnitudes involucradas. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

Deseña, realiza e describe experiencias que poñan de 

manifesto o movemento harmónico simple e determina as 

magnitudes involucradas. 

X 

Interpreta o significado físico dos parámetros que 

aparecen na ecuación do movemento harmónico simple. 

CMCCT 

CCL 

Identifica a forza elástica e coñece a súa expresión 

matemática. 

X 

Cita as características máis importantes dun movemento 

harmónico simple. 

X 

Define elongación, amplitude, frecuencia, período e 

pulsación para un movemento harmónico simple. 

X 

Deduce e calcula magnitudes cinemáticas e dinámicas 

para diferentes M.H.S. a partir das ecuacións que o 

describen. 

X 

Deduce o ángulo de fase inicial para diferentes 

condicións iniciais dun M.H.S. 

X 

Escribe a ecuación do movemento dun M.H.S. a partir do 

coñecemento dalgunhas das súas características. 

X 

Deduce a ecuación para a velocidade e para a aceleración 

a partir da ecuación do movemento. 

X 

Predí a posición dun oscilador harmónico simple 

coñecendo a amplitude, a frecuencia, o período e a fase 

inicial. 

CMCCT Predí a posición dun oscilador harmónico simple 

coñecendo a amplitude, a frecuencia, o período e a fase 

inicial. 

X 

Obtén a posición, velocidade e aceleración nun 

movemento harmónico simple aplicando as ecuacións 

que o describen. 

CMCCT Obtén a posición, velocidade e aceleración nun 

movemento harmónico simple aplicando as ecuacións 

que o describen, e debuxa os vectores correspondentes. 

X 

Analiza o comportamento da velocidade e da 

aceleración dun movemento harmónico simple en 

función da elongación. 

CMCCT Analiza o comportamento da velocidade e da aceleración 

dun movemento harmónico simple en función da 

elongación. 

X 

Representa gráficamente a posición, a velocidade e a CMCCT Representa gráficamente a posición, a velocidade e a X 
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aceleración do movemento harmónico simple (MHS) en 

función do tempo, comprobando a súa periodicidade. 

aceleración do movemento harmónico simple (MHS) en 

función do tempo, comprobando a súa periodicidade. 

Demostra que a aceleración dun movemento harmónico 

simple (MHS) é proporcional ao desprazamento 

empregando a ecuación fundamental da dinámica. 

CMCCT Deduce a expresión matemática que relaciona a 

aceleración dun movemento harmónico simple coa 

elongación e expresa as consecuencias que se derivan. 

X 

Estima a enerxía almacenada nun resorte en función da 

elongación, coñecida a súa constante elástica. 

CMCCT Calcula a enerxía cinética e potencial elástica dun resorte 

en función da elongación ou do tempo. 

X 

Calcula as enerxías cinética, potencial e mecánica dun 

oscilador harmónico aplicando o principio de 

conservación da enerxía e realiza a representación 

gráfica correspondente. 

CMCCT Aplica o principio de conservación da enerxía mecánica a 

un resorte elástico para calcular diversas magnitudes 

físicas: velocidades, elongacións, enerxías cinética, 

potencial elástica, mecánica, … 

X 

Representa graficamente como cambian coa elongación 

as enerxías cinética, potencial elástica e mecánica. 

X 

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. 

 

 

Estima o valor da gravidade facendo un estudo do 

movemento do péndulo simple. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

Describe e leva acabo o procedemento experimental para 

estimar o valor da constante elástica dun resorte e calcula 

a frecuencia coa que oscila unha masa coñecida unida a 

un extremo do citado resorte. 

X 

Describe e leva acabo o procedemento experimental para 

estimar o valor da gravidade facendo un estudo do 

movemento do péndulo simple. 

X 

Realiza o tratamento de datos experimentais, tanto 

analíticamente como graficamente, para determinar a 

constante elástica dun resorte ou a aceleración da 

gravidade mediante un péndulo simple, tendo en conta o 

número de cifras significativas. 

X 

Estima os erros absolutos e relativos das medidas 

realizadas. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
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Unidade 5. MOVEMENTO ONDULATORIO 

 

Contidos 

1. Tipos de ondas. Clasificación. 

2. Ondas harmónicas: conceptos e magnitudes características. 

3. Ecuación de unha onda harmónica unidimensional. 

4. Dobre periodicidade: espacial e temporal. 

5. Enerxía e Potencia dunha onda harmónica. 

6. Atenuación e Intensidade dunha onda harmónica. 

 

Criterios de avaliación 

1. Identificar en experiencias cotiás ou coñecidas os principais tipos de ondas e as súas 

características. 

2. Asociar o movemento ondulatorio co movemento harmónico simple. 

3. Expresar a ecuación dunha onda nunha corda indicando o significado físico dos seus 

parámetros característicos. 

4. Interpretar a dobre periodicidade dunha onda a partir da súa frecuencia e o seu 

número de onda. 

5. Valorar as ondas como un medio de transporte de enerxía pero non de masa. 

6. Recoñecer e utilizar as estratexias básicas da actividade científica. 

7. Coñecer, utilizar e aplicar as tecnoloxías da información e da comunicación no 

estudo dos fenómenos físicos. 
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Estándares de aprendizaxe avaliables C. Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Recoñece exemplos de ondas mecánicas na vida cotiá. CMCCT Clasifica o movemento ondulatorio atendendo a diversos  

criterios. 

X 

Cita exemplos de ondas mecánicas presentes na vida cotiá. X 

Explica as diferenzas entre ondas lonxitudinais e 

transversais a partir da orientación relativa da 

oscilación e da propagación. 

CMCCT Explica as características dunha onda é harmónica. X 

Explica as diferenzas entre ondas lonxitudinais e 

transversais a partir da orientación relativa da oscilación e 

da propagación. 

X 

Determina a velocidade de propagación dunha onda e 

a de vibración das partículas que a forman, 

interpretando ambos resultados. 

CMCCT 

CSIEE 

Determina a velocidade de propagación dunha onda e a de 

vibración das partículas que a forman, interpretando ambos 

resultados. 

X 

Obtén as magnitudes características dunha onda a 

partir da súa expresión matemática. 

CMCCT Coñece e interpreta as diferentes formas que pode adoptar a 

ecuación dunha onda harmónica unidimensional. 

X 

Obtén as magnitudes características dunha onda a partir da 

súa expresión matemática. 

X 

Escribe e interpreta a expresión matemática dunha 

onda harmónica transversal dadas as súas magnitudes 

características. 

CMCCT Escribe e interpreta a expresión matemática dunha onda 

harmónica transversal dadas as súas magnitudes 

características. 

X 

Constrúe gráficas da variación periódica da elongación 

respecto ó tempo ou á posición. 

X 

Interpreta gráficas da variación periódica da elongación 

respecto ó tempo ou á posición. 

X 

Dada a expresión matemática dunha onda, xustifica a 

dobre periodicidade con respecto á posición e ao 

tempo. 

CMCCT 

CAA 

Xustifica a dobre periodicidade do movemento ondulatorio 

a partir da ecuación do movemento. 

X 

Dada a expresión matemática dunha onda harmónica 

unidimensional, explica o seu significado físico para un 

X 
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instante de tempo dado. 

Dada a expresión matemática dunha onda harmónica 

unidimensional, explica o seu significado físico para un 

punto dado. 

X 

Relaciona a enerxía mecánica dunha onda coa súa 

amplitude. 

CMCCT Deduce a expresión para calcular a enerxía dunha onda 

harmónica. 

X 

Razoa como varía a enerxía dunha onda harmónica en 

función de variacións da súa frecuencia, período e 

amplitude. 

X 

Calcula a intensidade dunha onda a certa distancia do 

foco emisor, empregando a ecuación que relaciona 

ambas magnitudes. 

CMCCT Define intensidade dunha onda harmónica e expresa a 

ecuación correspondente. 

X 

Deduce a expresión que relaciona a intensidade coa 

distancia ó foco emisor. 

X 

Representa graficamente a variación da intensidade dunha 

onda harmónica coa distancia ó foco emisor e interpreta o 

seu significado. 

X 

Calcula a intensidade dunha onda usando a expresión 

anterior. 

X 

Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular 

experimentos físicos de difícil implantación no 

laboratorio. 

CD 

CMCCT 

Fai uso de applets que ilustran diferentes aspectos do 

movemento ondulatorio. 

X 

Efectúa a análise dimensional das ecuacións que 

relacionan as magnitudes nun proceso físico. 

CMCCT 

CAA 

Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan 

as magnitudes nun proceso físico. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
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Unidade 6. FENÓMENOS ONDULATORIOS 

 

Contidos 

1. Principio de Huygens. 

2. Fenómenos ondulatorios: Reflexión e Refracción. 

3. Índice de refracción. Lei de Snell. 

4. Fenómenos ondulatorios: Interferencia e Difracción. 

5. O son. Enerxía e intensidade das ondas sonoras. 

6. Contaminación acústica. 

7. Efecto Doppler. 

8. Aplicacións tecnolóxicas do son. 

 

Criterios de avaliación 

1. Utilizar o principio de Huygens para comprender e interpretar a propagación das 

ondas e os fenómenos ondulatorios. 

2. Empregar a lei de Snell para explicar os fenómenos de reflexión e refracción. 

3. Relacionar os índices de refracción de dous materiais co caso concreto de reflexión 

total. 

4. Recoñecer a difracción e as interferencias como fenómenos propios do movemento 

ondulatorio. 

5. Explicar e recoñecer o efecto Doppler en sons. 

6. Coñecer a escala de medición da intensidade sonora e a súa unidade. 

7. Identificar os efectos da resonancia na vida cotiá: ruído, vibracións, etc. 

8. Recoñecer determinadas aplicacións tecnolóxicas do son como a ecografía, o radar, o 

sonar, etc. 

9. Recoñecer e utilizar as estratexias básicas da actividade científica. 

10. Coñecer, utilizar e aplicar as tecnoloxías da información e da comunicación no 

estudo dos fenómenos físicos. 
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Estándares de aprendizaxe avaliables C. Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Explica a propagación das ondas utilizando o 

principio Huygens. 

CMCCT Explica a propagación das ondas utilizando o principio 

Huygens. 

X 

Interpreta os fenómenos de interferencia, difracción, 

reflexión e refracción a partir do principio de 

Huygens. 

CMCCT Define e explica o fenómeno de interferencia entre dúas 

ondas harmónicas facendo uso de debuxos ilustrativos 

axeitados. 

X 

Deduce se dúas ondas interfiren construtiva ou 

destrutivamente a partir da diferenza de percorrido 

realizado e das súas lonxitudes de onda ou frecuencias. 

X 

Define e explica en qué condicións ten lugar o fenómeno 

de difracción facendo uso de debuxos ilustrativos 

axeitados. 

X 

Cita e explica as leis da reflexión mediante debuxos 

axeitados e usando o principio de Huygens. 

X 

Cita e explica as leis da refracción mediante debuxos 

axeitados e usando o principio de Huygens. 

X 

Experimenta e xustifica o comportamento da luz ao 

cambiar de medio, aplicando a lei de Snell, coñecidos 

os índices de refracción. 

CMCCT Usa applets para visualizar e experimentar sobre os 

fenómenos de reflexión, refracción e reflexión total. 

X 

Obtén o índice de refracción dun medio a partir do 

ángulo formado pola onda reflectida e refractada. 

CMCCT Define índice de refracción. X 

Aplíca o concepto de índice de refracción ó cálculo de 

velocidades de propagación da luz en diferentes medios 

ou calcula aquel coñecidas ditas velocidades. 

X 

Aplica a lei de Snell para calcular índices de refracción, 

ángulos de incidencia ou ángulos de refracción en 

diversas situacións físicas. 

X 
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Considera o fenómeno de reflexión total como o 

principio físico subxacente á propagación da luz nas 

fibras ópticas e a súa relevancia nas 

telecomunicacións. 

CMCCT Aplica a lei de Snell para averiguar se se produce o 

fenómeno de reflexión total. 

X 

Recoñece a importancia da reflexión total na propagación 

da luz nas fibras ópticas e a súa importancia nas 

telecomunicacións. 

 

Recoñece situación cotiás nas que se produce o efecto 

Doppler, e xustifícaas de forma cualitativa. 

CMCCT Explica cualitativamente en qué consiste o efecto Doppler 

e cita exemplos da vida cotiá. 

X 

Identifica a relación logarítmica entre o nivel de 

intensidade sonora en decibeles e a intensidade do 

son, aplicándoa a casos sinxelos. 

CMCCT Define nivel de intensidade sonora, expresa a súa 

ecuación matemática e aplícaa ó seu cálculo en diferentes 

situacións. 

X 

Diferencia entre intensidade física do son e nivel de 

intensidade sonora, incluíndo a súa diferente variación 

respecto da distancia ó foco emisor. 

X 

Relaciona a velocidade de propagación do son coas 

características do medio en que se propaga. 

CMCCT Describe as características do movemento ondulatorio do 

son, especialmente o seu carácter de onda lonxitudinal. 

X 

Explica o fenómeno de resonancia. X 

Analiza a intensidade das fontes de son da vida cotiá e 

clasifícaas como contaminantes e non contaminantes. 

CMCCT Analiza a intensidade das fontes de son da vida cotiá e 

clasifícaas como contaminantes e non contaminantes. 

X 

Coñece e explica algunhas aplicacións tecnolóxicas 

das ondas sonoras, como a ecografía, o radar, o sonar, 

etc. 

CMCCT Coñece e explica algunhas aplicacións tecnolóxicas das 

ondas sonoras, como a ecografía, o radar, o sonar, etc. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
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Unidade 7. ÓPTICA 

 

Contidos 

1. Ondas electromagnéticas. Natureza e propiedades das ondas electromagnéticas. 

2. Espectro electromagnético. Dispersión. A cor. 

3. Aplicacións das ondas electromagnéticas no espectro non visible. Transmisión da 

comunicación. 

4. Leis da óptica xeométrica. 

5. Sistemas ópticos. Magnitudes características, convencións e criterios de signos. 

6. Dioptrio esférico e plano. 

7. Espello esférico e plano. 

8. Lentes converxentes e diverxentes. 

9. Ollo humano. Defectos visuais. 

10. Aplicacións tecnolóxicas: instrumentos ópticos e a fibra óptica. 

 

Criterios de avaliación 

1. Establecer as propiedades da radiación electromagnética como consecuencia da 

unificación da electricidade, o magnetismo e a óptica nunha única teoría. 

2. Comprender as características e as propiedades das ondas electromagnéticas, como a 

súa lonxitude de onda, polarización ou enerxía, en fenómenos da vida cotiá. 

3. Recoñecer os fenómenos ondulatorios estudados en fenómenos relacionados coa luz. 

4. Determinar as principais características da radiación a partir da súa situación no 

espectro electromagnético. 

5. Identificar a cor dos corpos como a interacción da luz con eles. 

6. Coñecer as aplicacións das ondas electromagnéticas do espectro non visible. 

7. Recoñecer que a información se transmite mediante ondas, a través de diferentes 

soportes. 

8. Formular e interpretar as leis da óptica xeométrica. 

9. Valorar os diagramas de raios luminosos e as ecuacións asociadas como medio que 

permite predicir as características das imaxes formadas en sistemas ópticos. 

10. Coñecer o funcionamento óptico do ollo humano e os seus defectos, e comprender 

o efecto das lentes na corrección deses efectos. 

11. Aplicar as leis das lentes delgadas e espellos planos ao estudo dos instrumentos 

ópticos. 

12. Recoñecer e utilizar as estratexias básicas da actividade científica. 

13. Coñecer, utilizar e aplicar as tecnoloxías da información e da comunicación no 

estudo dos fenómenos físicos. 
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Estándares de aprendizaxe avaliables C. Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Representa esquematicamente a propagación dunha 

onda electromagnética incluíndo os vectores do campo 

eléctrico e magnético. 

CMCCT Representa esquematicamente a propagación dunha onda 

electromagnética incluíndo os vectores do campo eléctrico 

e magnético. 

X 

Establece a natureza e as características dunha onda 

electromagnética dada a súa situación no espectro. 

CMCCT Define a natureza das ondas electromagnéticas e expresa a 

súa ecuación do movemento nunha dimensión. 

X 

Cita as características principais das ondas 

electromagnéticas. 

X 

Coñece os diferentes tipos de ondas electromagnéticas 

pola súa situación no espectro electromagnético. 

X 

Identifica a luz visible como un caso particular de ondas 

electromagnéticas. 

X 

Interpreta unha representación gráfica da propagación 

dunha onda electromagnética en termos dos campos 

eléctrico e magnético e da súa polarización. 

CMCCT Interpreta unha representación gráfica da propagación 

dunha onda electromagnética en termos dos campos 

eléctrico e magnético, identificando os elementos 

característicos (amplitude, lonxitude de onda, etc.) 

X 

Define e explica o concepto de polarización dunha onda 

electromagnética  realizando as representacións gráficas 

oportunas para tal fin. 

X 

Recoñece a polarización como un fenómeno exclusivo de 

ondas transversais. 

X 

Determina experimentalmente a polarización das 

ondas electromagnéticas a partir de experiencias 

sinxelas, utilizando obxectos empregados na vida 

cotiá. 

CMCCT A partir de experiencias sinxelas identifica ondas 

electromagnéticas polarizadas. 

X 

Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas 

presentes na vida cotiá en función da súa lonxitude de 

onda e a súa enerxía. 

CMCCT Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas 

presentes na vida cotiá en función da súa lonxitude de 

onda e a súa enerxía. 

X 

Xustifica a cor dun obxecto en función da luz CMCCT Xustifica a cor dun obxecto en función da luz absorbida X 
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absorbida e reflectida. ou reflectida. 

Analiza os efectos de refracción, difracción e 

interferencia en casos prácticos sinxelos. 

CMCCT Analiza os efectos de refracción, difracción e interferencia 

en casos prácticos sinxelos. 

X 

Relaciona a enerxía dunha onda electromagnética coa 

súa frecuencia, a lonxitude de onda e a velocidade da 

luz no baleiro. 

CMCCT Relaciona a enerxía dunha onda electromagnética coa súa 

frecuencia, a lonxitude de onda e a velocidade da luz no 

baleiro. 

X 

Recoñece aplicación tecnolóxicas de diferentes tipos 

de radiacións, nomeadamente infravermella, 

ultravioleta e microondas. 

CMCCT 

CD 

CCEC 

Cita algunhas aplicacións de radiacións electromagnéticas 

non visibles: ondas de radio, microondas, infravermella, 

ultravioleta, rayos X e radiación gamma. 

X 

Analiza o efecto dos tipos de radiación sobre a 

biosfera en xeral, e sobre a vida humana en particular. 

CMCCT 

CSC 

Analiza o efecto dos tipos de radiación sobre a biosfera en 

xeral, e sobre a vida humana en particular. 

X 

Deseña un circuíto eléctrico sinxelo capaz de xerar 

ondas electromagnéticas, formado por un xerador, 

unha bobina e un condensador, e describe o seu 

funcionamento. 

CMCCT 

CSIEE 

Deseña un circuíto eléctrico sinxelo capaz de xerar ondas 

electromagnéticas, formado por un xerador, unha bobina e 

un condensador, e describe o seu funcionamento. 

X 

Explica esquematicamente o funcionamento de 

dispositivos de almacenamento e transmisión da 

información. 

CMCCT 

CD 

Explica esquematicamente o funcionamento de 

dispositivos de almacenamento e transmisión da 

información. 

X 

Explica procesos cotiáns a través das leis da óptica 

xeométrica. 

CMCCT Cita as bases nas que se sustentan as leis da óptica 

xeométrica. 

X 

Coñece e aplica as convencións e criterios de signos 

adoptados na óptica xeométrica. 

X 

Explica procesos cotiáns a través das leis da óptica 

xeométrica. 

X 

Demostra experimentalmente e graficamente a 

propagación rectilínea da luz mediante un xogo de 

prismas que conduzan un feixe de luz desde o emisor 

ata unha pantalla. 

CMCCT Demostra experimentalmente e graficamente a 

propagación rectilínea da luz mediante un xogo de 

prismas que conduzan un feixe de luz desde o emisor ata 

unha pantalla. 

X 
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Obtén o tamaño, a posición e a natureza da imaxe dun 

obxecto producida por un espello plano e unha lente 

delgada, realizando o trazado de raios e aplicando as 

ecuacións correspondentes. 

CMCCT Calcula, aplicando as ecuacións correspondentes, o 

tamaño e a posición da imaxe dun obxecto producida por 

un dioptrio esférico ou plano; traza o correspondente 

diagrama de raios e establece a natureza da imaxe. 

X 

Calcula, aplicando as ecuacións correspondentes, o 

tamaño e a posición da imaxe dun obxecto producida por 

un espello esférico ou plano; traza o correspondente 

diagrama de raios e establece a natureza da imaxe. 

X 

Calcula, aplicando as ecuacións correspondentes, o 

tamaño e a posición da imaxe dun obxecto producida por 

unha lente delgada cóncava ou convexa; traza o 

correspondente diagrama de raios e establece a natureza 

da imaxe. 

X 

Xustifica os principais defectos ópticos do ollo 

humano (miopía, hipermetropía, presbicia e 

astigmatismo), empregando para iso un diagrama de 

raios. 

CMCCT Xustifica os principais defectos ópticos do ollo humano 

(miopía, hipermetropía, presbicia e astigmatismo), 

empregando para iso un diagrama de raios. 

X 

Establece o tipo e disposición dos elementos 

empregados nos principais instrumentos ópticos, tales 

como lupa, microscopio, telescopio e cámara 

fotográfica, realizando o correspondente trazado de 

raios. 

CMCCT Describe o funcionamento de algúns instrumentos ópticos 

(lupa, microscopio, telescopio, cámara fotográfica) 

realizando o correspondente diagrama de raios. 

X 

Analiza as aplicacións da lupa, o microscopio, o 

telescopio e a cámara fotográfica, considerando as 

variacións que experimenta a imaxe respecto ao 

obxecto. 

CMCCT 

CSC 

Analiza as aplicacións da lupa, o microscopio, o 

telescopio e a cámara fotográfica, considerando as 

variacións que experimenta a imaxe respecto ao obxecto. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
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Unidade 8. FÍSICA DO SÉCULO XX 

 

Contidos 

1. Introdución á teoría especial da relatividade. 

2. Enerxía relativista. Enerxía total e enerxía en repouso. 

3. Orixes da física cuántica. Problemas precursores. 

4. Radiación do corpo negro. Hipótese de Planck. 

5. Efecto fotoeléctrico. 

6. Hipótese de De Broglie. Dualidade onda-partícula. 

7. Principio de indeterminación de Heisenberg. 

8. Espectros atómicos. Modelo cuántico do átomo de Bohr. 

9. Aplicacións da física cuántica. O láser. 

10. Física nuclear. Núcleo atómico. Defecto de masa. 

11. Radiactividad natural. Desintegraciones α, β, γ. 

12. Ley de desintegración radiactiva. Periodo de semidesintegración. Vida media. 

13. Fusión e fisión nucleares. 

14. Interaccións fundamentais da natureza e partículas fundamentais. 

15. Partículas fundamentais constitutivas do átomo: electróns e quarks. 

16. Historia e composición do Universo. 

17. Fronteiras da física. 

 

Criterios de avaliación 

1. Valorar a motivación que levou a Michelson e Morley a realizar o seu experimento e 

discutir as implicacións que del se derivaron. 

2. Aplicar as transformacións de Lorentz ao cálculo da dilatación temporal e á 

contracción espacial que sofre un sistema cando se despraza a velocidades próximas 

ás da luz respecto a outro dado. 

3. Coñecer e explicar os postulados e os aparentes paradoxos da física relativista. 

4. Establecer a equivalencia entre masa e enerxía, e as súas consecuencias na enerxía 

nuclear. 

5. Analizar as fronteiras da física a finais do século XIX e principios do século XX, e 

pór de manifesto a incapacidade da física clásica para explicar determinados 

procesos. 

6. Coñecer a hipótese de Planck e relacionar a enerxía dun fotón coa súa frecuencia e a 

súa lonxitude de onda. 

7. Valorar a hipótese de Planck no marco do efecto fotoeléctrico. 

8. Aplicar a cuantización da enerxía ao estudo dos espectros atómicos e inferir a 

necesidade do 

9. modelo atómico de Bohr. 

10. Presentar a dualidade onda-corpúsculo como un dos grandes paradoxos da física 

cuántica. 
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11. Recoñecer o carácter probabilístico da mecánica cuántica en contraposición co 

carácter determinista da mecánica clásica. 

12. Describir as características fundamentais da radiación láser, os principais tipos de 

láseres, o seu funcionamento básico e as súas principais aplicacións. 

13. Distinguir os tipos de radiacións e o seu efecto sobre os seres vivos. 

14. Establecer a relación da composición nuclear e a masa nuclear cos procesos 

nucleares de desintegración. 

15. Valorar as aplicacións da enerxía nuclear na produción de enerxía eléctrica, 

radioterapia, datación en arqueoloxía e a fabricación de armas nucleares. 

16. Xustificar as vantaxes, as desvantaxes e as limitacións da fisión e a fusión nuclear. 

17. Distinguir as catro interaccións fundamentais da natureza e os principais procesos en 

que interveñen. 

18. Recoñecer a necesidade de atopar un formalismo único que permita describir todos 

os procesos da natureza. 

19. Coñecer as teorías máis relevantes sobre a unificación das interaccións fundamentais 

da natureza. 

20. Utilizar o vocabulario básico da física de partículas e coñecer as partículas 

elementais que constitúen a materia. 

21. Describir a composición do universo ao longo da súa historia en termos das 

partículas que o constitúen e establecer unha cronoloxía deste a partir do Big Bang. 

22. Analizar os interrogantes aos que se enfrontan os/as físicos/as hoxe en día. 

23. Recoñecer e utilizar as estratexias básicas da actividade científica. 

24. Coñecer, utilizar e aplicar as tecnoloxías da información e da comunicación no 

estudo dos fenómenos físicos. 
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Estándares de aprendizaxe avaliables C. Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Explica o papel do éter no desenvolvemento da teoría 

especial da relatividade. 

CMCCT Describe os antecedentes e o contexto científico no que se 

desenvolve o inicio da teoría da relatividade especial de 

Einstein. 

X 

Reproduce esquematicamente o experimento de 

Michelson-Morley, así como os cálculos asociados 

sobre a velocidade da luz, e analiza as consecuencias 

que se derivaron. 

CMCCT 

CAA 

Describe o experimento de Michelson-Morley, o seu 

obxectivo e as consecuencias dos resultados obtidos. 

X 

Calcula a dilatación do tempo que experimenta un 

observador cando se despraza a velocidades próximas 

ás da luz con respecto a un sistema de referencia dado, 

aplicando as transformacións de Lorentz. 

CMCCT Calcula a dilatación do tempo que experimenta un 

observador cando se despraza a velocidades próximas ás 

da luz con respecto a un sistema de referencia dado, 

aplicando as transformacións de Lorentz. 

X 

Determina a contracción que experimenta un obxecto 

cando se atopa nun sistema que se despraza a 

velocidades próximas ás da luz con respecto a un 

sistema de referencia dado, aplicando as 

transformacións de Lorentz. 

CMCCT Determina a contracción que experimenta un obxecto 

cando se atopa nun sistema que se despraza a velocidades 

próximas ás da luz con respecto a un sistema de referencia 

dado, aplicando as transformacións de Lorentz. 

X 

Discute os postulados e os aparentes paradoxos 

asociados á teoría especial da relatividade e a súa 

evidencia experimental. 

CMCCT 

CCL 

Cita os postulados nos que se sustenta a teoría da 

relatividade especial e discute algúns paradoxos.. 

 

X 

Expresa a relación entre a masa en repouso dun corpo e 

a súa velocidade coa enerxía deste a partir da masa 

relativista. 

CMCCT Expresa a relación entre a masa en repouso dun corpo e a 

súa velocidade coa enerxía deste a partir da masa 

relativista. 

X 

Explica as limitacións da física clásica ao enfrontarse a 

determinados feitos físicos, como a radiación do corpo 

negro, o efecto fotoeléctrico ou os espectros atómicos. 

CMCCT Discute as limitacións da física clásica para explicar 

fenómenos como a radiación do corpo negro, o efecto 

fotoeléctrico e os espectros atómicos. 

X 

Relaciona a lonxitude de onda e a frecuencia da 

radiación absorbida ou emitida por un átomo coa 

enerxía dos niveis atómicos involucrados. 

CMCCT Explica os espectros de emisión e absorción atómicos 

tendo en conta a cuantización da enerxía dos electróns e 

usando a ecuación de Planck. 

X 

Compara a predición clásica do efecto fotoeléctrico coa CMCCT Compara a predición clásica do efecto fotoeléctrico coa X 
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explicación cuántica postulada por Einstein, e realiza 

cálculos relacionados co traballo de extracción e a 

enerxía cinética dos fotoelectróns. 

explicación cuántica postulada por Einstein. 

Interpreta espectros sinxelos, relacionándoos coa 

composición da materia. 

CMCCT Interpreta espectros sinxelos, relacionándoos coa 

composición da materia. 

X 

Determina as lonxitudes de onda asociadas a partículas 

en movemento a diferentes escalas, extraendo 

conclusións acerca dos efectos cuánticos a escalas 

macroscópicas. 

CMCCT Usa a ecuación de De Brolglie para determinar lonxitudes 

de onda asociadas a partículas en movemento a diferentes 

escalas, extraendo conclusións acerca dos efectos 

cuánticos a escalas macroscópicas. 

X 

Formula de xeito sinxelo o principio de 

indeterminación de Heisenberg e aplícao a casos 

concretos, como os orbitais atómicos. 

CMCCT Formula de xeito sinxelo o principio de indeterminación 

de Heisenberg e aplícao a casos concretos, como os 

orbitais atómicos. 

X 

Describe as principais características da radiación láser 

en comparación coa radiación térmica. 

CMCCT Describe as principais características da radiación láser en 

comparación coa radiación térmica. 

X 

Asocia o láser coa natureza cuántica da materia e da 

luz, xustifica o seu funcionamento de xeito sinxelo e 

recoñece o seu papel na sociedade actual. 

CMCCT Asocia o láser coa natureza cuántica da materia e da luz, 

xustifica o seu funcionamento de xeito sinxelo e recoñece 

o seu papel na sociedade actual. 

X 

Describe os principais tipos de radioactividade 

incidindo nos seus efectos sobre o ser humano, así 

como as súas aplicación médicas. 

CMCCT 

CSC 

Describe e completa procesos de desintegración 

radioactiva α, β e γ, así como reaccións nucleares. 

X 

Cita algúns efectos sobre o ser humano das radiacións 

ionizantes, así como as súas aplicación médicas. 

X 

Obtén a actividade dunha mostra radioactiva aplicando 

a lei de desintegración e valora a utilidade dos datos 

obtidos para a datación de restos arqueolóxicos. 

CMCCT 

CAA 

Calcula períodos de semidesintegración coñecida a 

constante radioactiva dun núcleo. 

X 

Aplica a lei de desintegración radioactiva para o cálculo 

de diferentes magnitudes: masa, moles, núcleos, tempo 

transcorrido, período de semidesintegración, % de 

descomposición dunha mostra radioactiva. 

X 

Aplica a lei de desintegración radioactiva ó cálculo de 

actividades ou tempos de desintegración. 

X 
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Realiza cálculos sinxelos relacionados coas magnitudes 

que interveñen nas desintegracións radioactivas. 

CMCCT Xustifica e calcula o defecto de masa dun núcleo atómico 

así como a enerxía de ligadura ou enlace dos nucleóns. 

X 

Calcula a enerxía de enlace por nucleón e usa este 

concepto para xustificar a existencia das reaccións de 

fisión e fusión nuclear. 

X 

Relaciona a enerxía desprendida nun proceso nuclear co 

defecto de masa entre reactivos e produtos. 

X 

Explica a secuencia de procesos dunha reacción en 

cadea, e extrae conclusións acerca da enerxía liberada. 

CMCCT 

CCL 

Explica a secuencia de procesos dunha reacción en cadea, 

e extrae conclusións acerca da enerxía liberada. 

X 

Describe as aplicación máis frecuentes da enerxía 

nuclear: produción de enerxía eléctrica, datación en 

arqueoloxía, radiacións ionizantes en medicina e 

fabricación de armas. 

CMCCT Describe as aplicación máis frecuentes da enerxía nuclear: 

produción de enerxía eléctrica, datación en arqueoloxía, 

radiacións ionizantes en medicina e fabricación de armas. 

X 

Analiza as vantaxes e os inconvenientes da fisión e a 

fusión nuclear, e xustifica a conveniencia do seu uso. 

CMCCT Analiza as vantaxes e os inconvenientes da fisión e a 

fusión nuclear, e xustifica a conveniencia do seu uso. 

X 

Compara as principais teorías de unificación 

establecendo as súas limitacións e o estado en que se 

atopan. 

CMCCT Compara as principais teorías de unificación establecendo 

as súas limitacións e o estado en que se atopan. 

X 

Establece unha comparación cuantitativa entre as catro 

interaccións fundamentais da natureza en función das 

enerxías involucradas. 

CMCCT Establece unha comparación cuantitativa entre as catro 

interaccións fundamentais da natureza en función das 

enerxías involucradas. 

X 

Compara as principais características das catro 

interaccións fundamentais da natureza a partir dos 

procesos nos que estas se manifestan. 

CMCCT Compara as principais características das catro 

interaccións fundamentais da natureza a partir dos 

procesos nos que estas se manifestan. 

X 

Xustifica a necesidade da existencia de novas partículas 

elementais no marco da unificación das interaccións. 

CMCCT Xustifica a necesidade da existencia de novas partículas 

elementais no marco da unificación das interaccións. 

X 

Describe a estrutura atómica e nuclear a partir da súa 

composición en quarks e electróns, empregando o 

vocabulario específico da física de quarks. 

CMCCT Describe a estrutura atómica e nuclear a partir da súa 

composición en quarks e electróns, empregando o 

vocabulario específico da física de quarks. 

X 



 

 

I.E.S. Arcebispo Xelmírez I Curso académico 2020-2021 

Departamento de Física e Química 

 

Páxina | 51  

 

Caracteriza algunhas partículas fundamentais de 

especial interese, como os neutrinos e o bosón de 

Higgs, a partir dos procesos en que se presentan. 

CMCCT Caracteriza algunhas partículas fundamentais de especial 

interese, como os neutrinos e o bosón de Higgs, a partir 

dos procesos en que se presentan. 

X 

Relaciona as propiedades da materia e da antimateria 

coa teoría do Big Bang. 

CMCCT Relaciona as propiedades da materia e da antimateria coa 

teoría do Big Bang. 

X 

Explica a teoría do Big Bang e discute as evidencias 

experimentais en que se apoia, como son a radiación de 

fondo e o efecto Doppler relativista. 

CMCCT 

CCL 

Explica a teoría do Big Bang e discute as evidencias 

experimentais en que se apoia, como son a radiación de 

fondo e o efecto Doppler relativista. 

X 

Presenta unha cronoloxía do universo en función da 

temperatura e das partículas que o formaban en cada 

período, discutindo a asimetría entre materia e 

antimateria. 

CMCCT 

CCL 

Presenta unha cronoloxía do universo en función da 

temperatura e das partículas que o formaban en cada 

período, discutindo a asimetría entre materia e 

antimateria. 

X 

Realiza e defende un estudo sobre as fronteiras da física 

do século XXI. 

CMCCT 

CCEC 

CSC 

CSIEE 

Realiza e defende un estudo sobre as fronteiras da física 

do século XXI. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
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CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía empregada en calquera proceso de ensino-aprendizaxe está condicionada 

por unha serie de factores entre os que cabe salientar: a natureza da materia a ensinar, as 

características dos alumnos, os recursos didácticos e materiais e os espazos dispoñibles. 

Algúns destes factores coñécense con anterioridade (por exemplo, a natureza da materia 

a ensinar) mentres que outros son descoñecidos ata o momento de empezar cada curso 

académico (por exemplo, as características dos alumnos. 

Non obstante o anterior, a metodoloxía a empregar caracterizarase por: 

 Ter en conta o nivel competencial inicial do alumnado. 

 Estar centrada no alumno, sendo o profesor un orientador, promotor e facilitador 

do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 Relacionar os contidos coa realidade tentando contextualizar o máximo posible os 

diferentes conceptos, leis ou teoría físicas, facilitando así a transferibilidade dos 

coñecementos adquiridos. 

 Ser unha metodoloxía activa facendo ó alumno responsable do seu proceso de 

ensino-aprendizaxe. 

A Física é unha materia que usa unha linguaxe altamente formal, cunha base 

matemática e cuxos conceptos son, en moitos casos, abstractos e complexos. Elementos 

todos eles que dificultan o proceso de ensino-aprendizaxe, polo que é necesario un 

adecuado equilibrio entre clases expositivas, de traballo de exercicios de cálculo e 

cuestións de razoamento, e de traballo investigativo ou de laboratorio. 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para o desenvolvemento da materia cóntanse cos seguintes materiais e recursos: unha 

aula-laboratorio, conexión a internet, pantalla e canón proxector, así como diverso 

material de laboratorio. 

Respecto aos materiais didácticos, cada alumno debe contar cun libro de texto de 

consulta na súa casa. O desenrolo da materia realizarase a través da aula virtual na que 

se atoparán os contidos, actividades e diversos enlaces a internet: applets, simulacións, 

experimentos virtuais, artigos (científicos, de divulgación, periodísticos), informacións 

complementarias, etc. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para a avaliación dos alumnos usaranse os seguintes procedementos e instrumentos de 

avaliación: 

a) Procedemento observación do traballo e participación do alumno, que incluirá os 

seguintes instrumentos: 
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 Listas de control, que avaliará o traballo do alumno nas tarefas enviadas para a 

casa, incluíndo exercicios indicados polo profesor, informes de traballos de 

laboratorio e outros traballos sinalados polo profesor. 

No que respecta aos informes de laboratorio terase en conta os seguintes aspectos 

para a súa avaliación: cumprimento de prazos de entrega, completo e rigoroso en 

canto ao contido e aos cálculos matemáticos, calidade expresiva do informe, 

calidade da presentación. 

 Rexistros anecdóticos, que avaliará o traballo na aula. Aquí estarán incluídos o 

traballo individual e a participación nos traballos en grupo, especialmente nas 

prácticas de laboratorio. 

A rúbrica para avaliar este apartado figura mais abaixo. 

b) Procedemento probas escritas que avaliará os coñecementos do alumno e que poderá 

incluír os seguintes instrumentos: 

 Preguntas de desenrolo teórico, definicións ou explicacións. 

 Cuestións de razoamento, de opción múltiple ou de completar ocos. 

 Exercicios de cálculo e resolución de problemas. 

 

Poderanse realizar 1, 2 ou 3 probas escritas por avaliación. En cada unha das probas 

entrará a materia dada dende a última proba realizada, aínda que o alumno deberá ter 

presente os contidos impartidos dende principio de curso. 

RÚBRICA AVALIACIÓN TRABALLO E PARTICIPACIÓN DO ALUMNO 

Traballo e participación do alumno 

Realiza sempre as tarefas indicadas para a casa, cumprindo os prazos indicados. 

Nos períodos de traballo individual ou en grupo na aula, aproveita o tempo realizando 

as tarefas indicadas. 

Os traballos de laboratorio ou de outro tipo compren satisfactoriamente coas 

indicacións sinaladas na programación. 

(1 punto) 

En varias ocasións non realizou as tarefas indicadas para a casa. 

Nos períodos de traballo individual ou en grupo na aula, foi amoestado verbalmente 

polo profesor en varias ocasións. 

Os traballos de laboratorio ou de outro tipo non compren coas indicacións sinaladas 

na programación en un ou máis aspectos. 

(0,50 puntos) 

So en ocasións realizou as tarefas indicadas para a casa. 

Nos períodos de traballo individual ou en grupo na aula, foi amoestado verbalmente 

polo profesor en varias ocasións. 

Os traballos de laboratorio ou de outro tipo están incompletos, presentan erros e non 

compren coas indicacións sinaladas na programación en dous ou máis aspectos. 

(0,25 puntos) 

Mostra un abandono da materia. Non realiza practicamente nunca as tarefas para a 
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casa ou apreciase que non foron realizadas por él. 

Non entregou algún dos traballos de laboratorio ou estes presentan erros importantes, 

están moi incompletos ou apreciase que non foron feitos por él. 

(0 puntos) 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A cualificación correspondente a cada avaliación obterase do seguinte xeito: 

 Os distintos aspectos recollidos no procedemento Observación do traballo do 

alumno poderá ter, a xuízo do profesor, ata un peso na cualificación da avaliación 

dun 10% (1 punto sobre 10). Para a valoración deste aspecto seguirase a rúbrica 

sinalada anteriormente. 

 A media aritmética das notas obtidas nas probas escritas terá un peso dun 90% (9 

puntos sobre 10). Non obstante, aquelas probas con notas inferiores a 3,5 puntos 

sobre 10 deben ser repetidas polo alumno. 

 

A nota final da avaliación será o resultado de sumar as dúas notas anteriores: 

Nota avaliación = Nota media exámenes·0,90 + Nota traballo alumno (0-1) 

A cualificación correspondente á nota final de xuño obterase promediando a media 

aritmética das probas escritas realizadas durante o curso (non a media das avaliacións) 

coa nota global do curso do procedemento Observación do traballo e participación do 

alumno segundo a fórmula seguinte: 

Nota final curso = Nota media exámenes·0,90 + Nota traballo alumno (0-1) 

 

A cualificación da avaliación extraordinaria de setembro será a nota obtida nesa proba. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 Nas probas escritas indicarase o valor de cada pregunta. 

 Na cualificación das preguntas teóricas e cuestións, ademais de ter en conta a 

corrección da resposta, valorarase tamén a claridade e concreción na exposición, o 

razoamento usado, a presentación, redacción, ortografía … 

 Na cualificación dun problema valorarase, en cada apartado, por unha banda a 

corrección do plantexamento: utilización adecuada das leis físicas aplicables ao 

caso e, por outra banda, se o plantexamento é correcto, valorarase o desenrolo 

preciso para acadar  a  solución final.  

 O uso e a expresión incorrecta das unidades (ou a súa ausencia)  poderá restar ata 

un 25% da nota da pregunta. Así mesmo, os erros de cálculo poderán restar ata un 

25% da nota dese apartado. 

 No caso de fraude comprobado na realización dunha proba escrita por calquera 

medio (copiar do compañeiro, copiar dun libro ou apuntes de clase, uso do móbil,  
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etc.) a cualificación desa proba será dun 0, e o alumno deberá repetir a proba. Así 

mesmo, o alumno será sancionado de acordo coas normas do centro. 

 

SITUACIÓN DE ENSINO SEMIPRESENCIAL OU NON PRESENCIAL 

Se por motivos sanitarios hai alumnado recibindo ensino non presencial é necesario 

adaptar os procedementos e criterios anteriores á nova situación. 

Adaptación dos Procedementos e Instrumentos de avaliación 

a) Procedemento Observación do traballo e participación do alumno, que incluirá os 

seguintes instrumentos: 

 Entrega dos traballos propostos mediante o procedemento que o profesor acorde 

cos seus alumnos: subida dos traballos á aula virtual, envío por correo electrónico, 

etc. O instrumento será unha lista de control. 

 Participación na aula virtual. Comprobarase a actividade do alumno nos distintos 

apartados que figuran na aula virtual. Entrada en vídeos explicativos, entrada nas 

actividades subidas polo profesor, actividade nos temas obxecto de repaso ou 

ampliación, etc. 

Estes instrumentos complementarán aos sinalados para o ensino presencial, de modo 

que se utilizarán conxuntamente con eles para a obtención da nota dunha avaliación ou 

da nota final de curso. 

A ponderación destes instrumentos de avaliación farase segundo a seguinte rúbrica. 

RÚBRICA AVALIACIÓN TRABALLO E PARTICIPACIÓN DO ALUMNO 

(SITUACIÓN DE ENSINO SEMIPRESENCIAL OU NON PRESENCIAL) 

Traballo e participación do alumno dende á casa 

Sempre realiza e entrega as tarefas propostas polo profesor nos prazos indicados. 

A súa actividade na aula virtual é a normal entrando nos documentos sinalados polo 

profesor ou nos documentos pertinentes para a realización das tarefas anteriormente 

sinaladas nas datas adecuadas. 

(1 punto) 

En varias ocasións non entregou as tarefas sinaladas polo profesor ou as entregou fóra 

de prazo. 

A súa actividade na aula virtual é incompleta e/ou desordenada non seguindo a 

secuencia cronolóxica do desenvolvemento dos temas e das tarefas propostas polo 

profesor. 

(0,5 puntos) 

En numerosas ocasións non entregou as tarefas sinaladas polo profesor ou as entregou 

fóra de prazo. 

A súa actividade na aula virtual foi moi incompleta, a miúdo non conducente á entrega 
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do traballo proposto. 

(0,25 puntos) 

Mostra un abandono da materia. Non entregou case nunca as tarefas sinaladas polo 

profesor. 

A súa actividade na aula virtual foi nula ou practicamente nula. 

(0 puntos) 

 

b) Procedemento Proba telemática que avaliará, para os alumnos que estean recibindo 

ensino non presencial, o grao de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 

O instrumento de avaliación será a propia proba ou probas telemáticas que se lles 

propoñan ao alumnado implicado. 

A nota final da avaliación calcularase dunha forma similar ao modo en que se calcula no 

ensino presencial: 

Nota avaliación = Nota media exames e/ou problemas telemáticas·0,90 + Nota 

traballo alumno (0-1) 

 

A cualificación correspondente á nota final de xuño obterase promediando a media 

aritmética das probas presenciais e telemáticas realizadas durante o curso (non a media 

das avaliacións) coa nota global do curso do procedemento Observación do traballo e 

participación do alumno segundo a seguinte fórmula: 

Nota final curso = Nota media exames e/ou problemas telemáticas·0,90 + Nota 

traballo alumno (0-1) 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 No presente curso, estímase un total aproximado de 30 semanas de clase entre o 25 

de Setembro de 2020 e Maio de 2021. 

 Estímase que no primeiro trimestre (primeira avaliación) se desenrolen os contidos 

da unidade 1 e parte da unidade 2. Só dará tempo a avaliar a unidade 1. 

 No segundo trimestre (segunda avaliación) rematarase a unidade 2 e impartiranse as 

unidades 3, 4 e 5. 

 No derradeiro trimestre abordarase o resto das unidades.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

Alonso y E.J. Finn . Fondo Educativo Interamericano, S.A. (Libro de consulta) 

Física 2º Ed Bahía (Libro de consulta) 

Internet. 
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QUÍMICA 2º DE BACHARELATO 

Obxectivos 

1. Coñecer conceptos elementais: masa atómica, masa molecular, mol, etc. 

2. Saber determinar a fórmula empírica e molecular dun composto. 

3. Comprender o concepto de disolución e saber preparar disolucións dunha 

determinada concentración a partir dos produtos comerciais. 

4. Formular compostos inorgánicos. 

5. Facer cálculos de molaridade, modalidade, fraccións molares, concentración en g/L 

e % en masa e volume . 

6. Coñecer as leis dos gases ideais, a súa ecuación de estado, a lei de Dalton das 

presións parciais, etc. 

7. Facer cálculos estequiométricos: reactivo limítante, reaccións nas que participan 

gases e/ou sustancias en disolución, reactivos cun determinado grao de pureza, 

rendemento dunha reacción  

8. Coñecer os distintos tipos de reaccións químicas: precipitación, ácido-base, 

combustión, redor,…e resolver problemas de cálculo numérico relacionados con 

elas. 

9. Comprender o significado dos números cuánticos e a súa aplicación cara o 

establecemento das configuracións electrónicas. 

10. Coñecer os postulados de Bohr e poder describir o modelo atómico de Bohr a nivel 

cualitativo. 

11. Interpretala enerxía de enlace, orde de enlace, polaridade e xeometría das sustancias 

covalentes. 

12. Establecelas estruturas de Lewis de compostos covalentes de interese  

13. Comprender o concepto de orbital atómico 

14. Identificar a enerxía de rede como factor determinante da estabilidade dos 

compostos iónicos. 

15. Analizar a polaridade das moléculas e a súa aplicación para discutir a estrutura 

dalgunhas moléculas sinxelas. 

16. Comprender a hibridación de orbitais e aplicar os distintos tipos de hibridación en 

casos concretos. 

17. Analizalas características cinéticas dos procesos químicos a partir do concepto de 

velocidade de reacción e das teorías que explican o progreso das reaccións 

químicas. 

18. Coñecer o concepto de velocidade de reacción e os factores que inflúen nela. 

19. Coñecer as variables que determinan o estado de equilibrio dun sistema químico e 

aplicalo principio de Le Chatelier ó estudio da modificación do estado de equilibrio 

por variación de: concentracións, presión, temperatura. 

20. Comprender os distintos conceptos ácido-base: Arrhenius, Brönsted-Lowry, Lewis. 

21. Diferenciar entre ácido forte e ácido débil, base forte e base débil. 
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22. Coñecer o concepto de grao de disociación e o equilibrio ácido-base. 

23. Comprendelo concepto de pH como manifestación da acidez ou basicidade dunha 

disolución. 

24. Comprobar cualitativamente o carácter regulador dalgunhas disolucións. 

25. Comprendelo concepto de oxidación-redución. 

26. Axustar reaccións polo método do ión-electrón 

27. Deseñar a montaxe dunha cela galvánica e dunha cela electrolítica 

28. Diferenciar, nomear e formular hidrocarburos e compostos orgánicos que posúen 

varios grupos funcionais. 

29. Relacionar os tipos de enlace dos compostos do carbono co tipo de hibridación  

30. Distinguir os tipos de isomería representando, formulando e nomeando os posibles 

isómeros, dada unha fórmula molecular. 

31. Identificar e explicar os principais tipos de reaccións orgánicas (substitución, 

adición, eliminación, condensación e redor), predicindo os produtos, se é necesario. 

32. A partir dun monómero, deseñar o polímero correspondente e explicar o proceso 

que ten lugar. 

33. Utilizar as reaccións de polimerización para a obtención de compostos de interese 

industrial como polietileno, PVC, polistireno, caucho, poliamidas e poliésteres, 

poliuretanos e baquelita. 

Unidade 1. ÁTOMO. SISTEMA PERIÓDICO. ENLACE 

Contidos 

1. Orixes da teoría cuántica. Hipótese de Planck. Efecto fotoeléctrico. Espectros 

atómicos. 

2. Modelo atómico de Bohr e as súas limitacións. 

3. Introdución a mecánica cuántica. Hipótese de De Broglie. Principio de 6. 

Heisemberg. Mecánica ondulatoria. 

4. Orbitais atómicos. Números cuánticos. 

5. Configuracións electrónicas: Principio de Pauli e regra de Hund. 

6. Sistema periódico: clasificación periódica dos elementos. Variación periódica das 

propiedades dos elementos. 

7. Estudio dos seguintes grupos: alcalinos, alcalinotérreos, térreos, carbonoideos, 

nitroxenoideos, afíxennos e halóxenos. 

8. Concepto de enlace en relación coa estabilidade enerxética dos átomos enlazados 

9. Enlace iónico. Propiedades das sustancias iónicas. Concepto de enerxía de rede. 

Ciclo de Born-Haber. 

10. Enlace covalente. Propiedades das sustancias covalentes. 

11. 11.Teoría do enlace covalente. Estruturas de Lewis. Enlaces simples e enlaces 

múltiples. 

12. Parámetros moleculares. Hibridación de orbitais atómicos (sp, sp2, sp3) 
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13. Forzas intermoleculares. 

14. Enlace metálico. Teorías que explican o enlace metálico. 

15. Estudio dos principias compostos de hidróxeno, osíxeno, nitróxeno e xofre: 

hidruros, óxidos e ácidos. 

16. Práctica: Ensaios a llama 

Criterios de avaliación 

1. Analizar cronoloxicamente os modelos atómicos ata chegar o modelo actual. 

2. Recoñecer a importancia da teoría mecanocuántica para o coñecemento do átomo. 

3. Explicar os conceptos básicos da mecánica cuántica, dualidade onda-corpúsculo e 

incerteza. 

4. Describir as características das partículas subatómicas diferenciando os tipos. 

5. Escribir a configuración electrónica dun átomo en relación coa posición na táboa 

periódica. 

6. Identificar os números cuánticos para un electrón segundo no orbital en que se 

atope. 

7. Coñecer a estrutura da táboa periódica actual, definir as propiedades periódicas 

estudadas e describir a súa variación nun período e grupo. 

8. Utilizar o modelo de enlace correspondente para explicar a formación de moléculas 

e deducir as súas propiedades. 

9. Construír ciclos de Born-Haber para calcular a enerxía de rede analizando de forma 

cualitativa a variación da enerxía de rede en diferentes compostos. 

10. Describe as características básicas do enlace covalente utilizando diagramas de 

Lewis e utilizando a TEV. 

11. Empregar a hibridación para explicar o enlace covalente e a xeometría das 

moléculas. 

12. Coñecer as propiedades dos metais empregando as diferentes teorías estudadas 

13. Explicar a condutividade segundo a teoría de bandas. 

14. Recoñecer os tipos de forzas intermoleculares e explicar como afectan as 

propiedades de determinados compostos en casos concretos. 

15. Diferenciar as forzas intramoleculares das intermoleculares en compostos iónicos 

ou covalentes. 

Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave 

Estándares de aprendizaxe C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Explica as limitacións dos 

distintos modelos atómicos en 

relación cos feitos experimentais 

que levan asociados 

CCEC 

CMCCT 

Coñece e explica os modelos 

de Rutherford e Bohr así como 

as súas limitacións 

Coñecer o que é un espectro 

X 

Calcula o valor enerxético CMCCT Sabe calcular a enerxía dun X 
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correspondente a unha transición 

electrónica entre dous niveis 

dados, en relación coa 

interpretación dos espectros 

atómicos 

salto electrónico 

 

 

Diferencia o significado dos 

números cuánticos segundo Bohr 

e a teoría mecanocuántica que 

define o modelo atómico actual, 

en relación co concepto de órbita 

e orbital. 

CMCCT Coñece os números cuánticos 

e o seu significado 

Sabe calcular os números 

cuánticos dos electróns  

X 

Determina lonxitudes de onda 

asociadas a partículas en 

movemento para xustificar o 

comportamento ondulatorio dos 

electróns.  

CMCCT Calcula lonxitudes de onda coa 

ecuación de De Broglie, 

asociadas a partículas en 

movemento 

X 

Xustifica o carácter probabilístico 

do estudo de partículas atómicas 

a partir do principio de 

indeterminación de Heisenberg 

CMCCT Coñece e enuncia o principio 

de incerteza de Heisenberg 

X 

Coñece as partículas subatómicas 

e os tipos de quarks presentes na 

natureza íntima da materia e na 

orixe primixenia do Universo, 

explicando as características e a 

clasificación destes. 

CMCCT Coñece as partículas 

subatómicas 

Coñece os quarks 

X 

Determina a configuración 

electrónica dun átomo, coñecida 

a súa posición na táboa periódica 

e os números cuánticos posibles 

do electrón diferenciador. 

CMCCT Sabe facer configuracións 

electrónicas 

X 

 Sabe calcular os números 

cuánticos do electrón 

diferenciador 

Xustifica a reactividade dun 

elemento según a configuración 

electrónica  

CMCCT Xustificar a reactividade a 

partir da  

configuración electrónica 

X 

Argumenta a variación do radio 

atómico, iónico, potencial de 

ionización, afinidade electrónica 

e electronegatividade nos grupos 

e períodos da táboa periódica  

CMCCT Coñece como varían as 

propiedades periódicas no 

período e no grupo 

X 

Xustifica a estabilidade das CMCCT Saber aplicar a regra do octeto X 
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moléculas ou cristais en función 

da regra do octeto 

 

Aplica o ciclo de Born-Haber 

para o cálculo da enerxía reticular 

dos cristales iónicos. 

CMCCT Sabe facer o ciclo de Born-

Haber para compostos iónicos 

sinxelos 

X 

CMCCT Calcula a enerxía reticular 

Compara a fortaleza do enlace de 

forma cualitativa dos compostos 

iónicos aplicando a fórmula de 

Born-Haber  

 

CMCCT Xustifica e compara 

cualitativamente o valor da 

enerxía de rede de dous 

sólidos iónicos 

Discutila influencia da enerxía 

reticular nas propiedades dos 

compostos iónicos 

Coñece as propiedades dos 

compostos iónicos e 

covalentes 

X 

Determina a polaridade dunha 

molécula utilizando o modelo ou 

a teoría máis axeitados para 

explicar a súa xeometría. 

CMCCT 

 

Explica a polaridade das 

moléculas a partir da 

xeometría 

X 

Representa a xeometría 

molecular de distintas substancias 

covalentes aplicando a TEV e a 

TRPECV. 

CMCCT Determina a xeometría dunha 

sustancia utilizando a TEV ou 

TRPECV  

X 

Utiliza a teoría da hibridación 

para explicar as propiedades de 

moléculas orgánicas e 

inorgánicas sinxelas (CMCCT) 

 

CMCCT Coñece a hibridación sp,sp2 e 

sp3 

X 

Explica a condutividade dos 

metais pola teoría do gas 

electrónico  

CMCCT Coñece e explica as 

propiedades dos metais pola 

teoría do gas electrónico 

X 

Describe a comportamento dun 

aillante, condutor ou 

semicondutor pola teoría de 

bandas 

 

CMCCT Coñece e explica a teoría de 

bandas 

X 

Xustifica a influencia das forzas 

intermoleculares como 

CMCCT Coñece os distintos tipos de 

forzas inter-moleculares 

X 
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responsables das propiedades das 

sustancias (ptos fusión, 

ebulición....)  

 

Compara a enerxía dos enlaces 

intramoleculares en relación coa 

enerxía correspondente ás forzas 

intermoleculares, xustificando o 

comportamento fisicoquímico 

das moléculas. 

CMCCT  X 

1Competencias Clave. 2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Unidade 2. CINÉTICA QUÍMICA 

Contidos 

1. Aspecto cinético das reaccións químicas. Concepto de velocidade de reacción. 

2. Ecuacións cinéticas. Orde de reacción. 

3. Mecanismo de reacción. Molecularidade. 

4. Teoría das reaccións químicas. 

5. Factores dos que depende a velocidade dunha reacción. Catalizadores: tipos e 

utilización en procesos industriais. 

Criterios de avaliación 

1. Definir velocidade dunha reacción e aplicar a teoría das colisións e do estado de 

transición. 

2. Xustificar como a natureza e a concentración dos reactivos, a temperatura e os 

catalizadores modifican a velocidade. 

3. Coñecer que a velocidade da reacción depende da etapa limítante. 

Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave 

Estándares de aprendizaxe C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Obtén ecuacións cinéticas 

reflectindo as unidades das 

magnitudes que interveñen 

CMCCT Obter ecuacións cinéticas 

Calcular os ordes da reacción e o 

orde total 

X 

Predí a influencia dos factores 

que modifican a velocidade 

dunha reacción 

CMCCT Coñecer como inflúen na 

velocidade de reacción a natureza 

dos: reactivos, concentración, 

temperatura ,,, 

X 

Explica o funcionamento dos CMCCT Coñecer como inflúen os X 
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catalizadores en relación con 

procesos industriais e a catálise 

encimática, analizando a súa 

repercusión no medio e na 

saúde 

CSC catalizadores nos procesos 

químicos 

 

Coñecer os catalizadores 

positivos e os inhibidores 

Deduce o proceso de control da 

velocidade dunha reacción 

química identificando a etapa 

limítante correspondente ao seu 

mecanismo de reacción 

CMCCT Identificar a etapa limítante e 

coñecer que a velocidade depende 

desta etapa 

X 

1Competencias Clave. 2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Unidade 3. EQUILIBRIO QUÍMICO 

Contidos 

1. Concepto de equilibrio químico. Características. 

2. Cociente de reacción e constante de equilibrio. 

3. Formas de expresar a constante de equilibrio: Kc e Kp. Relacións entre as constantes 

de equilibrio. 

4. Grao de disociación. 

5. Termodinámica e equilibrio: relación entre Kp e ∆G. 

6. Factores que modifican o estado de equilibrio: Principio de Le Chatelier. Importancia 

en procesos industriais. 

Criterios de avaliación 

1. Aplicar o concepto de equilibrio para predicir a evolución dun sistema. 

2. Expresar matematicamente a K dun proceso de gases en función das concentracións 

e das presións parciais. 

3. Aplicar o principio de Le Chatelier a distintos tipos de reaccións tendo en conta o 

efecto da temperatura, a presión, o volume e a concentración das substancias 

presentes, predicindo a evolución do sistema. 

4. Valorar a importancia do principio de Le Chatelier en diversos procesos industriais. 

5. Relacionar Kp e Kc interpretando o seu significado e resolver problemas de 

equilibrios homoxéneos en reaccións gasosas. 

Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave 

Estándares de aprendizaxe  C.Clave1 Indicadores de logro  GMC2 

Interpreta o valor do cociente de CMCCT Coñecer o que é a Q (cociente X 
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reacción comparándoo coa 

constante de equilibrio, 

prevendo a evolución dunha 

reacción para alcanzar o 

equilibrio. 

da reacción) 

Comparar os valores da Q coa 

Kc 

Comproba e interpreta 

experiencias de laboratorio 

onde se poñen de manifesto os 

factores que inflúen no 

desprazamento do equilibrio 

químico, en equilibrios 

homoxéneos e heteroxéneos. 

CAA 

CMCCT 

Facer experiencias onde se poña 

de manifesto os factores que 

inflúen no desprazamento do 

equilibrio 

X 

Acha o valor das constantes de 

equilibrio, Kc e Kp, para un 

equilibrio en diferentes 

situacións de presión, volume 

ou concentración. 

CMCCT Saber calcular Kc e Kp X 

Calcula as concentracións ou 

presións parciais das 

substancias presentes nun 

equilibrio químico empregando 

a lei de acción de masas, e 

deduce como evoluciona o 

equilibrio ao variar a cantidade 

de produto ou reactivo 

CMCCT Empregando a lei de acción de 

masas calcula concentracións e 

presións parciais no equilibrio 

Coñecer a evolución do 

equilibrio pola variación de 

concentración dos reactivos ou 

dos produtos 

X 

Utiliza o grao de disociación 

aplicándoo ao cálculo de 

concentracións e constantes de 

equilibrio Kc e Kp 

CMCCT Coñecer o que é o grado de 

disociación. 

Aplicar o concepto de grado 

disociación para calcular Kc e 

Kp 

X 

Aplica o principio de Le 

Chatelier para predicir a 

evolución dun sistema en 

equilibrio ao modificar a 

temperatura, a presión, o 

volume ou a concentración que 

o definen, utilizando como 

exemplo a obtención industrial 

do amoníaco 

CMCCT Aplicando a lei de Le Chatelier, 

predí a evolución do equilibrio 

pola variación de temperatura, 

presión ou volume 

Aplicalo a procesos industriais 

(Síntese de Haber) 

X 

1Competencias Clave. 2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables 
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Unidade 4. REACCIÓNS ÁCIDO-BASE 

Contidos 

1. Concepto ácido-base segundo as teorías de Arrhenius e Brönsted-Lowry. 

2. Concepto de pares ácido-base conxugados. 

3. Forza relativa dos ácidos e grao de ionización: Ka e Kb. 

4. Equilibrio iónico da auga. Concepto de pH. 

5. Volumetrías de neutralización ácido-base. Indicadores ácido-base. 

6. Estudo cualitativo da hidrólise. 

7. Disolucións reguladoras. 

8. Práctica: realización dunha volumetría de ácido forte e base forte. 

9. Práctica: identificar ácidos e bases co papel indicador e co pH-metro. 

Criterios de avaliación  

1. Aplicar a teoría de Brönsted-Lowry para recoñecer as sustancias ácidas ou básicas. 

2. Determina o valor do pH de distintos ácidos e bases. 

3. Explicar as reaccións ácido-base e a importancia dalgunhas delas. 

4. Xustificar o pH resultante da hidrólise dunha sal. 

5. Utilizar os cálculos necesarios para levar a cabo unha neutralización (volumetría) 

6. Coñecer as aplicacións dos ácidos e bases na vida cotiá (produtos de limpeza...) 

Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave 

Estándares de aprendizaxe C.Clave1 Indicador de logro  GMC2 

Xustifica o carácter ácido ou 

básico dun composto utilizando 

a lei de Brönsted-Lowry dos 

pares ácido-base conxugados. 

CMCCT Xustificar o carácter ácido ou 

básico segundo a lei de Brönsted 

Coñecer os pares ácido-base 

conxugados. 

X 

Identifica o carácter ácido, 

básico ou neutro das 

disolucións. 

CMCCT Saber cando unha disolución é 

ácida, básica ou neutra. 

X 

Calcula teoricamente e 

experimentalmente o valor do 

pH 

CMCCT Calcula teoricamente o valor do 

pH 

 

X 

Identifica a fortaleza ácido-base 

de distintas disolucións segundo 

o tipo de composto disolvido 

nelas, e determina teoricamente 

o valor do pH destas. 

CMCCT Resolver exercicios de Ka 

Resolver exercicios de Kb 

Coñecer a relación entre Ka e 

Kb 

X 

Describe o procedemento para CMCCT Explica como se fai unha  
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realizar unha volumetría ácido-

base dunha disolución de 

concentración descoñecida, 

realizando os cálculos 

necesarios 

 volumetría e debuxa a montaxe 

experimental 

 

X 

 

Predí o comportamento ácido-

base dun sal disolvido en auga 

aplicando o concepto de 

hidrólise, e escribir os procesos 

intermedios e os equilibrios que 

teñen lugar. 

CAA 

CMCCT 

Predí teoricamente o pH da 

hidrólise 

Predicir se unha hidrólise é 

ácida, básica ou neutra 

Escribe as reaccións da hidrólise 

X 

Determina a concentración dun 

ácido ou unha base valorándoa 

con outra de concentración 

coñecida, establecendo o punto 

de equivalencia da 

neutralización mediante o 

emprego de indicadores ácido-

base (faino no laboratorio no 

caso de ácidos e bases fortes 

CMCCT Realizar experimentalmente 

unha volumetría de ácido e base 

forte 

Saber calcular o punto de 

equivalencia 

Coñecer os indicadores máis 

utilizados no laboratorio 

Calcula a M e N das disolucións 

Facer unha curva de valoración 

X 

1Competencias Clave. 2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Unidade 5. EQUILIBRIOS DE SOLUBILIDADE 

Contidos 

1. Equilibrios heteroxéneos sólido-líquido. 

2. Solubilidade e produto de solubilidade. 

3. Desprazamento dos equilibrios de precipitación. 

4. Disolución de precipitados. 

Criterios de avaliación 

1. Resolver problemas de equilibrios heteroxéneos (disolución-precipitación) 

2. Aplicar o principio de Le Chatelier a distintos tipos de reaccións de precipitación 

tendo en conta o efecto da temperatura, concentración, presión e volume. 

3. Explicar como varía a solubilidade dunha sal polo efecto dun ión común. 

Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave 

Estándares de aprendizaxe C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 
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Relaciona a solubilidade co 

produto de solubilidade  

 

 

CMCCT Definir a solubilidade 

Escribir ecuacións de produto de 

solubilidade 

X 

Calcula a solubilidade dun 

sal interpretando como se 

modifica ao engadir un ión 

común, e verifícao 

experimentalmente nalgúns 

casos concretos. 

CMCCT Calcula a solubilidade dunha sal 

Explica o efecto do ión común e fai 

cálculos de solubilidade 

X 

1Competencias Clave. 2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Unidade 6. REACCIÓNS DE TRANSFERENCIA DE ELECTRÓNS 

Contidos 

1. Concepto de oxidación e de redución. Número de oxidación. Oxidantes e redutores. 

2. Axuste de reaccións químicas polo método do ión-electrón. 

3. Estequiometría das reaccións redor. 

4. Estudio da cela galvánica. Tipos de eléctrodos. Potencial de eléctrodo. Escala normal 

de potenciais. Potencial dunha pila. 

5. Relación entre Eo e ∆G. Espontaneidade dos procesos redox. 

6. Electrólise: estudio da cuba electrolítica. Leis de Faraday. Principais aplicacións 

industriais. 

7. Práctica: Construción da pila Daniel. 

8. Práctica: Facer unha electrólise. 

Criterios de avaliación 

1. Determinar o número de oxidación dun elemento químico identificado se se oxida 

ou reduce nunha reacción química. 

2. Definir o concepto de oxidación e redución en relación o nº oxidación. 

3. Definir o concepto de oxidante e redutor. 

4. Identifica reaccións redox. 

5. Axustar reaccións redox polo método do ión-electrón. 

6. Comprender o significado do potencial estándar de redución dun par redox. 

7. Constrúe a pila Daniel.  

8. Deseña unha pila coñecendo os valores dos potenciais estándar de redución. 

9. Relaciona a espontaneidade dunha reacción redox coa enerxía libre de Gibbs. 

10. Describe o procedemento para realizar unha volumetría redox. 

11. Realizar os cálculos necesarios para aplicar as volumetrías redox. 
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12. Aplica as leis de Faraday a un proceso electrolítico.  

13. Coñecer algunhas das aplicacións da electrólise como a prevención da corrosión.  

14. Fabricación de pilas de distintos tipos (galvánicas, alcalinas e de combustible) e a 

obtención de elementos puros. 

15. Determinar as cantidades depositadas nos eléctrodos empregando as leis de Faraday 

considerando os valores da fem.  

Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave 

Estándares de aprendizaxe C.Clave1 Indicadores de logro  GMC2 

Define oxidación e redución en 

relación coa variación do 

número de oxidación dun 

átomo en substancias 

oxidantes e redutoras 

CMCCT Coñece o que é unha oxidación e 

unha redución 

Calcula os nº de oxidación dun 

elemento nun composto 

Distingue entre oxidante e 

redutor 

X 

Identifica reaccións de 

oxidación-redución 

empregando o método do ión-

electrón para axustalas. 

CMCCT Distingue entre unha reacción 

normal e unha reacción redox 

X 

Relaciona a espontaneidade 

dun proceso redox coa 

variación de enerxía de Gibbs, 

considerando o valor da fem. 

coñecida 

CMCCT Escribe as semireaccións do 

ánodo e cátodo 

Calcular fem. da pila 

Relacionar a enerxía de Gibbs 

coa fem. 

X 

Describe o procedemento para 

realizar unha volumetría redox, 

realizando os cálculos 

estequiométricos 

correspondentes 

CMCCT Describe como o se fai unha 

volumetría redox 

X 

Aplica as leis de Faraday a un 

proceso electrolítico 

determinando a cantidade de 

materia depositada nun 

eléctrodo ou o tempo que tarda 

en facelo, e compróbao 

experimentalmente nalgún 

proceso dado 

CMCCT Facer cálculos para calcular a 

materia depositada no eléctrodo 

aplicando as leis de Faraday 

X 

Representa os procesos que 

teñen lugar nunha pila de 

combustible, escribindo as 

semirreaccións redox e 

CMCCT 

CSC 

Diferenciar entre cela galvánica e 

cuba electrolítica 

Facer un esquema dunha pila 

Facer un esquema dunha 

X 
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indicando as vantaxes e os 

inconvenientes do uso destas 

pilas fronte ás convencionais. 

electrólise 

Xustifica as vantaxes da 

anodización e a galvanoplastia 

na protección de obxectos 

metálicos. 

CMCCT Coñece as vantaxes da 

anodización e galvanoplastia 

X 

1Competencias Clave. 2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Unidade 7. QUÍMICA DO CARBONO 

Contidos 

1. Estudo de funcións orgánicas. 

2. Nomenclatura e formulación orgánica segundo as normas da IUPAC. 

3. Funcións orgánicas de interese: osixenadas e nitroxenadas, derivados haloxenados. 

Compostos orgánicos polifuncionais. 

4. Tipos de isomería. Isomería plana e do espazo. 

5. Reactividade dos compostos orgánicos. Desprazamentos electrónicos, rupturas de 

enlaces e intermedios de reacción. 

6. Tipos de reaccións orgánicas: substitución, adición e eliminación. 

7. Importancia da química do carbono no desenvolvemento da sociedade do benestar 

8. Macromoléculas. 

9. Polímeros. 

10. Principais compostos orgánicos de interese biolóxico e industrial: materiais 

polímeros e medicamentos. 

Criterios de avaliación 

1. Recoñecer os compostos orgánicos segundo a función que os caracteriza. 

2. Formular compostos orgánicos sinxelos con varias funcións. 

3. Representar isómeros a partir dunha fórmula dada. 

4. Identificar os principais tipos de reaccións orgánicas: substitución, adición, 

eliminación, condensación.... 

5. Escribir e axustar reaccións de obtención ou transformación de compostos 

orgánicos en función do grupo funcional presente. 

6. Valorar a importancia da química orgánica vinculada a outras áreas de 

coñecemento e ao interese social. 

7. Determinar as características máis importantes das macromoléculas. 

8. Representar a fórmula dun polímero a partir dos seus monómeros, e viceversa. 
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9. Describir os mecanismos máis sinxelos de polimerización e as propiedades dalgúns 

dos principais polímeros de interese industrial. 

10. Coñecer as propiedades e a obtención dalgúns compostos de interese en 

biomedicina e, en xeral, nas ramas da industria. 

11. Distinguir as principais aplicacións dos materiais polímeros, segundo a súa 

utilización en distintos ámbitos. 

12. Valorar a utilización das substancias orgánicas no desenvolvemento da sociedade 

actual e os problemas ambientais que se poden derivar. 

Estándares de aprendizaxe , indicadores de logro e competencias clave 

Estándares de aprendizaxe  C.Clave1 Indicadores de logro  GMC2 

Relaciona a forma de 

hibridación do átomo de 

carbono co tipo de enlace en 

diferentes compostos 

representando graficamente 

moléculas orgánicas sinxelas. 

CMCCT Describe os tipos de hibridación 

sp, sp2 e sp3 de compostos 

orgánicos sinxelos 

X 

Diferencia, nomea e formula 

hidrocarburos e compostos 

orgánicos que posúen varios 

grupos funcionais. 

CMCCT Nomea e formula compostos 

orgánicos sinxelos como 

hidrocarburos, éteres, aldehidos, 

cetonas...... 

X 

Distingue os tipos de isomería 

representando, formulando e 

nomeando os posibles 

isómeros, dada unha fórmula 

molecular 

CMCCT Coñece a isomería plana e do 

espazo 

Dada unha fórmula predí os 

isómeros 

X 

Identifica e explica os 

principais tipos de reaccións 

orgánicas (substitución, 

adición, eliminación, 

condensación e redox), 

predicindo os produtos, se é 

necesario. 

CMCCT Coñecer os diferentes tipos de 

reaccións: 

Adición, substitución, 

eliminación...... 

Coñece as características 

principais das reaccións de 

adición, substitución e 

eliminación e aplicalas para 

describila reactividade básica dos 

grupos funcionais máis comúns. 

X 

Desenvolve a secuencia de 

reaccións necesarias para 

obter un composto orgánico 

determinado a partir de outro 

con distinto grupo funcional, 

CMCCT Saber aplicar a regra de 

Markonikov 

X 
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aplicando a regra de 

Markovnikov ou de Saytzeff 

para a formación de distintos 

isómeros. 

Relaciona os grupos 

funcionais e as estruturas 

principais con compostos 

sinxelos de interese biolóxico. 

CMCCT 

CSC 

Recoñece os grupos funcionais de 

compostos sinxelos de interese 

biolóxico 

X 

 

 

Recoñece macromoléculas de 

orixe natural e sintética. 

CMCT Coñece macromoléculas de orixe 

natural ou sintético 

 

A partir dun monómero, 

deseña o polímero 

correspondente e explica o 

proceso que tivo lugar 

CMCCT Coñecer algunha reacción de 

produción de polímeros 

 

Utiliza as reaccións de 

polimerización para a 

obtención de compostos de 

interese industrial como 

polietileno, PVC, polistireno, 

caucho, poliamidas e 

poliésteres, poliuretanos e 

baquelita. 

CMCCT Coñecer algunhas reaccións para 

a obtención de compostos de 

interese industrial 

X 

Identifica substancias e 

derivados orgánicos que se 

utilizan como principios 

activos de medicamentos, 

cosméticos e biomateriais, e 

valora a repercusión na 

calidade de vida 

CMCCT 

CSC 

Coñece algunhas sustancias 

orgánicas que aparecen nos 

medicamentos 

X 

Describe as principais 

aplicacións dos materiais 

polímeros de alto interese 

tecnolóxico e biolóxico 

(adhesivos e revestimentos, 

resinas, tecidos, pinturas, 

próteses, lentes, etc.), en 

relación coas vantaxes e as 

desvantaxes do seu uso 

segundo as propiedades que o 

caracterizan 

CMCCT 

CSC 

Coñece as aplicacións dos 

polímeros na industria ou na 

medicina  

 

Recoñece as utilidades que os CCEC Recoñece a importancia da  
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compostos orgánicos teñen en 

sectores como a alimentación, 

a agricultura, a biomedicina, a 

enxeñaría de materiais e a 

enerxía, fronte ás posibles 

desvantaxes que leva consigo 

o seu desenvolvemento. 

CMCCT 

CSC 

 

química orgánica nos sectores da 

alimentación, agricultura.... 

1Competencias Clave. 2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 Revisión dos coñecementos básicos necesarios para o desenvolvemento do 

traballo. 

 Lectura comprensiva dos contidos da unidade por parte dos alumnos. 

 Exposición do profesor ordenada de xeito interactivo a través do diálogo cos 

alumnos nas sesións de clase e nas actividades de aplicación e resolución de 

dúbidas. 

 Actividades para a consolidación dos coñecementos químicos, nas que se 

desenrolen as técnicas e procedementos básicos na materia: cuestións 

conceptuais, exercicios numéricos, actividades de laboratorio. 

 A resolución de cuestións, exercicios e problemas como tarefas fundamentais 

traballando coas estratexias oportunas para a resolución de problemas. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para a avaliación dos alumnos usaranse os seguintes procedementos e instrumentos de 

avaliación: 

c) Procedemento observación do traballo e participación do alumno, que incluirá os 

seguintes instrumentos: 

 Listas de control, que avaliará o traballo do alumno nas tarefas enviadas para a 

casa, incluíndo exercicios indicados polo profesor, informes de traballos de 

laboratorio e outros traballos sinalados polo profesor. 

No que respecta aos informes de laboratorio terase en conta os seguintes aspectos 

para a súa avaliación: cumprimento de prazos de entrega, completo e rigoroso en 

canto ao contido e aos cálculos matemáticos, calidade expresiva do informe, 

calidade da presentación. 

 Rexistros anecdóticos, que avaliará o traballo na aula. Aquí estarán incluídos o 

traballo individual e a participación nos traballos en grupo, especialmente nas 

prácticas de laboratorio. 

 

A rúbrica para avaliar este apartado figura mais abaixo. 
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d) Procedemento probas escritas que avaliará os coñecementos do alumno e que poderá 

incluír os seguintes instrumentos: 

 Preguntas de desenrolo teórico, definicións ou explicacións. 

 Cuestións de razoamento, de opción múltiple ou de completar ocos. 

 Exercicios de cálculo e resolución de problemas. 

Realizáranse probas escritas de dous tipos: 

 Probas escritas que serán denominadas “probas parciais” e nas que entrará a 

materia dada dende a última proba realizada, aínda que o alumno deberá ter 

presente os contidos impartidos dende principio de curso. Como norma xeral 

realizaranse dúas probas parciais por avaliación. 

 Probas escritas que serán denominadas “probas globais” e nas que entrarán os 

contidos de varias unidades didácticas. Realizaranse tres probas globais ao 

longo do curso académico: 

o Unha proba escrita global a finais de decembro onde entrarán os 

contidos dados dende setembro. 

o Unha proba escrita global a finais de febreiro-marzo onde entrarán os 

contidos dados dende decembro. 

o Unha proba escrita global a finais de curso onde entrarán os contidos 

restantes. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Co obxectivo de homoxeneizar a temporalización dos contidos do curso académico así 

como a avaliación da materia, dividirase o curso en tres períodos temporais que 

aproximadamente abranguerán cada un deles un terzo dos contidos da materia. 

 

 Un primeiro período setembro-decembro, que incluirá dúas probas escritas 

parciais e unha proba escrita global a finais de decembro dos contidos 

impartidos nese período. 

 Un segundo período decembro-febreiro, que incluirá dúas probas escritas 

parciais e unha proba escrita global a finais de febreiro ou principios de marzo 

dos contidos impartidos nese período. 

 Un terceiro período febreiro-maio, que incluirá dúas probas escritas parciais e 

unha proba escrita global ao final do período.  

 

En xeral, para a cualificación do alumno teranse en conta os dous procedementos de 

avaliación sinalados no apartado anterior, que ponderarán do seguinte xeito: 

 Os distintos aspectos recollidos no procedemento Observación do traballo do 

alumno poderá ter, a xuízo do profesor, ata un peso na cualificación da avaliación 

dun 10% (1 punto sobre 10). Para a valoración deste aspecto seguirase a rúbrica 

que se mostra mais abaixo. 
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 As probas escritas terán un peso dun 90% (9 puntos sobre 10). Non obstante, non 

se ponderarán notas inferiores a 3 puntos sobre 10, sendo necesaria a realización 

dun exame extraordinario. 

 

Cualificación das avaliacións 

En cada avaliación faranse dúas ou tres probas parciais e a correspondente proba global, 

excepto na primeira avaliación que non dará tempo a facer a proba global. 

A nota da avaliación obterase do seguinte xeito: 

Nota avaliación = Nota probas escritas·0,90 + Nota traballo alumno (0-1) 

A nota das probas escritas obterase promediando as probas parciais coa correspondente 

global, excepto na primeira avaliación que será simplemente a nota media das dúas 

probas parciais previstas. 

 

Cualificación final de curso 

A cualificación correspondente á nota final de curso será sempre a que máis beneficie 

o alumno ou alumna entre as dúas seguintes: 

1) Promediando a  media aritmética das tres probas globais realizadas, coa nota final do 

procedemento Observación do traballo e participación do alumno segundo a 

fórmula seguinte: 

Nota final curso = Nota media probas globais·90% + Nota traballo alumno (0-1) 

 

2) Este segundo procedemento xustifícase porque pode haber alumnos con notas nas 

probas globais inferiores as notas das correspondentes probas parciais. 

Neste caso, obterase primeiro unha nota para cada un dos tres períodos sinalados 

mais arriba, do seguinte xeito: 

A cualificación de cada período obteríase promediando a nota das probas parciais 

coa nota global: 

Nota período= Nota media probas parciais· 50% + Nota proba global·50% 

 

A cualificación final de curso obteríase: 

Nota final curso = Nota media dos tres períodos·90% + Nota traballo alumno (0-1) 

O estudante que aplicando os anteriores criterios de cualificación non obtivera en xuño 

o aprobado realizará un exame final de curso dos contidos do período á recuperar, que 

se ponderará coa nota do traballo do alumno da mesma maneira que antes (90% e 10%) 

A cualificación da avaliación extraordinaria de setembro será a nota obtida nesa 

proba. 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 Cada pregunta levará indicada a súa puntuación, así como a de cada apartado. 

 As respostas deben axustarse ao enunciado da pregunta. 

 Terase en conta a claridade da exposición dos conceptos e procesos, os pasos 

seguidos, as hipóteses, a orde lóxica e a utilización adecuada da linguaxe química. 

 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, coa excepción de que estean 

baseados nun erro grave de concepto. 

 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. 

 Unha formulación incorrecta ou a igualación incorrecta dunha ecuación química 

puntuará como máximo o 25% da nota do apartado. 

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

ser valorada cun 0 se  non se 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. 

 

RÚBRICA AVALIACIÓN TRABALLO E PARTICIPACIÓN DO ALUMNO 

Traballo e participación do alumno 

Realiza sempre as tarefas indicadas para a casa, cumprindo os prazos indicados. 

Nos períodos de traballo individual ou en grupo na aula, aproveita o tempo realizando 

as tarefas indicadas. Pregunta dúbidas e/ou mesmo aporta información relacionada 

cos contidos contribuíndo ao bo funcionamento da materia. 

Os traballos de laboratorio ou de outro tipo compren satisfactoriamente coas 

indicacións sinaladas na aula. 

(1 punto) 

En varias ocasións non realizou as tarefas indicadas para a casa. 

Nos períodos de traballo individual ou en grupo na aula, foi amoestado verbalmente 

polo profesor en varias ocasións. 

Os traballos de laboratorio ou de outro tipo non compren coas indicacións sinaladas 

na programación en un ou máis aspectos. 

(0,50 puntos) 

So en ocasións realizou as tarefas indicadas para a casa. 

Nos períodos de traballo individual ou en grupo na aula, foi amoestado verbalmente 

polo profesor en varias ocasións. 

Os traballos de laboratorio ou de outro tipo están incompletos, presentan erros e non 

compren coas indicacións sinaladas na programación en dous ou máis aspectos. 

(0,25 puntos) 

Mostra un abandono da materia. Non realiza practicamente nunca as tarefas para a 
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casa ou apreciase que non foron realizadas por él. 

Non entregou algún dos traballos de laboratorio ou estes presentan erros importantes, 

están moi incompletos ou apreciase que non foron feitos por él. 

(0 puntos) 

 

 

SITUACIÓN DE ENSINO SEMIPRESENCIAL OU NON PRESENCIAL 

Se por motivos sanitarios hai alumnado recibindo ensino non presencial é necesario 

adaptar os procedementos e criterios anteriores á nova situación. 

Adaptación dos Procedementos e Instrumentos de avaliación 

a) Procedemento Observación do traballo e participación do alumno, que incluirá os 

seguintes instrumentos: 

 Entrega dos traballos propostos mediante o procedemento que o profesor acorde 

cos seus alumnos: subida dos traballos á aula virtual, envío por correo electrónico, 

etc. O instrumento será unha lista de control. 

 Participación na aula virtual. Comprobarase a actividade do alumno nos distintos 

apartados que figuran na aula virtual. Entrada en vídeos explicativos, entrada nas 

actividades subidas polo profesor, actividade nos temas obxecto de repaso ou 

ampliación, etc. 

Estes instrumentos complementarán aos sinalados para o ensino presencial, de modo 

que se utilizarán conxuntamente con eles para a obtención da nota dunha avaliación ou 

da nota final de curso. 

A ponderación destes instrumentos de avaliación farase segundo a seguinte rúbrica. 

RÚBRICA AVALIACIÓN TRABALLO E PARTICIPACIÓN DO ALUMNO 

(SITUACIÓN DE ENSINO SEMIPRESENCIAL OU NON PRESENCIAL) 

Traballo e participación do alumno dende á casa 

Sempre realiza e entrega as tarefas propostas polo profesor nos prazos indicados. 

A súa actividade na aula virtual é a normal entrando nos documentos sinalados polo 

profesor ou nos documentos pertinentes para a realización das tarefas anteriormente 

sinaladas nas datas adecuadas. 

(1 punto) 

En varias ocasións non entregou as tarefas sinaladas polo profesor ou as entregou fóra 

de prazo. 

A súa actividade na aula virtual é incompleta e/ou desordenada non seguindo a 

secuencia cronolóxica do desenvolvemento dos temas e das tarefas propostas polo 

profesor. 

(0,5 puntos) 

En numerosas ocasións non entregou as tarefas sinaladas polo profesor ou as entregou 
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fóra de prazo. 

A súa actividade na aula virtual foi moi incompleta, a miúdo non conducente á entrega 

do traballo proposto. 

(0,25 puntos) 

Mostra un abandono da materia. Non entregou case nunca as tarefas sinaladas polo 

profesor. 

A súa actividade na aula virtual foi nula ou practicamente nula. 

(0 puntos) 

 

b) Procedemento Proba telemática que avaliará, para os alumnos que corresponda, o 

grao de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 

O instrumento de avaliación será a propia proba ou probas telemáticas que se lles 

propoñan ao alumnado implicado. 

A nota final da avaliación calcularase dunha forma similar ao modo en que se calcula no 

ensino presencial: 

Nota avaliación = Nota media exames e/ou probas telemáticas·0,90 + Nota traballo 

alumno (0-1) 

 

A cualificación correspondente á nota final de curso obterase de xeito similar a como se 

indicou para o caso de ensino presencial incluíndo na fórmula correspondente as probas 

telemáticas realizadas, tendo estas o mesmo valor que si foran feitas presencialmente. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 No presente curso estímase un total de 30 semanas de clase: dende o 25 de 

Setembro de 2020 ata Maio de 2021. 

 Primeiro trimestre: o profesorado tratará de impartir aproximadamente as unidades 

didácticas 1, 2 e 3. Segundo trimestre: as unidades 4 e 5. 

 Terceiro trimestre: as unidades 6 e 7.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

1000 Problemas de Química General. Edit.Everest S.A. M.R. Fernández. J.A. Fidalgo 

Química 2º Bacharelato. Editorial Bahía. 
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AVALIACIÓN DE ALUMNOS DE 2º BACHARELATO 

CON MATERIAS PENDENTES 

Os alumnos de 2º de Bacharelato que teñan a materia de Física e Química de 1º de 

Bacharelato pendente deberán realizar un exame na data que determine Xefatura de 

Estudos, previsiblemente no mes de abril. Este exame avaliará a totalidade dos contidos 

correspondentes ao curso de 1º de Bacharelato. 

Para favorecer a superación da materia pendente o Departamento realizará un 

seguimento do alumnado consistente en establecer un día e hora específicos da semana 

para consulta de dúbidas, así como para a entrega e recollida do material de repaso que 

estableza o Departamento. 

Así mesmo faranse dous exames parciais previos ao exame oficial do mes de abril. O 

primeiro destes exames parciais realizarase no mes de xaneiro e entrará a materia 

correspondente á parte de Física. O segundo exame realizarase na última semana do mes 

de marzo e entrará a materia correspondente á parte de Química.  

Aqueles alumnos que obteñan unha cualificación de 5 ou máis puntos sobre 10 en cada 

unha das probas parciais consideraráselles a materia superada e estarán exentos de 

presentarse ao exame oficial. A súa cualificación será a media aritmética das dúas notas 

parciais. 

Aqueles alumnos que tendo suspenso só un dos exames parciais cunha nota superior a 3 

puntos sobre 10 e teñan unha media aritmética de 5 ou máis puntos sobre 10 entre as 

dúas probas parciais tamén se lles considerará a materia aprobada. 

O resto dos alumnos deberán presentarse ao exame oficial con toda a materia: Física e 

Química. 

Os alumnos que non obteñan unha cualificación positiva na convocatoria ordinaria 

deberán examinarse de toda a materia (Física e Química) na convocatoria extraordinaria 

de Setembro. 

Os criterios de corrección serán os mesmos que se lles aplican ós exames dos alumnos 

de 1º de Bacharelato e que figuran na programación de dito curso. 

Alumnos que non cursaron a materia Física e Química de primeiro de Bacharelato 

Aqueles alumnos de segundo de Bacharelato que se lles considera pendente a materia de 

Física e Química de primeiro por non habela cursado seguirán o mesmo procedemento 

sinalado aquí para os alumnos pendentes para acreditar os coñecementos da materia de 

Física e Química de primeiro de bacharelato. 
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SITUACIÓN DE ENSINO SEMIPRESENCIAL OU NON PRESENCIAL 

 

No caso da existencia de alumnos que reciban ensino non presencial debido á situación 

de alerta sanitaria provocada polo Covid-19 as tarefas e probas mencionadas 

anteriormente realizaranse de xeito telemático. Haberá unha aula virtual específica para 

os alumnos de Física e Química coa materia de cursos anteriores suspensa. As tarefas 

enviaranse á aula virtual e os alumnos enviaranllas ao profesor ben a través da aula 

virtual ou a través de correo electrónico. Así mesmo, as probas realizaranse de xeito 

telemático. 
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FÍSICA E QUÍMICA 1º DE BACHARELATO 

Obxectivos 

1. Coñecer e comprender os conceptos, leis, teorías e modelos máis importantes e 

xerais da Física e da Química, así como as estratexias empregadas na súa 

construción, co fin de ter unha visión global do desenvolvemento destas ramas da 

ciencia e do seu papel social, de obter unha formación científica básica e de procurar 

interese para poder levar a cabo estudos posteriores máis específicos. 

2. Comprender e aplicar os conceptos, leis, teorías e modelos aprendidos a situacións da 

vida cotiá para poder participar, como cidadáns e, no seu caso, como futuros 

científicos, na  necesaria toma de decisións fundamentadas en torno a problemas 

locais e globais ós que se enfronta a humanidade e contribuír a construír un futuro 

sostible, participando na conservación, protección e mellora do medio natural e 

social. 

3. Utilizar, con autonomía crecente, estratexias de investigación propias das ciencias 

(plantexamento de problemas, formulación de hipóteses fundamentadas; búsqueda de 

información; elaboración de estratexias de resolución e de deseños experimentais; 

realización de experimentos en condiciones controladas y reproducibles, análise de 

resultados, etcétera), relacionando os coñecementos aprendidos con outros xa 

coñecidos e considerando a súa contribución á construción de corpos coherentes de 

coñecementos e a súa progresiva interconexión. 

4. Resolver supostos físicos e químicos, tanto teóricos como prácticos, mediante o uso 

dos coñecementos adquiridos. 

5. Familiarizarse coa terminoloxía científica para poder empregala de maneira habitual 

ó expresarse no ámbito científico, así como para poder explicar situacións da vida 

cotiá. 

6. Utilizar de maneira habitual as tecnoloxías da información e da comunicación para 

realizar simulacións, tratar datos e extraer e utilizar información de diferentes fontes, 

avaliar o seu contido e adoptar decisións. 

7. Familiarizarse co deseño e realización de experimentos físicos e químicos, utilizando 

a tecnoloxía adecuada para o funcionamento correcto, cunha atención particular ás 

normas de seguridade das instalacións. 

8. Recoñecer o carácter tentativo e creativo do traballo científico, como actividade en 

permanente proceso de construción, analizando e comparando hipóteses e teorías 

contrapostas a fin de desenvolver un pensamento crítico, así como valorar as 

aportacións dos grandes debates científicos ó desenvolvemento do pensamento 

humano. 
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9. Apreciar a dimensión social e cultural da Física e da Química para a formación 

integral das persoas, así como saber valorar as súas repercusións na sociedade e no 

medio ambiente, contribuíndo á toma de decisións responsable e fundamentada. 

 

Unidade 1. AS PRIMEIRAS LEIS DA QUÍMICA 

 

Contidos 
1. Leis ponderais da materia: lei de Lavoisier, lei de Proust. 

2. Teoría atómica de Dalton. Interpretación das leis ponderais. 

3. Lei dos volumes de combinación de Gay-Lussac. 

4. Interpretación das leis volumétricas. Hipótese de Avogadro. 

5. Masa atómica. Escala relativa de masas atómicas. 

6. A unidade de cantidade de sustancia: o mol. Masa molar. 

7. Determinación de fórmulas empíricas e moleculares. 

8. Métodos actuais para a análise de sustancias: Espectroscopía e Espectrometría. 

9. Ecuación de estado dun gas ideal. Mestura de gases. Lei de Dalton das presións 

parciais. 

 

Criterios de avaliación 

1. Explicar a teoría atómica de Dalton e as leis básicas asociadas ao seu 

establecemento. 

2. Utilizar a ecuación de estado dos gases ideais para establecer relacións entre a 

presión, o volume e a temperatura. 

3. Aplicar a ecuación dos gases ideais para calcular masas moleculares e determinar 

fórmulas moleculares. 

4. Utilizar os datos obtidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas 

atómicas. 

5. Recoñecer a importancia das técnicas espectroscópicas que permiten a análise de 

substancias e as súas aplicacións para a detección destas en cantidades moi pequenas 

de mostras. 
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Estándares de aprendizaxe avaliables C. Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Xustifica a teoría atómica de Dalton e a 

descontinuidade da materia a partir das leis 

fundamentais da química, e exemplifícao con 

reaccións. 

CMCCT Identifica e enuncia as leis de Lavoisier e Proust. X 

Aplica as leis de Lavoisier e Proust en casos prácticos. X 

Valora a importancia e as repercusións do modelo atómico 

de Dalton, e cita os catro puntos nos que se sustenta. 

X 

Explica como o modelo atómico de Dalton permite 

xustificar as leis de Lavoisier, Proust e a lei das 

proporcións múltiples. 

X 

Aplica a lei das proporcións múltiples a casos prácticos. X 

Enuncia a lei dos volumes de combinación de Gay-Lussac. X 

Coñece a hipótese de Avogadro e as súas implicacións para 

compatibilizar a teoría atómica de Dalton e a lei de Gay-

Lussac. 

X 

Coñece a masa patrón que se utiliza para construír a escala 

de masas atómicas relativa actual. 

X 

Constrúe unha escala de masas atómicas relativa a partir de 

certos datos experimentais. 

 

Explica o significado de masa atómica relativa e masa 

molecular relativa. 

X 

Coñece a unidade de cantidade de sustancia e enuncia a 

súa definición. 

X 

Distingue os significados de masa atómica e molecular 

relativa do significado de masa molar. 

X 

Valora a importancia do descubrimento do número de X 
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Avogadro e coñece a súa relación co mol. 

Calcula número de moles, gramos e número de átomos ou 

moléculas en diversas situacións problema. 

X 

Determina as magnitudes que definen o estado dun 

gas aplicando a ecuación de estado dos gases ideais. 

CMCCT Aplica a ecuación de estado dos gases ideais ao cálculo da 

presión, volume, temperatura, número de moles, gramos, 

número de moléculas e átomos, masa molar e densidade 

dun gas ou mestura de gases. 

X 

Explica razoadamente a utilidade e as limitacións da 

hipótese do gas ideal. 

CMCCT Explica razoadamente a utilidade e as limitacións da 

hipótese do gas ideal. 

X 

Determina presións totais e parciais dos gases dunha 

mestura, relacionando a presión total dun sistema coa 

fracción molar e a ecuación de estado dos gases 

ideais. 

CMCCT Define presión parcial e calcula presións parciais  nunha 

mestura de gases. 

X 

Coñece a aplica a lei de Dalton das presións parciais. X 

Calcula e relaciona a presión parcial dun gas coa súa 

fracción molar nunha mestura de gases. 

X 

Relaciona a fórmula empírica e molecular dun 

composto coa súa composición centesimal, aplicando 

a ecuación de estado dos gases ideais. 

CMCCT Calcula composicións centesimais de compostos químicos. X 

Obtén a fórmula empírica e molecular dun composto a 

partir de datos experimentais de análise elemental. 

X 

Calcula a masa molar dunha sustancia a partir da ecuación 

de estado dos gases ideais para obter a fórmula molecular 

dun composto. 

X 

Calcula a masa atómica dun elemento a partir dos 

datos espectrométricos obtidos para os diferentes 

isótopos deste. 

CMCCT Calcula a masa atómica dun elemento a partir dos datos 

espectrométricos obtidos para os diferentes isótopos deste. 

X 

Describe as aplicación da espectroscopía na 

identificación de elementos e compostos. 

CMCCT Describe as aplicacións da espectroscopía e da 

espectrometría na identificación de elementos e compostos. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
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Unidade 2. FORMULACIÓN E NOMENCLATURA DE COMPOSTOS 

INORGÁNICOS (Repaso) 

 

Contidos 

1. Obxectivo da formulación e nomenclatura sistemática dos compostos químicos. 

2. Fórmula dun composto binario e modo de nomealo. 

3. Números de oxidación. 

4. Formulación e nomenclatura de compostos binarios. 

5. Formulación e nomenclatura de hidróxidos. 

6. Formulación e nomenclatura de oxoácidos. 

7. Formulación e nomenclatura de oxosales. 

 

Criterios de avaliación 

1. Formular e nomear correctamente as substancias que interveñen nunha reacción 

química dada. 

2. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas da IUPAC (B2.6, 3º 

ESO) 

3. Formular e nomear compostos inorgánicos ternarios segundo as normas da IUPAC 

(B2.6, 4º ESO) 
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Estándares de aprendizaxe avaliables C. Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Utiliza a linguaxe química para nomear e formular 

compostos binarios seguindo as normas IUPAC. 

CMCCT 

CCL 

Define o concepto de número de oxidación. X 

Cita e aplica as diferentes normas e regras para deducir o 

número de oxidación dos átomos que forman parte dun 

composto químico. 

X 

Deduce o número de oxidación dos átomos que constitúen 

un composto neutro ou un ión poliatómico. 

X 

Formula e nomea compostos binarios segundo as normas 

da IUPAC 

X 

Formula e nomea ácidos hidrácidos segundo a 

nomenclatura clásica. 

X 

Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, 

seguindo 

as normas da IUPAC. 

CMCCT 

CCL 

Formula e nomea hidróxidos segundo as normas da 

IUPAC. 

X 

Formula e nomea oxoácidos segundo a nomenclatura 

IUPAC e clásica 

X 

Formula e nomea oxosales segundo a nomenclatura 

IUPAC e clásica. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
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Unidade 3. DISOLUCIÓNS 

 

Contidos 

1. Mesturas e sustancias puras. 

2. Disolucións. Concepto de solubilidade. 

3. Formas de expresar a concentración dunha disolución. 

4. Preparación dunha disolución de concentración determinada: 

-A partir dun soluto sólido. 

-A partir doutra disolución de concentración coñecida. 

5. Propiedades coligativas das disolucións. 

 

Criterios de avaliación 

1. Realizar os cálculos necesarios para a preparación de disolucións dunha 

concentración dada, expresala en calquera das formas establecidas, e levar a cabo a 

súa preparación. 

2. Explicar a variación das propiedades coligativas entre unha disolución e o disolvente 

puro, e comprobalo experimentalmente. 
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Estándares de aprendizaxe avaliables C. Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Expresa a concentración dunha disolución en g/L, 

mol/L, porcentaxe en peso e en volume, fracción molar; 

leva a cabo e describe o procedemento de preparación 

no laboratorio de disolucións dunha concentración 

determinada e realiza os cálculos necesarios, tanto para 

o caso de solutos en estado sólido como a partir doutra 

de concentración coñecida. 

CMCCT Define e distingue entre sustancia pura e mestura. X 

Define e distingue entre sustancias simples e sustancias 

compostas. 

X 

Identifica sustancias simples e compostas dada a súa 

fórmula química. 

X 

Define e distingue entre mesturas homoxéneas e 

heteroxéneas. 

X 

Define os conceptos de disolución, soluto, disolvente, 

solubilidade e disolución saturada. 

X 

Coñece e aplica diferentes formas de expresar a 

concentración dunha disolución: tanto por cento en masa, 

tanto por cento en volume, gramos/Litro, molaridade, 

molalidade e fracción molar. 

X 

Realiza e describe o proceso experimental para preparar 

unha disolución a partir dun soluto sólido ou disolvido, 

nomeando o material de laboratorio necesario. 

X 

Experimenta e interpreta a variación das temperaturas 

de fusión e ebulición dun líquido ao que se lle engade 

un soluto, relacionándoo con algún proceso de interese 

no contorno. 

CMCCT Experimenta e interpreta a variación das temperaturas de 

fusión e ebulición dun líquido ao que se lle engade un 

soluto, relacionándoo con algún proceso de interese no 

contorno. 

X 

Utiliza o concepto de presión osmótica para describir o 

paso de ións a través dunha membrana semipermeable. 

CMCCT Utiliza o concepto de presión osmótica para describir o 

paso de ións a través dunha membrana semipermeable. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
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Unidade 4. REACCIÓN QUÍMICA. CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS 

 

Contidos 

1. Concepto de reacción química. Lei de Lavoisier. 

2. Ecuacións químicas. Interpretación macroscópica e a nivel atómico-molecular da 

reacción química. Axuste das ecuacións químicas. 

3. Tipos de reaccións químicas. 

4. Cálculos estequiométricos nas reaccións químicas. Reactivos impuros, Reactivos en 

disolución, Reactivo limitante e rendemento dunha reacción. 

5. Química e industria. 

 

Criterios de avaliación 

1. Formular e nomear correctamente as substancias que interveñen nunha reacción 

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

2. Interpretar as reaccións químicas e resolver problemas nos que interveñan reactivos 

limitantes e reactivos impuros, e cuxo rendemento non sexa completo. 

3. Identificar as reaccións químicas implicadas na obtención de compostos inorgánicos 

relacionados con procesos industriais. 

4. Identificar os procesos básicos da siderurxia e as aplicacións dos produtos 

resultantes. 

5. Valorar a importancia da investigación científica no desenvolvemento de novos 

materiais con aplicacións que melloren a calidade de vida. 
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Estándares de aprendizaxe avaliables C. Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Escribe e axusta e realiza ecuacións químicas sinxelas 

de distinto tipo (neutralización, oxidación, síntese) e de 

interese bioquímico ou industrial. 

CMCCT 

CSIEE 

Escribe e axusta e realiza ecuacións químicas sinxelas de 

distinto tipo (neutralización, oxidación, síntese) e de 

interese bioquímico ou industrial. 

X 

Interpreta unha ecuación química en termos de 

cantidade de materia, masa, número de partículas ou 

volume, para realizar cálculos estequiométricos nela. 

CMCCT Interpreta unha ecuación química en termos de cantidade 

de materia, masa, número de partículas ou volume, para 

realizar cálculos estequiométricos nela. 

X 

Realiza os cálculos estequiométricos aplicando a lei de 

conservación da masa a distintas reaccións. 

CMCCT Realiza os cálculos estequiométricos aplicando a lei de 

conservación da masa a distintas reaccións. 

X 

Efectúa cálculos estequiométricos nos que interveñan 

compostos en estado sólido, líquido ou gasoso, ou en 

disolución en presenza dun reactivo limitante ou un 

reactivo impuro. 

CMCCT Efectúa cálculos estequiométricos nos que interveñan 

compostos en estado sólido, líquido ou gasoso, ou en 

disolución en presenza dun reactivo limitante ou un 

reactivo impuro. 

X 

Aplica o rendemento dunha reacción na realización de 

cálculos estequiométricos. 

CMCCT Aplica o rendemento dunha reacción na realización de 

cálculos estequiométricos. 

X 

Describe o proceso de obtención de produtos 

inorgánicos de alto valor engadido, analizando o seu 

interese industrial. 

CMCCT Describe o proceso de obtención de produtos inorgánicos 

de alto valor engadido, analizando o seu interese 

industrial. 

X 

Explica os procesos que teñen lugar nun alto forno, e 

escribe e xustifica as reaccións químicas que se 

producen nel. 

CMCCT Explica os procesos que teñen lugar nun alto forno, e 

escribe e xustifica as reaccións químicas que se producen 

nel. 

X 

Argumenta a necesidade de transformar o ferro de 

fundición en aceiro, distinguindo entre ambos os 

produtos segundo a porcentaxe de carbono que 

conteñan. 

CMCCT Argumenta a necesidade de transformar o ferro de 

fundición en aceiro, distinguindo entre ambos os produtos 

segundo a porcentaxe de carbono que conteñan. 

X 

Relaciona a composición dos tipos de aceiro coas súas CMCCT Relaciona a composición dos tipos de aceiro coas súas X 
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aplicacións. aplicacións. 

Analiza a importancia e a necesidade da investigación 

científica aplicada ao desenvolvemento de novos 

materiais, e a súa repercusión na calidade de vida, a 

partir de fontes de información. 

CMCCT 

CCEC 

CSC 

Analiza a importancia e a necesidade da investigación 

científica aplicada ao desenvolvemento de novos 

materiais, e a súa repercusión na calidade de vida, a partir 

de fontes de información. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
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Unidade 5. COMPOSTOS ORGÁNICOS 

 

Contidos 

1. O átomo de carbono: enlaces e xeometría. 

2. Hidrocarburos. Tipos e nomenclatura. 

3. Concepto de grupo funcional. 

4. Derivados haloxenados e a súa nomenclatura segundo as normas da IUPAC. 

5. Principais grupos funcionais osixenados e a súa nomenclatura segundo as normas da 

IUPAC. 

6. Principais grupos funcionais nitroxenados e a súa nomenclatura segundo as normas 

da IUPAC. 

7. Isomería estrutural. 

8. O Petróleo e os novos materiais. 

9. Aplicacións e propiedades dos compostos do carbono. 

 

Criterios de avaliación 

1. Recoñecer hidrocarburos saturados, insaturados e aromáticos, relacionándoos con 

compostos de interese biolóxico e industrial. 

2. Identificar compostos orgánicos que conteñan funcións osixenadas e nitroxenadas. 

3. Representar os tipos de isomería. 

4. Explicar os fundamentos químicos relacionados coa industria do petróleo e do gas 

natural. 

5. Diferenciar as estruturas que presenta o carbono no grafito, no diamante, no grafeno, 

no fullereno e nos nanotubos, e relacionalo coas súas aplicacións. 

6. 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 avaliables C. Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Formula e nomea segundo as normas da IUPAC  

hidrocarburos de cadea aberta e pechada, e derivados 

aromáticos. 

CMCCT 

CCL 

Define grupo funcional. X 

Formula e nomea hidrocarburos alifáticos, lineales e 

cíclicos, segundo as normas da IUPAC: alcanos e 

cicloalcanos, alquenos e cicloalquenos, alquinos e 

cicloalquinos. 

X 

Formula e nomea hidrocarburos aromáticos sinxelos 

segundo as normas da IUPAC. 

X 

Formula e nomea derivados haloxenados segundo as 

normas da IUPAC. 

X 

Formula e nomea segundo as normas da IUPAC 

compostos orgánicos sinxelos cunha función 

osixenada ou nitroxenada. 

CMCCT 

CCL 

Formula e nomea alcois, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos 

carboxílicos e ésteres segundo as normas da IUPAC. 

X 

Formula e nomea aminas, amidas e nitrilos segundo as 

normas da IUPAC. 

X 

Representa os isómeros dun composto orgánico. CMCCT 

CCL 

Define o concepto de isomería. X 

Recoñece isómeros estruturais: de cadea, de posición e de 

función. 

Formula isómeros estruturais dun composto dado. 

X 

Describe o proceso de obtención do gas natural e dos 

derivados do petróleo a nivel industrial, e a súa 

repercusión ambiental. 

CMCCT 

CCL 

Describe o proceso de obtención do gas natural e dos 

derivados do petróleo a nivel industrial, e a súa repercusión 

ambiental. 

X 

Explica a utilidade das fraccións do petróleo. CMCCT Explica a utilidade das fraccións do petróleo. X 

Identifica as formas alotrópicas do carbono 

relacionándoas coas propiedades fisicoquímicas e as 

súas posibles aplicacións. 

CMCCT Identifica as formas alotrópicas do carbono relacionándoas 

coas propiedades fisicoquímicas e as súas posibles 

aplicacións. 

X 
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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. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

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. 

X 

Relaciona as reaccións de condensación e combustión 

con procesos que ocorren a nivel biolóxico. 

CMCCT Relaciona as reaccións de condensación e combustión con 

procesos que ocorren a nivel biolóxico. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
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Unidade 6. ENERXÍA E ESPONTANEIDADE DAS REACCIÓNS QUÍMICAS 

 

Contidos 

1. Introdución á Termodinámica. 

2. Primeiro Principio da Termodinámica. Enerxía Interna. 

3. Calor de reacción a volume constante e a presión constante. Entalpía. 

4. Ecuacións Termoquímicas. Lei de Hess. 

5. Segundo Principio da Termodinámica. Entropía. 

6. Enerxía libre de Gipps. Espontaneidade das reaccións químicas. 

7. Reaccións de combustión: consecuencias sociais e medioambientais. 

 

Criterios de avaliación 

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

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

2. Recoñecer a unidade da calor no Sistema Internacional e o seu equivalente mecánico. 

3. Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións endotérmicas e 

exotérmicas. 

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

5. Dar resposta a cuestións conceptuais sinxelas sobre o segundo principio da 

termodinámica en relación aos procesos espontáneos. 

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

en determinadas condicións a partir da enerxía de Gibbs. 

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

segundo principio da termodinámica. 

8. Analizar a influencia das reaccións de combustión a nivel social, industrial e 

ambiental, e as súas aplicacións. 
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Estándares de aprendizaxe avaliables C. Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Relaciona a variación da enerxía interna nun proceso 

termodinámico coa calor absorbida ou desprendida e o 

traballo realizado no proceso. 

CMCCT 

CCL 

Expresa a ecuación do primeiro principio da 

termodinámica e o seu significado. 

X 

Define a enerxía interna.  

Coñece e aplica o criterio de signos usados en 

termodinámica para a calor, traballo e as diferentes 

magnitudes enerxéticas que aparecen en este tema. 

 

Relaciona a calor dunha reacción química a volume 

constante coa súa variación de enerxía interna. 

 

Explica razoadamente o procedemento para determinar 

o equivalente mecánico da calor tomando como 

referente aplicacións virtuais interactivas asociadas ao 

experimento de Joule. 

CMCCT 

CCL 

Describe o experimento de Joule para determinar o 

equivalente mecánico da calor e cita a súa importancia 

histórica. 

X 

Usa aplicacións virtuais interactivas que ilustran o 

experimento de Joule. 

 

Expresa as reaccións mediante ecuacións 

termoquímicas debuxando e interpretando os diagramas 

entálpicos asociados. 

CMCCT 

CCL 

Describe cando unha reacción química é endotérmica e 

exotérmica. 

X 

Expresa as reaccións mediante ecuacións termoquímicas 

debuxando e interpretando os diagramas entálpicos 

asociados. 

 

Interpreta o signo da enerxía asociada a unha reacción 

química. 

 

Calcula a variación de entalpía dunha reacción 

aplicando a lei de Hess, coñecendo as entalpías de 

formación ou as enerxías de ligazón asociadas a una 

transformación química dada, e interpreta o seu signo. 

CMCCT Relaciona a calor dunha reacción química a presión 

constante coa súa variación de entalpía. 

X 

Calcula a variación de entalpía dunha reacción, aplicando 

a lei de Hess, a partir das entalpías de outras reaccións. 
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Calcula a variación de entalpía dunha reacción, aplicando 

a lei de Hess, coñecendo as entalpías de formación de 

reactivos e produtos. 

 

Calcula a variación de entalpía dunha reacción, aplicando 

a lei de Hess, a partir das enerxías de ligazón asociadas a 

una transformación química. 

 

Predí a variación de entropía nunha reacción química 

dependendo da molecularidade e do estado dos 

compostos que interveñen. 

CMCCT Define a magnitude entropía e expresa a súa 

interpretación a nivel atómico-molecular. 

X 

Predí a variación de entropía nunha reacción química 

dependendo da molecularidade e do estado dos 

compostos que interveñen. 

X 

Calcula entropías de reacción a partir das entropías de 

reactivos e produtos. 

X 

Identifica a enerxía de Gibbs coa magnitude que 

informa sobre a espontaneidade dunha reacción 

química. 

CMCCT Define a enerxía libre de Gibbs e expresa a súa 

dependencia da variación de entalpía, variación de 

entropía e temperatura para unha reacción química. 

X 

Calcula a enerxía libre de Gibbs a partir dos valores de 

variación de entalpía e entropía. 

X 

Xustifica a espontaneidade dunha reacción química en 

función dos factores entálpicos, entrópicos e da 

temperatura. 

CMCCT 

CCL 

Xustifica a espontaneidade dunha reacción química en 

función dos factores entálpicos, entrópicos e da 

temperatura. 

X 

Calcula a temperatura de transición para a cal unha 

reacción química pasa de non espontánea a espontánea ou 

viciversa. 

X 

Expón situacións reais ou figuradas en que se poña de CMCCT Expón situacións reais ou figuradas en que se poña de X 



 

 

I.E.S. Arcebispo Xelmírez I Curso académico 2020-2021 

Departamento de Física e Química 

 

Páxina | 97  

 

manifesto o segundo principio da termodinámica, 

asociando o concepto de entropía coa irreversibilidade 

dun proceso. 

manifesto o segundo principio da termodinámica, 

asociando o concepto de entropía coa irreversibilidade 

dun proceso. 

Relaciona o concepto de entropía coa espontaneidade 

dos procesos irreversibles. 

CMCCT Relaciona o concepto de entropía coa espontaneidade dos 

procesos irreversibles. 

X 

Analiza as consecuencias do uso de combustibles 

fósiles, relacionando as emisións de CO2 co seu efecto 

na calidade de vida, o efecto invernadoiro, o 

quecemento global, a redución dos recursos naturais e 

outros, a partir de distintas fontes de información, e 

propón actitudes sustentables para reducir estes efectos. 

CMCCT 

CCL 

CCEC 

CSC 

Analiza as consecuencias do uso de combustibles fósiles, 

relacionando as emisións de CO2 co seu efecto na 

calidade de vida, o efecto invernadoiro, o quecemento 

global, a redución dos recursos naturais e outros, a partir 

de distintas fontes de información, e propón actitudes 

sustentables para reducir estes efectos. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
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Unidade 7. CINEMÁTICA.CÓMO DESCRIBIR O MOVEMENTO 

 

Contidos 

1. Magnitudes e Unidades físicas. Clasificación. 

2. Vectores unitarios. Produto dun escalar por un vector. 

3. Suma e resta de vectores. 

4. Compoñentes cartesianas dun vector. Descomposición de vectores. 

5. O problema do movemento. Sistemas de referencia. 

6. Posición e traxectoria. Vector desprazamento e distancia percorrida. 

7. Velocidade media. Velocidade instantánea. 

8. Aceleración media. Aceleración instantánea. 

9. A aceleración en movementos curvilíneos. Compoñentes intrínsecas da aceleración. 

 

Criterios de avaliación 

1. Distinguir entre sistemas de referencia inerciais e non inerciais. 

2. Representar graficamente as magnitudes vectoriais que describen o movementos nun 

sistema de referencia adecuado. 

3. Determinar velocidades e aceleracións instantáneas a partir da expresión do vector de 

posición en función do tempo. 

4. Describir o movemento circular uniformemente acelerado e expresar a aceleración en 

función das súas compoñentes intrínsecas. 
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Estándares de aprendizaxe avaliables C. Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Analiza o movemento dun corpo en situacións cotiás 

razoando se o sistema de referencia elixido é inercial 

ou non inercial. 

CMCCT 

CCL 

Analiza o movemento dun corpo en situacións cotiás 

razoando se o sistema de referencia elixido é inercial ou 

non inercial. 

X 

Xustifica a viabilidade dun experimento que distinga se 

un sistema de referencia se acha en repouso ou se move 

con velocidade constante. 

CMCCT 

CCL 

Xustifica a viabilidade dun experimento que distinga se 

un sistema de referencia se acha en repouso ou se move 

con velocidade constante. 

X 

Describe o movemento dun corpo a partir dos seus 

vectores de posición, velocidade e aceleración nun 

sistema de referencia dado. 

CMCCT Define magnitude física escalar e vectorial. X 

Coñece as magnitudes físicas escalares e vectoriais máis 

comúns. 

X 

Define vector unitario e coñece os vectores unitarios que 

convencionalmente se usan para definir a dirección e 

sentido dun vector en coordenadas cartesianas. 

X 

Define e distingue entre os conceptos de vector 

desprazamento e distancia percorrida sobre a traxectoria. 

X 

Debuxa vectores de posición e calcula e debuxa vectores 

desprazamento. 

X 

Define e distingue entre: vector velocidade media, vector 

velocidade instantánea, rapidez media e rapidez 

instantánea. 

X 

Define e distingue entre os vectores aceleración media e 

aceleración instantánea. 

X 

Debuxa vectores velocidade e aceleración sobre a 

traxectoria dun móbil. 

X 

Obtén as ecuacións que describen a velocidade e a 

aceleración dun corpo a partir da expresión do vector 

CMCCT Calcula velocidades medias e instantáneas, e aceleracións 

medias e instantáneas, a partir de vectores de posición en 

X 
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de posición en función do tempo. función del tempo. 

Calcula velocidades instantáneas escalares a partir de 

funcións temporais da posición dun corpo sobre a 

traxectoria. 

X 

Calcula aceleracións instantáneas escalares a partir de 

funcións temporais da posición dun corpo sobre a 

traxectoria, ou de funcións escalares para a velocidade. 

X 

Identifica as compoñentes intrínsecas da aceleración en 

casos prácticos e aplica as ecuacións que permiten 

determinar o seu valor. 

CMCCT Explica o significado físico de aceleración tanxencial e 

normal e expresa as ecuacións para cada unha delas. 

X 

Identifica as compoñentes intrínsecas da aceleración en 

diferentes situacións. 

X 

Calcula aceleracións tanxenciais e normais (ou 

centrípetas) en situacións sinxelas. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
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Unidade 8. DINÁMICA 

 

Contidos 

1. A magnitude forza. A forza como interacción. Efectos das forzas. 

2. Interacción gravitacional. Lei da gravitación universal de Newton. 

3. Aproximación ó concepto de campo. Intensidade de campo gravitatorio. 

4. Leis de Newton da dinámica. 

5. Sistemas de referencia inerciais. Principio de relatividade de Galileo. 

6. Aplicación das leis de Newton da dinámica en diversas situacións. 

7. Momento lineal. Principio de conservación do momento lineal. 

8. Interacción entre cargas eléctricas. Lei de Coulomb. 

9. Campo eléctrico. Intensidade de campo eléctrico. 

 

Criterios de avaliación 

1. Identificar todas as forzas que actúan sobre un corpo. 

2. Resolver situacións desde un punto de vista dinámico que involucran planos 

inclinados e/ou poleas. 

3. Aplicar o principio de conservación do momento lineal a sistemas de dous corpos e 

predicir o movemento destes a partir das condicións iniciais. 

4. 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. 

5. Enunciar a lei de Coulomb e caracterizar a interacción entre dúas cargas eléctricas 

puntuais. 

6. Valorar as diferenzas e as semellanzas entre a interacción eléctrica e a gravitatoria. 
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Estándares de aprendizaxe avaliables C. Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Representa todas as forzas que actúan sobre un corpo, 

obtendo a resultante e extraendo consecuencias sobre o 

seu estado de movemento. 

 

 

Relaciona o movemento de varios corpos unidos 

mediante cordas tensas e poleas coas forzas que actúan 

sobre cada corpo. 

 

 

Resolve supostos nos que aparezan forzas de 

rozamento en planos horizontais ou inclinados, 

aplicando as leis de Newton. 

CMCCT 

CCL 

Enuncia as tres leis de Newton da dinámica. X 

Identifica situacións dinámicas nas que se cumpre o 

principio de inercia e aplícao ó cálculo de velocidades. 

X 

Calcula as forzas pertinentes para que un corpo se atope 

en equilibrio estático ou dinámico. 

X 

Identifica e usa forzas de rozamento estático e dinámico 

para explicar a situación dinámica dun corpo e para o 

cálculo da súa aceleración. 

X 

Aplica a segunda lei de Newton a diversas situacións 

dinámicas que poden incluír movementos rectilíneos tanto 

dun corpo como de dous corpos ligados, considerando 

forzas de rozamento por deslizamento cando sexa 

necesario. 

X 

Calcula a aceleración dun corpo ou de corpos ligados, a 

partir das forzas que actúan sobre eles. 

X 

Calcula e debuxa a dirección e sentido da forza resultante 

que actúa sobre un corpo partindo das forzas que actúan 

sobre el, extraendo consecuencias sobre o seu movemento. 

X 

Descompón forzas e emprega convenientemente as razóns 

trigonométricas. 

X 

Identifica e debuxa as forzas de acción-reacción en 

diversas situacións dinámicas e cita as súas características. 

X 

Debuxa o diagrama de forzas dun corpo situado no 

interior dun ascensor en diferentes situacións de 

movemento, calculando a súa aceleración a partir das 

CMCCT 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 

X 
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leis da dinámica. da dinámica. 

Establece a relación entre impulso mecánico e 

momento lineal aplicando a segunda lei de Newton. 

CMCCT Deduce o principio de conservación do momento lineal, e 

explica en qué circunstancias se cumpre. 

X 

Establece a relación entre impulso mecánico e momento 

lineal aplicando. 

X 

Explica o movemento de dous corpos en casos 

prácticos como colisións e sistemas de propulsión 

mediante o principio de conservación do momento 

lineal. 

CMCCT Aplica o principio de conservación do momento lineal a 

diversas situacións físicas como colisións entre dous 

corpos. 

X 

Expresa a forza da atracción gravitatoria entre dous 

corpos calquera, coñecidas as variables das que 

depende, establecendo como inciden os cambios nestas 

sobre aquela. 

CMCCT 

CCL 

Enuncia a lei da gravitación universal e expresa a súa 

ecuación matemática. 

X 

Calcula e debuxa a forza da atracción gravitatoria entre 

dous ou máis corpos, coñecidas as variables das que 

depende, establecendo como inciden os cambios nestas 

sobre aquela. 

X 

Compara o valor da atracción gravitatoria da Terra 

sobre un corpo na súa superficie coa acción de corpos 

afastados sobre o mesmo corpo. 

CMCCT 

CCL 

Compara o valor da atracción gravitatoria da Terra sobre 

un corpo na súa superficie coa acción de corpos afastados 

sobre o mesmo corpo. 

X 

Define campo gravitatorio e intensidade de campo 

gravitatorio. 

X 

Expresa e calcula a forza peso dun corpo a partir da 

intensidade do campo gravitatorio terrestre. 

X 

Compara a lei de Newton da gravitación universal e a 

de Coulomb, e establece diferenzas e semellanzas entre 

elas. 

CMCCT Compara a lei de Newton da gravitación universal e a de 

Coulomb, e establece diferenzas e semellanzas entre elas. 

X 

Acha a forza neta que un conxunto de cargas exerce CMCCT Enuncia a lei de Coulomb e expresa a súa ecuación X 
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sobre unha carga problema utilizando a lei de 

Coulomb. 

CCL matemática. 

Calcula e debuxa a forza neta que un conxunto de cargas 

exerce sobre unha carga problema utilizando a lei de 

Coulomb. 

X 

Determina as forzas electrostática e gravitatoria entre 

dúas partículas de carga e masa coñecidas e compara 

os valores obtidos, extrapolando conclusións ao caso 

dos electróns e o núcleo dun átomo. 

CMCCT Determina as forzas electrostática e gravitatoria entre dúas 

partículas de carga e masa coñecidas e compara os valores 

obtidos, extrapolando conclusións ao caso dos electróns e 

o núcleo dun átomo. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
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Unidade 9. TRABALLO. POTENCIA. ENERXÍA 

 

Contidos 

1.- Traballo mecánico. 

2.- Potencia. Rendemento dunha máquina. 

3.- Concepto de Enerxía. 

4.- Enerxía cinética. Teorema da Enerxía cinética. 

5.- Enerxía potencial gravitatoria. A súa relación co traballo. 

6.- Enerxía potencial eléctrica. Potencial eléctrico. Relación co traballo. 

7.- Forzas conservativas. 

8.- Principio de conservación da enerxía e da enerxía mecánica. 

 

Criterios de avaliación 

1. Establecer a lei de conservación da enerxía mecánica e aplicala á resolución de casos 

prácticos. 

2. Recoñecer sistemas conservativos como aqueles para os que é posible asociar unha 

enerxía potencial e representar a relación entre traballo e enerxía. 

3. Vincular a diferenza de potencial eléctrico co traballo necesario para transportar unha 

carga entre dous puntos dun campo eléctrico e coñecer a súa unidade no Sistema 

Internacional. 
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Estándares de aprendizaxe avaliables C. Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Relaciona o traballo que realiza unha forza sobre un 

corpo coa variación da súa enerxía cinética, e determina 

alguna das magnitudes implicadas. 

CMCCT 

CCL 

Define o traballo mecánico como o produto escalar dos 

vectores forza e desprazamento. 

X 

Define potencia, enerxía cinética, enerxía potencial 

gravitatoria, enerxía potencial eléctrica, potencial 

eléctrico e enerxía mecánica. 

X 

Coñece e usa as unidades no sistema internacional para o 

traballo, potencia e enerxía. 

X 

Calcula o traballo mecánico das forzas que actúan sobre 

un corpo en diferentes situacións dinámicas, así como da 

forza resultante. 

X 

Deduce a relación entre o traballo realizado pola forza 

resultante e a variación na enerxía cinética (Teorema da 

enerxía cinética) 

X 

Aplica o teorema da enerxía cinética en diferentes 

situacións dinámicas. 

X 

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. 

 Deduce a relación entre o traballo realizado pola forza 

peso e o cambio na enerxía potencial gravitatoria. 

X 

Calcula o traballo a partir de cambios na enerxía 

potencial gravitatoria dun corpo 

X 

Define forza conservativa e sinala algún exemplo como 

forzas gravitatorias, elásticas  e eléctricas. 

X 

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. 

X 
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Aplica o principio de conservación da enerxía para 

resolver problemas mecánicos, determinando valores de 

velocidade e posición, así como de enerxía cinética e 

potencial. 

CMCCT Deduce o principio de conservación da enerxía e da 

enerxía mecánica. 

X 

Aplica o principio de conservación da enerxía e da 

enerxía mecánica en diferentes situacións dinámicas para 

calcular diferentes magnitudes físicas como velocidades, 

altura dun corpo, enerxías cinéticas, enerxías potenciais, 

etc. 

X 

Asocia o traballo necesario para trasladar unha carga 

entre dous puntos dun campo eléctrico coa diferenza de 

potencial existente entre eles permitindo a 

determinación da enerxía implicada no proceso. 

CMCCT Asocia o traballo necesario para trasladar unha carga 

entre dous puntos dun campo eléctrico coa diferenza de 

potencial existente entre eles permitindo a determinación 

da enerxía implicada no proceso. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
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Unidade 10. CINEMÁTICA. ESTUDO DE MOVEMENTOS RECTILÍNEOS 

 

Contidos 

1. Movemento rectilíneo uniforme. 

2. Movemento rectilíneo uniformemente acelerado. 

3. Composición de movementos. Tiro horizontal e oblicuo. 

 

Criterios de avaliación 

1. Representar graficamente as magnitudes vectoriais que describen o movemento nun 

sistema de referencia adecuado. 

2. Recoñecer as ecuacións dos movementos rectilíneo e aplicalas a situacións concretas. 

3. Interpretar representacións gráficas dos movementos rectilíneos. 

4. Identificar o movemento non circular dun móbil nun plano como a composición de 

dous movementos unidimensionais rectilíneo uniforme (MRU) e/ou rectilíneo 

uniformemente acelerado (MRUA) 
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Estándares de aprendizaxe avaliables C. Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Resolve exercicios prácticos de cinemática en dúas 

dimensións (movemento dun corpo nun plano) 

aplicando as ecuacións dos movementos rectilíneo 

uniforme (MRU) e movemento rectilíneo 

uniformemente acelerado (MRUA) 

CMCCT Aplica as ecuación do movemento rectilíneo uniforme a 

diferentes situación e calcula as magnitudes cinemáticas 

correspondentes. 

Aplica as ecuación do movemento rectilíneo 

uniformemente acelerado a diferentes situación e calcula 

as magnitudes cinemáticas correspondentes. 

X 

Realiza e describe experiencias que permitan analizar 

movementos rectilíneos, e determina as magnitudes 

involucradas. 

CMCCT 

CSIEE 

CAA 

Realiza e describe experiencias que permitan analizar 

movementos rectilíneos, e determina as magnitudes 

involucradas. 

Constrúe gráficas do movemento a partir de datos 

experimentais. 

Obtén valores de magnitudes cinemáticas a partir das 

gráficas obtidas. 

X 

Interpreta as gráficas que relacionan as variables 

implicadas nos movementos MRU e MRUA, aplicando 

as ecuacións adecuadas para obter os valores do espazo 

percorrido, a velocidade e a aceleración. 

CMCCT Interpreta as gráficas que relacionan as variables 

implicadas nos movementos MRU e MRUA, aplicando as 

ecuacións adecuadas para obter os valores do espazo 

percorrido, a velocidade e a aceleración. 

X 

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. 

CMCCT 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. 

X 

Recoñece movementos compostos, establece as 

ecuacións que os describen, e calcula o valor de 

magnitudes tales como alcance e altura máxima, así 

como valores instantáneos de posición, velocidade e 

CMCCT Recoñece movementos compostos, establece as ecuacións 

que os describen, e calcula o valor de magnitudes tales 

como alcance e altura máxima, así como valores 

instantáneos de posición, velocidade e aceleración. 

X 



 

 

I.E.S. Arcebispo Xelmírez I Curso académico 2020-2021 

Departamento de Física e Química 

 

Páxina | 110  

 

aceleración. 

Resolve problemas relativos á composición de 

movementos descompoñéndoos en dous movementos 

rectilíneos. 

CMCCT Resolve problemas relativos á composición de 

movementos descompoñéndoos en dous movementos 

rectilíneos. 

X 

Emprega simulacións virtuais interactivas para resolver 

supostos prácticos reais, determinando condicións 

iniciais, traxectorias e puntos de encontro dos corpos 

implicados. 

CMCCT 

CD 

Emprega simulacións virtuais interactivas para resolver 

supostos prácticos reais, determinando condicións 

iniciais, traxectorias e puntos de encontro dos corpos 

implicados. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 



 

 

I.E.S. Arcebispo Xelmírez I Curso académico 2020-2021 

Departamento de Física e Química 

 

Páxina | 111  

 

Unidade 11. ESTUDO DE MOVEMENTOS CIRCULARES E MOVEMENTO 

PLANETARIO 

 

Contidos 

1. Movemento circular.  Magnitudes  angulares. 

2. Forzas centrípetas. 

3. Cinemática do movemento circular uniforme e uniformemente acelerado. 

4. Dinámica do movemento circular. 

5. Movemento planetario. Leis de Kepler. 

6. Forzas centrais. Momento dunha forza. Momento angular. Implicacións para o 

movemento planetario. 

 

Criterios de avaliación 

1. Recoñecer as ecuacións do movemento circular, e aplicalas a situacións concretas. 

2. Xustificar a necesidade de que existan forzas para que se produza un movemento 

circular. 

3. Interpretar representacións gráficas dos movementos circulares. 

4. Describir o movemento circular uniformemente acelerado e expresar a aceleración en 

función das súas compoñentes intrínsecas. 

5. Relacionar nun movemento circular as magnitudes angulares coas lineais. 

6. Contextualizar as leis de Kepler no estudo do movemento planetario. 

7. Asociar o movemento orbital coa actuación de forzas centrais e a conservación do 

momento angular. 
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Estándares de aprendizaxe avaliables C. Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Resolve exercicios prácticos de cinemática en dúas 

dimensións (movemento dun corpo nun plano) 

aplicando as ecuacións dos movementos circulares. 

CMCCT Coñece as características esenciais do movemento 

circular uniforme (magnitudes, ecuacións do movemento, 

gráficas do movemento, etc.) 

X 

Coñece as características esenciais do movemento 

circular uniformemente acelerado (magnitudes, ecuacións 

do movemento, gráficas do movemento, etc.) 

X 

Aplica o concepto de forza centrípeta para resolver e 

interpretar movementos curvilíneos. 

X 

Calcula diferentes magnitudes físicas relacionadas con 

movementos circulares uniformes e uniformemente 

acelerados. 

X 

Interpreta o significado de velocidade angular, 

aceleración angular, período e frecuencia. 

X 

Resolve situacións problema que impliquen movementos 

circulares uniformes ou uniformemente acelerados. 

X 

Interpreta as gráficas que relacionan as variables 

implicadas nos circulares aplicando as ecuacións 

adecuadas para obter os valores das magnitudes lineais 

e angulares que corresponda. 

CMCCT 

CCA 

Interpreta as gráficas que relacionan as variables 

implicadas nos circulares aplicando as ecuacións 

adecuadas para obter os valores das magnitudes lineais e 

angulares que corresponda. 

X 

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. 

CMCCT 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. 

X 

Identifica as compoñentes intrínsecas da aceleración en 

casos prácticos e aplica as ecuacións que permiten 

CMCCT Identifica as compoñentes intrínsecas da aceleración en 

casos prácticos e aplica as ecuacións que permiten 

X 
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determinar o seu valor. determinar o seu valor. 

Relaciona as magnitudes lineais e angulares para un 

móbil que describe unha traxectoria circular, 

establecendo as ecuacións correspondentes. 

CMCCT Relaciona as magnitudes lineais e angulares para un 

móbil que describe unha traxectoria circular, 

establecendo as ecuacións correspondentes. 

X 

Aplica o concepto de forza centrípeta para resolver e 

interpretar casos de móbiles en curvas e en traxectorias 

circulares. 

CMCCT Aplica a segunda lei de Newton a diversas situacións 

dinámicas que implican un movemento circular, calcula 

forzas e aceleracións centrípetas, e velocidades lineais e 

angulares. 

X 

Comproba as leis de Kepler a partir de táboas de datos 

astronómicos correspondentes ao movemento dalgúns 

planetas. 

CMCCT Comproba as leis de Kepler a partir de táboas de datos 

astronómicos correspondentes ao movemento dalgúns 

planetas. 

X 

Calcula períodos ou radios orbitais de planetas ou 

satélites usando a terceira lei de Kepler. 

X 

Describe o movemento orbital dos planetas do Sistema 

Solar aplicando as leis de Kepler e extrae conclusións 

acerca do período orbital destes. 

CMCCT Describe o movemento orbital dos planetas do Sistema 

Solar aplicando as leis de Kepler e extrae conclusións 

acerca do período orbital destes. 

X 

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. 

CMCCT Define forza central e recoñece a forza gravitatoria sobre 

planetas e satélites como unha forza central. 

X 

Define momento dunha forza e aplícao o movemento de 

satélites e planetas. 

X 

Deduce o principìo de conservación do momento angular 

para o movemento planetario ou de satélites, e extrae as 

conclusións que se derivan. 

X 

Utiliza a lei fundamental da dinámica para explicar o 

movemento orbital de corpos como satélites, planetas e 

CMCCT Aplica a lei fundamental da dinámica e a lei da 

gravitación universal o estudio do movemento orbital de 

X 
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galaxias, relacionando o raio e a velocidade orbital coa 

masa do corpo central. 

satélites e planetas, calculando as magnitudes implicadas: 

velocidade orbital, radio da órbita, … 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
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Unidade 12: MOVEMENTO VIBRATORIO HARMÓNICO SIMPLE 

 

Contidos 

1.- Forzas elásticas. Comprobación experimental da lei de Hooke. 

2.- Características xerais e magnitudes específicas do M.H.S. 

3.- Estudo cinemático do M.H.S. 

4.- Estudo dinámico e enerxético do M.H.S. 

 

 

Criterios de avaliación 

4. Interpretar o significado físico dos parámetros que describen o movemento 

harmónico simple (MHS) e asocialo ao movemento dun corpo que oscile. 

5. Recoñecer as forzas elásticas en situacións cotiás e describir os seus efectos. 

6. Describir as transformacións enerxéticas que teñen lugar nun oscilador harmónico. 
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Estándares de aprendizaxe avaliables C. Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Deseña, realiza e describe experiencias que poñan de 

manifesto o movemento harmónico simple (MHS) e 

determina as magnitudes involucradas. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

Deseña, realiza e describe experiencias que poñan de 

manifesto o movemento harmónico simple e determina as 

magnitudes involucradas. 

X 

Interpreta o significado físico dos parámetros que 

aparecen na ecuación do movemento harmónico simple. 

CMCCT 

CCL 

Identifica a forza elástica e coñece a súa expresión 

matemática. 

X 

Cita as características máis importantes dun movemento 

harmónico simple. 

X 

Define elongación, amplitude, frecuencia, período e 

pulsación para un movemento harmónico simple. 

X 

Deduce e calcula magnitudes cinemáticas e dinámicas 

para diferentes M.H.S. a partir das ecuacións que o 

describen. 

X 

Deduce o ángulo de fase inicial para diferentes 

condicións iniciais dun M.H.S. 

X 

Escribe a ecuación do movemento dun M.H.S. a partir do 

coñecemento dalgunhas das súas características. 

X 

Deduce a ecuación para a velocidade e para a aceleración 

a partir da ecuación do movemento. 

X 

Predí a posición dun oscilador harmónico simple 

coñecendo a amplitude, a frecuencia, o período e a fase 

inicial. 

CMCCT Predí a posición dun oscilador harmónico simple 

coñecendo a amplitude, a frecuencia, o período e a fase 

inicial. 

X 

Obtén a posición, velocidade e aceleración nun 

movemento harmónico simple aplicando as ecuacións 

que o describen. 

CMCCT Obtén a posición, velocidade e aceleración nun 

movemento harmónico simple aplicando as ecuacións 

que o describen, e debuxa os vectores correspondentes. 

X 

Analiza o comportamento da velocidade e da 

aceleración dun movemento harmónico simple en 

función da elongación. 

CMCCT Analiza o comportamento da velocidade e da aceleración 

dun movemento harmónico simple en función da 

elongación. 

X 

Representa gráficamente a posición, a velocidade e a CMCCT Representa gráficamente a posición, a velocidade e a X 
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aceleración do movemento harmónico simple (MHS) en 

función do tempo, comprobando a súa periodicidade. 

aceleración do movemento harmónico simple (MHS) en 

función do tempo, comprobando a súa periodicidade. 

Demostra que a aceleración dun movemento harmónico 

simple (MHS) é proporcional ao desprazamento 

empregando a ecuación fundamental da dinámica. 

CMCCT Deduce a expresión matemática que relaciona a 

aceleración dun movemento harmónico simple coa 

elongación e expresa as consecuencias que se derivan. 

X 

Estima a enerxía almacenada nun resorte en función da 

elongación, coñecida a súa constante elástica. 

CMCCT Calcula a enerxía cinética e potencial elástica dun resorte 

en función da elongación ou do tempo. 

X 

Calcula as enerxías cinética, potencial e mecánica dun 

oscilador harmónico aplicando o principio de 

conservación da enerxía e realiza a representación 

gráfica correspondente. 

CMCCT Aplica o principio de conservación da enerxía mecánica a 

un resorte elástico para calcular diversas magnitudes 

físicas: velocidades, elongacións, enerxías cinética, 

potencial elástica, mecánica, … 

X 

Representa graficamente como cambian coa elongación 

as enerxías cinética, potencial elástica e mecánica. 

X 

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. 

 

 

Estima o valor da gravidade facendo un estudo do 

movemento do péndulo simple. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

Describe e leva acabo o procedemento experimental para 

estimar o valor da constante elástica dun resorte e calcula 

a frecuencia coa que oscila unha masa coñecida unida a 

un extremo do citado resorte. 

X 

Describe e leva acabo o procedemento experimental para 

estimar o valor da gravidade facendo un estudo do 

movemento do péndulo simple. 

X 

Realiza o tratamento de datos experimentais, tanto 

analíticamente como graficamente, para determinar a 

constante elástica dun resorte ou a aceleración da 

gravidade mediante un péndulo simple, tendo en conta o 

número de cifras significativas. 

X 

Estima os erros absolutos e relativos das medidas 

realizadas. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
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CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía empregada en calquera proceso de ensino-aprendizaxe está condicionada por 

unha serie de factores entre os que cabe salientar: a natureza da materia a ensinar, as 

características dos alumnos, os recursos didácticos e materiais e os espazos dispoñibles. 

Algúns destes factores coñécense con anterioridade (por exemplo, a natureza da materia a 

ensinar) mentres que outros son descoñecidos ata o momento de empezar cada curso 

académico (por exemplo, as características dos alumnos) 

Non obstante o anterior, a metodoloxía a empregar caracterizarase por: 

 Ter en conta o nivel competencial inicial do alumnado. 

 Estar centrada no alumno, sendo o profesor un orientador, promotor e facilitador do 

proceso de ensino-aprendizaxe. 

 Relacionar os contidos coa realidade, tentando contextualizar o máximo posible os 

diferentes conceptos, leis ou teoría físicas, facilitando así a transferibilidade dos 

coñecementos adquiridos. 

 Ser unha metodoloxía activa facendo ó alumno responsable do seu proceso de ensino-

aprendizaxe. 

A Física e a Química son  materias que usan unha linguaxe altamente formal, cunha base 

matemática e simbólica, e cuxos conceptos son, en moitos casos, abstractos e complexos. 

Elementos todos eles que dificultan o proceso de ensino-aprendizaxe, polo que é necesario un 

adecuado equilibrio entre clases expositivas, de traballo de exercicios de cálculo e cuestións 

de razoamento, e de traballo investigativo ou de laboratorio. 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para o desenvolvemento da materia cóntanse cos seguintes materiais e recursos: unha aula-

laboratorio, conexión a internet, pantalla e canón proxector, así como diverso material de 

laboratorio. 

Respecto aos materiais didácticos, cada alumno debe contar cun libro de texto de consulta na 

súa casa. O desenrolo da materia realizarase a través da aula virtual na que se atoparán os 

contidos, actividades e diversos enlaces a internet: applets, simulacións, experimentos 

virtuais, artigos (científicos, de divulgación, periodísticos), informacións complementarias, 

etc. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para a avaliación dos alumnos usaranse os seguintes procedementos e instrumentos de 

avaliación: 

a) Procedemento Observación do traballo e participación do alumno, que incluirá os 

seguintes instrumentos: 

 Listas de control, que avaliará o traballo do alumno nas tarefas enviadas para a casa, 

entregadas a través da aula virtual incluíndo exercicios indicados polo profesor, 

informes de traballos de laboratorio e outros traballos sinalados polo profesor. 
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No que respecta aos informes de laboratorio terase en conta os seguintes aspectos para a 

súa avaliación: cumprimento de prazos de entrega, completo e rigoroso en canto ao 

contido e aos cálculos matemáticos, calidade expresiva do informe, calidade da 

presentación. 

 Rexistros anecdóticos, que avaliará o traballo na aula. Aquí estarán incluídos o traballo 

individual e a participación nos traballos en grupo, especialmente nas prácticas de 

laboratorio. 

 

A rúbrica para avaliar este apartado figura mais abaixo. 

 

b) Procedemento Probas escritas que avaliará os coñecementos do alumno e que poderá 

incluír os seguintes instrumentos: 

 Preguntas de desenrolo teórico, definicións ou explicacións. 

 Cuestións de razoamento, de opción múltiple ou de completar ocos. 

 Exercicios de cálculo e resolución de problemas. 

 

Con carácter xeral, realizaranse 2 probas escritas por avaliación. En cada unha das probas 

entrará a materia dada dende a última proba realizada, aínda que o alumno deberá ter presente 

os contidos impartidos dende principio de curso. 

 

RÚBRICA PARA AVALIACIÓN DO TRABALLO E PARTICIPACIÓN DO ALUMNO 

Traballo e participación do alumno 

Realiza sempre as tarefas indicadas para a casa, cumprindo os prazos indicados e cos 

exercicios resoltos adecuadamente, entendendo por esto último que malia errores 

nótase o traballo do estudante nos mesmos, e non entrega unicamente un resultado 

numérico ou contas inconexas. 

Nos períodos de traballo individual ou en grupo na aula, aproveita o tempo realizando 

as tarefas indicadas. 

Os traballos de laboratorio ou de outro tipo compren satisfactoriamente coas 

indicacións sinaladas na aula. 

(1 punto) 

Case sempre realiza as tarefas indicadas para a casa, cumprindo os prazos indicados e 

cos exercicios resoltos adecuadamente, entendendo por este último que malia errores 

nótase o traballo do estudante nos mesmos, e non entrega unicamente un resultado 

numérico ou contas inconexas. 

Entrega os traballos de laboratorio ou de outro tipo nos prazos indicados. 

Nos períodos de traballo individual ou en grupo na aula, non sempre aproveita o 

tempo na realización das tarefas indicadas e foi amoestado verbalmente polo profesor 

en máis dunha ocasión. 

Os traballos de laboratorio ou de outro tipo compren coas indicacións sinaladas na 

programación aínda que en un ou máis aspectos son mellorables. 

(0,75 puntos) 

En varias ocasións non realizou as tarefas indicadas para a casa ou presenta simples 
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resultados numéricos  e sen razoamentos ou plantexamentos nos exercicios que así o 

requiren. 

Nos períodos de traballo individual ou en grupo na aula, foi amoestado verbalmente 

polo profesor en varias ocasións. 

Os traballos de laboratorio ou de outro tipo non compren coas indicacións sinaladas 

na programación en un ou máis aspectos. 

(0,50 puntos) 

So en ocasións realizou adecuadamente as tarefas indicadas para a casa. 

Nos períodos de traballo individual ou en grupo na aula, foi amoestado verbalmente 

polo profesor en varias ocasións. 

Os traballos de laboratorio ou de outro tipo están incompletos, presentan erros e non 

compren coas indicacións sinaladas na programación en dous ou máis aspectos. 

(0,25 puntos) 

Mostra un abandono da materia. Non realiza practicamente nunca as tarefas para a 

casa ou apreciase que non foron realizadas por él. 

Non entregou algún dos traballos de laboratorio ou estes presentan erros importantes, 

están moi incompletos ou apreciase que non foron feitos por él. 

(0 puntos) 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A cualificación correspondente a cada avaliación obterase do seguinte xeito: 

 Os distintos aspectos recollidos no procedemento Observación do traballo do alumno 

poderá ter, a xuízo do profesor, ata un peso na cualificación da avaliación dun 20% (2 

punto sobre 10). Para a valoración deste aspecto seguirase a rúbrica sinalada 

anteriormente. 

 A media aritmética das notas obtidas no procedemento Probas escritas terá un peso dun 

80% (8 puntos sobre 10). Non obstante, non ponderaran aquelas probas con notas 

inferiores a 3 puntos sobre 10, sendo necesaria a realización de un proba extraordinaria 

para recuperar os contidos da avaliación. 

  

A nota final da avaliación será o resultado de sumar as dúas notas anteriores: 

 

Nota avaliación = Nota media exámenes·0,80 + Nota traballo alumno (0-2) 

 

A cualificación correspondente á nota final de xuño obterase promediando a media aritmética 

das probas escritas realizadas durante o curso (non a media das avaliacións) coa nota global 

do curso do procedemento Observación do traballo e participación do alumno segundo a 

fórmula seguinte: 

Nota final curso = Nota media exámenes·0,80 + Nota traballo alumno (0-2) 

 

A cualificación da avaliación extraordinaria de setembro será a nota obtida nesa proba. 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 Cada pregunta levará indicada a súa puntuación. Así como a de cada apartado. 

 As respostas deben axustarse ao enunciado da pregunta. 

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

as hipóteses, a orde lóxica e a utilización adecuada da linguaxe química. 

 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. 

 Unha formulación incorrecta ou a igualación incorrecta dunha ecuación química 

puntuará como máximo o 25% da nota do apartado. 

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

valorada cun 0 se  non se 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. 

 No caso de fraude comprobado na realización dunha proba escrita por calquera medio 

(copiar do compañeiro, copiar dun libro ou apuntes de clase, uso do móbil,  etc...) a 

cualificación desa proba será dun 0, e o alumno deberá repetir a proba. Así mesmo, o 

alumno será sancionado de acordo coas normas do centro. 

 

SITUACIÓN DE ENSINO SEMIPRESENCIAL OU NON PRESENCIAL 

Se por motivos sanitarios hai alumnado recibindo ensino non presencial é necesario adaptar os 

procedementos e criterios anteriores á nova situación. 

Adaptación dos Procedementos e Instrumentos de avaliación 

a) Procedemento Observación do traballo e participación do alumno, que incluirá os 

seguintes instrumentos: 

 Entrega dos traballos propostos mediante o procedemento que o profesor acorde cos 

seus alumnos: subida dos traballos á aula virtual, envío por correo electrónico, etc. O 

instrumento será unha lista de control. 

 Participación na aula virtual. Comprobarase a actividade do alumno nos distintos 

apartados que figuran na aula virtual. Entrada en vídeos explicativos, entrada nas 

actividades subidas polo profesor, actividade nos temas obxecto de repaso ou 

ampliación, etc. 
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Estes instrumentos complementarán aos sinalados para o ensino presencial, de modo que se 

utilizarán conxuntamente con eles para a obtención da nota dunha avaliación ou da nota final 

de curso. 

A ponderación destes instrumentos de avaliación farase segundo a seguinte rúbrica. 

RÚBRICA AVALIACIÓN TRABALLO E PARTICIPACIÓN DO ALUMNO 

(SITUACIÓN DE ENSINO SEMIPRESENCIAL OU NON PRESENCIAL) 

Traballo e participación do alumno dende á casa 

Sempre realiza e entrega as tarefas propostas polo profesor nos prazos indicados. 

A súa actividade na aula virtual é a normal entrando nos documentos sinalados polo profesor 

ou nos documentos pertinentes para a realización das tarefas anteriormente sinaladas nas datas 

adecuadas. 

(1 punto) 

En varias ocasións non entregou as tarefas sinaladas polo profesor ou as entregou fóra de 

prazo. 

A súa actividade na aula virtual é incompleta e/ou desordenada non seguindo a secuencia 

cronolóxica do desenvolvemento dos temas e das tarefas propostas polo profesor. 

(0,5 puntos) 

En numerosas ocasións non entregou as tarefas sinaladas polo profesor ou as entregou fóra de 

prazo. 

A súa actividade na aula virtual foi moi incompleta, a miúdo non conducente á entrega do 

traballo proposto. 

(0,25 puntos) 

Mostra un abandono da materia. Non entregou case nunca as tarefas sinaladas polo profesor. 

A súa actividade na aula virtual foi nula ou practicamente nula. 

(0 puntos) 

 

b) Procedemento Proba telemática que avaliará, para os alumnos que corresponda, o grao de 

consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 

O instrumento de avaliación será a propia proba ou probas telemáticas que se lle propoñan ao 

alumnado implicado. 

A nota final da avaliación calcularase dunha forma similar ao modo en que se calcula no 

ensino presencial: 

 

Nota avaliación = Nota media exames e/ou problemas telemáticas·0,80 + Nota traballo 

alumno (0-2) 

 

A cualificación correspondente á nota final de xuño obterase promediando a media aritmética 

das probas presenciais e telemáticas realizadas durante o curso (non a media das avaliacións) 
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coa nota global do curso do procedemento Observación do traballo e participación do 

alumno segundo a seguinte fórmula: 

 

Nota final curso = Nota media exames e/ou problemas telemáticas·0,80 + Nota traballo 

alumno (0-2) 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 No presente curso, estímase un total de 33 ou 34 semanas de clase entre o 16 de Setembro 

de 2020 ata Xuño de 2021. 

 Dentro de cada unidade didáctica dedicarase, máis ou menos, a metade do tempo a 

resolución de cuestións teóricas e problemas. 

 Estímase que no primeiro trimestre (primeira avaliación) se desenrolen os contidos 

seguintes: dende a unidade 1 ata a unidade 3 inclusive. 

 No segundo trimestre tratarase de desenvolver os contidos correspondentes as unidades  5, 

6, 7. 

 No derradeiro trimestre desenvolveranse os contidos das unidades restantes. 

 En calquera caso procurarase que o tempo dedicado a parte de Física e o dedicado a parte 

de Química sexa, máis ou menos, o mesmo. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Física e Química  1º Bacharelato. Editorial Casals. 
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FÍSICA E QUÍMICA 4º ESO 
 
Obxectivos  

 Entender e aplicar o método científico a un caso práctico sinxelo. 

 Facer cambios de unidades 

 Coñecer o erro absoluto e relativo 

 Facer cálculos dos erros absoluto e relativo 

 Saber expresar unha medida co seu erro 

 Entendela necesidade dun sistema de referencia para o estudio de calquera movemento. 

 Debuxar gráficos posición – tempo e velocidade – tempo, recoñecendo mediante a forma 

da gráfica o tipo de movemento. 

 Analizalo movemento dun corpo baixo a acción da gravidade. 

 Resolver exercicios, cuestións e problemas sobre movementos rectilíneos (uniforme e 

uniformemente acelerado), circular uniforme e caída libre 

 Recoñecer e representar as forzas que actúan sobre un corpo xustificando a orixe de cada 

unha. 

 Comprendelo carácter vectorial das forzas. 

 Comprender e enunciar axeitadamente as leis da Dinámica. 

 Diferenciar con claridade entre masa e peso. 

 Resolver problemas mediante as leis da Dinámica. 

 Analizalo concepto de presión e as súas aplicacións  nos fluídos. 

 Explicalo fundamento dalgúns dispositivos sinxelos como a prensa hidráulica, os vasos 

comunicantes  

 Predecir as diferentes situacións de flotabilidade dos corpos en fluídos mediante o cálculo 

das forzas que actúan sobre eles. 

 Resolver problemas de presión relacionados coa profundidade. 

 Resolver problemas de presión relacionados coa superficie. 

 Resolver problemas do principio de Arquímedes. 

 Definir as magnitudes traballo, enerxía cinética, potencial e mecánica, potencia e 

rendemento. 

 Enunciar o principio de conservación da enerxía e aplicalo á resolución de problemas 

sinxelos. 

 Coñecer as distintas fontes de enerxía. 

  Interpretala temperatura como unha medida da enerxía media do movemento das 

partículas dun sistema. 

 Identificar  o calor como unha enerxía en tránsito. 

 Analizalos distintos efectos da calor. 

 Coñecer os mecanismos de propagación da calor. 

 Identificalas transformacións enerxéticas que se producen en aparatos de uso cotiá 

mecánicos, eléctricos, etc. 

 Coñecer as partes do átomo e partículas constituíntes (protón,electrón,neutrón...) 

 Distinguir entre ión e átomo neutro. 

 Coñecer e identificar isótopos. 

 Identificalas claves da ordenación dos elementos químicos no sistema periódico. 
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 Coñecer os orbitais s, p, e d. 

 Facer configuracións electrónicas. 

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

como outros compostos de uso cotiá. 

 Utiliza a regra do octeto e os diagramas de Lewis. 

 Deducir o tipo de enlace que presentará un composto binario a partir da posición dos seus 

elementos no sistema periódico. 

 Explicalas características máis salientables dos enlaces iónico e covalente e as propiedades 

básicas dos elementos e dos compostos máis comúns. 

 Identificar o enlace metálico e cita as súas propiedades. 

 Distinguir entre cambios físicos e químicos. 

 Utilizar a teoría atómica para explicala formación dunhas substancias a partir doutras. 

 Representar procesos químicos mediante ecuacións axustadas, observando nelas o 

principio de conservación da materia e realizando cálculos estequiométricos sinxelos. 

 Analizalos aspectos enerxéticos asociados as reaccións químicas. 

 Identificar reaccións ácido-base e redox 

 Formular e nomear compostos sinxelos do carbono: hidrocarburos saturados e insaturados, 

alcohois e ácidos orgánicos. 

 Identificala presenza do carbono nos seres vivos e nos materiais de orixe sintético e 

natural. 

 

 

Unidade 1. ESTUDO DO MOVEMENTO 

 

Contidos   

1. Magnitudes e unidades físicas. Magnitudes físicas escalares e vectoriais. 

2. Sistema Internacional de Unidades. Unidades fundamentais e derivadas. Ecuación de 

dimensións. 

3. Movemento e sistema de referencia. 

4. Traxectoria, posición, desprazamento e espazo percorrido. 

5. Velocidade e aceleración. 

6. Movemento rectilíneo e uniforme. 

7. Movemento rectilíneo uniformemente acelerado. Caída libre. 

8. Movemento circular uniforme. 

9. Práctica de laboratorio: estudio dun MRUA. Erros na medida. Expresión de resultados. 

 

Criterios de avaliación 

1. Recoñecer que a investigación en ciencia e un labor en conxunto e interdisciplinar. 

2. Analizar o proceso que debe seguir unha hipótese desde que se formula ata que é aprobada 

pola comunidade científica. 

3. Comprobar a necesidade dos vectores para determinadas magnitudes. 

4. Relacionar as magnitudes fundamentais coas derivadas mediante ecuacións de dimensións. 

5. Xustificar que non é posible facer medidas sen cometer erros. 



 

 

I.E.S. Arcebispo Xelmírez I Curso académico 2020-2021 

Departamento de Física e Química 

 

Páxina | 127  

 

6. Expresar o valor dunha medida usando o redondeo e o número de cifras significativas. 

7. Realizar e interpretar representacións gráficas. 

8. Elaborar e defender un proxecto científico utilizando as TIC. 

9. Realizar en equipo tarefas de investigación. 

10. Xustificar o carácter relativo do movemento e a necesidade dun sistema de referencia e 

de vectores, para o describir adecuadamente, aplicando o anterior á representación de 

distintos tipos de desprazamento. 

11. Distinguir entre conceptos de velocidade media e instantánea e xustificar a súa 

necesidade segundo o tipo de movemento. 

12. Expresar correctamente as relacións matemáticas que existen entre as magnitudes que 

definen os movementos rectilíneos e circulares. 

13. Resolver problemas de movementos rectilíneos e circulares e expresar os resultados no 

SI. 

14. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen as variables do movemento partindo de 

experiencias de laboratorio ou aplicacións virtuais interactivas e relacionar os resultados 

obtidos coas ecuacións matemáticas correspondentes. 
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Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro  e competencias clave 

  

Estándares de aprendizaxe             C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Describe feitos históricos relevantes nos que foi 

definida a colaboración de científicos/as de diferentes 

áreas 

CMCCT 

CCL 

CCEC 

CSC 

Fai un traballo individual ou en equipo e expono na clase. X 

Argumenta con espíritu crítico o grado de rigor 

científico dun artigo ou noticia de divulgación 

CMCCT 

CAA 

CD, CCL 

CSIEE 

Lee un artigo científico nunha revista de divulgación ou 

prensa analizando o método de traballo e identificando as 

características do traballo. 

X 

Distingue entre hipótese, leis e teoría      CMCCT 

 CC,CAA 

Cita exemplos de leis, hipóteses e teorías. X 

Identifica se unha magnitude e escalar ou vectorial e 

describe os elementos desta última 

 

CMCCT Cita exemplos de magnitude escalares e vectoriais. 

Describe os elementos dunha magnitude vectorial (pto 

aplicación, dirección ....) 

X 

Comproba a homoxeneidade dunha fórmula CMCCT 

CCL 

 

Comproba se unha ecuación física é homoxénea 

aplicando a análise dimensional. 

Deduce as unidade dunha magnitude nunha ecuación 

física a través da análise dimensional. 

Establece relacións entre magnitudes e unidades 

utilizando o SI e a notación científica. 

 

Calcula e interpreta o erro absoluto e relativo CMCCT Diferencia entre erro absoluto e relativo. X 

Calcula e expresa correctamente o valor dunha medida 

utilizando as cifras significativas axeitadas 

CMCCT Expresa o erro relativo e absoluto cometido nunha 

medida. 

Expresa unha medida co número de cifras significativas 

axeitado. 

X 

Representa gráficamente os resultados obtidos das CMCC Constrúe unha gráfica de relación lineal, cuadrática ou de X 
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medidas de dúas magnitudes proporcionalidade inversa. 

Deduce a fórmula a partir da gráfica. 

Elabora e defende un proceso de investigación coas 

TIC 

Realiza de xeito cooperativo ou divulgativo tarefas 

propias de investigación coas TIC 

CMCCT,

CAA,CCL 

CD,CSC 

CSIEE 

CCEC 

Facer un traballo individual e presentalo na clase X 

Representa a traxectoria e os vectores de posición, 

desprazamento e velocidade de distintos movementos 

 

CMCCT Saber debuxar a traxectoria e o vector desprazamento en 

distintos movementos 

Saber que a traxectoria é un escalar é o desprazamento un 

vector 

X 

Clasifica tipos de movementos en función da súa 

traxectoria e velocidade 

CMCCT 

CCL 

Coñece e describe o MRU 

Coñece e describe o MRUV 

Coñece e describe o movemento de caída libre e tiro 

vertical 

Coñece e describe o MCU 

X 

Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade 

nun estudo do MRUA e razoa o concepto de 

velocidade instantánea 

CMCCT Expresa a diferenza entre velocidade media e instantánea 

 

X 

Deduce as expresións matemáticas que relacionan as 

variables nos distintos movementos. MRU, MRUA, 

MCU e movemento de caída libre así como as 

relacións entre magnitudes lineais e angulares 

CMCCT Coñece e aplica as ecuacións do MRU, MRUV e MCU a 

diversas situacións físicas. 

X 

Resolver problemas de MRU, MRUV,MCU e 

movemento de graves 

 

CMCCT 

CSC 

Resolve problemas de MRU, MRUV, MCU e movemento 

de graves tendo en conta valores positivos e negativos 

Expresa os resultados no SI de unidades 

X 
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Argumenta a existencia do vector aceleración en 

movementos circulares e calcula o seu valor no MCU 

CMCCT Xustifica que un movemento curvilíneo sempre posúe 

aceleración 

Calcula a aceleración no MCU 

Coñece e interpreta adecuadamente a aceleración 

centrípeta 

X 

Determina o valor da velocidade e aceleración a partir 

das gráficas posición-tempo e velocidade-tempo en 

movementos rectilíneos 

CMCCT Calcula a posición, velocidade e aceleración a partir das 

gráficas s/t ,v/t nos movementos rectilíneos    

 

X 

Deseña, describe e realiza individualmente ou en 

equipo experiencias de laboratorio 

CMCCT,

CSIEE, 

CD,CCL,

CAA,CSC 

Facer a práctica no laboratorio do MRUA 

Facer un resumen individual da práctica 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
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Unidade 2. AS FORZAS 

 

Contidos   

1. Interaccións entre os corpos: a magnitude forza. Tipos de forzas. Efectos das forzas. 

2. Carácter vectorial das forzas. Composición e descomposición de forzas concurrentes da 

mesma dirección e angulares. 

3. Equilibrio de forzas. 

4. Lei de gravitación universal. A aceleración da gravidade. Peso dos corpos. 

5. Leis de Newton da Dinámica. 

6. Estudio de diversas forzas: rozamento, tensión, normal, forza centrípeta. Aplicación das 

leis de Newton a diversas situacións dinámicas. 

7. Lei de Hooke. Medida das forzas. Práctica de laboratorio: lei de Hooke. 

 

Criterios de avaliación 

1. Recoñecer o papel das forzas como causa da velocidade dos corpos e representalas 

vectorialmente. 

2. Utilizar o principio fundamental na resolución de problemas donde interveñen varias 

forzas. 

3. Aplicar as leis de Newton para a interpretación de fenómenos cotiás.. 

4. Valorar a importancia histórica e científica que a lei de gravitación supuxo para a 

unificación das mecánicas terrestre e celeste. 

5. Comprender que a caída libre e o movemento orbital son dúas manifestacións da lei de 

gravitación universal. 

6. Identificar as aplicacións prácticas dos satélites artificiais. 
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Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave 

Estándares de aprendizaxe        C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiás nos que 

hai cambios na velocidade dos corpos      

CMCCT Describe como as forzas producen cambios na 

velocidade dos corpos 

X 

Representa  vectorialmente o peso,forza normal, forza de 

rozamento en movementos rectilíneos e a forza centrípeta 

no MCU 

 

CMCCT Debuxa os vectores forza correspondentes ás forzas de 

rozamento, normal, e centrípeta en distintas situacións 

físicas. 

X 

Identifica as forzas que actúan sobre un corpo no plano 

horizontal e inclinado calculando a aceleración 

CMCCT Representa as forzas que actúan sobre un corpo situado 

nun plano horizontal e inclinado 

X 

Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de Newton CMCCT  

CCL 

Pon exemplos cotiás en onde interveñan as leis de 

Newton 

X 

Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia da 

segunda lei 

CMCCT Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia 

da segunda lei 

X 

Representa e interpreta as forzas de acción e reacción CMCCT Debuxa as forzas de acción e reacción cita ás súas 

características e xustifica que están aplicadas sobre 

corpos distintos 

X 

Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción 

gravitatorias só se poñen de manifesto en obxectos moi 

masivos 

CMCCT Xustifica a baixa intensidade das forzas gravitatorias. 

Calcula a forza de interacción entre masas usando a lei 

da gravitación universal. 

X 

Obtén a expresión da aceleración da gravidade a partir da 

lei de gravitación relacionando a fórmula do peso dun corpo 

e a forza de atracción gravitatoria 

CMCCT Deduce a aceleración da gravidade a partir da lei de 

gravitación universal 

Deduce a fórmula do peso dun corpo 

X 

Razoa o motivo polo que as forzas gravitatorias producen 

movementos de caida libre ou movementos orbitais 

CMCCT Razoa que a forza gravitatoria produce movementos 

orbitais ou de caida libre 

X 

Describe as aplicacións dos satélites artificiais CMCCT Cita aplicacións dos satélites artificiais  

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables.
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Unidade 3. ESTÁTICA DE FLUIDOS 

 

Contidos 

1. Concepto de fluído. Densidade. 

2. Presión. Unidades. 

3. Forzas no interior dos fluídos. Presión hidrostática. Aplicacións. 

4. Principio de Pascal. Aplicacións. 

5. Forza de empuxe. Principio de Arquímedes. Flotación. 

6. Presión atmosférica. Efectos da presión atmosférica. Barómetros e manómetros. 

7. Práctica de laboratorio: Principio de Arquímedes. 

 

 

Criterios de avaliación 

1. Recoñecer que o efecto dunha forza non só depende da súa intensidade, senón tamén 

da superficie sobre a que actúa. 

2. Interpretar fenómenos naturais e aplicacións tecnolóxicas en relación cos principios 

da hidrostática, e resolver problemas aplicando as expresións matemáticas destes. 

3. Deseñar e presentar experiencias ou dispositivos que ilustren o comportamento dos 

fluídos e que poñan de manifesto os coñecementos adquiridos, así como a iniciativa e 

a imaxinación. 

4. Aplicar os coñecementos sobre a presión atmosférica á descrición de fenómenos 

meteorolóxicos e á interpretación de mapas do tempo, recoñecendo termos e 

símbolos específicos da meteoroloxía. 
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Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave  

Estándares de aprendizaxe           C.Clave1                            Indicadores de logro                            GMC2 

Interpreta fenómenos e aplicacións prácticas nas que se pon 

de manifesto a relación entre a superficie de aplicación 

dunha forza e o efecto resultante. 

CMCCT Explicar a influencia da superficie dos corpos sobre a 

presión 

Describe algunha experiencia que explique o anterior 

Cita exemplos da vida cotiá 

X 

Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto regular en 

distintas situacións nas que varía a superficie en que se 

apoia; compara os resultados e extrae conclusións 

CMCCT Interpreta fenómenos e manifestacións prácticas da 

influencia da superficie na presión  

Calcula a  presión usando a expresión de definición 

X 

Xustifica razoadamente fenómenos en que se poña de 

manifesto a relación entre a presión e a profundidade no seo 

da hidrosfera e a atmosfera. 

CMCCT Xustifica como inflúe a profundidade coa presión 

atmosférica 

Resolve problemas relacionados coa presión no 

interior dun fluído aplicando o principio fundamental 

da hidrostática 

X 

Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio de 

Pascal, como a prensa hidráulica, o elevador, ou a dirección 

e os freos hidráulicos, aplicando a expresión matemática 

deste principio á resolución de problemas en contextos 

prácticos. 

CMCCT Coñece e xustifica aplicacións do Principio de Pascal: 

prensa hidráulica, frenos hidráulicos ... 

Resolve problemas usando o Principio de Pascal 

 

X 

Explica o abastecemento de auga potable, o deseño dunha 

presa e as aplicacións do sifón, utilizando o principio 

fundamental da hidrostática. 

CMCCT Explica o abastecemento de auga potable, o deseño 

dunha presa e as aplicacións do sifón, utilizando o 

principio fundamental da hidrostática. 

X 

Resolve problemas relacionados coa presión no interior dun 

fluído aplicando o principio fundamental da hidrostática 

CMCCT Resolve problemas relacionados coa presión no 

interior dun fluído aplicando o principio fundamental 

da hidrostática 

X 

Predí a maior ou menor flotabilidade de obxectos utilizando 

a expresión matemática do principio de Arquímedes, e 

CMCCT Coñece o principio de Arquímedes 

Sabe aplicar as condicións de flotación e resolve 

X 
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verifícaa experimentalmente nalgún caso. problemas de flotación 

Comproba experimentalmente o principio de 

Arquímedes 

Comprobar experimentalmente ou utilizando aplicacións  

virtuais interactivas a relación entre presión hidrostática e 

profundidade en fenómenos como o paradoxo hidrostático, o 

tonel de Arquímedes e o principio dos vasos comunicantes 

CMCCT Coñece aplicacións virtuais de fenómenos como o 

paradoxo hidrostático, o tonel de Arquímedes e o 

principio dos vasos comunicantes 

Facer experiencias no laboratorio relacionadas coa 

presión hidrostática 

X 

Interpreta o papel da presión atmosférica en experiencias 

como o experimento de Torricelli, os hemisferios de 

Magdeburgo, recipientes invertidos onde non se derrama o 

contido, etc., inferindo o seu elevado valor 

CMCCT 

CD 

Describe a experiencia de Torricelli 

Facer experiencias no laboratorio relacionadas coa 

presión atmosférica 

X 

Describe o funcionamento básico de barómetros e 

manómetros, e xustifica a súa utilidade en diversas 

aplicacións prácticas  

CCEC 

CMCCT 

Describe o funcionamento básico do barómetro e dun  

manómetro, e cita exemplos prácticos 

X 

Relaciona os fenómenos atmosféricos do vento e a 

formación de frontes coa diferenza de presións atmosféricas 

entre distintas zonas 

CMCCT Explica a relación que hai entre a formación de vento 

ou frentes coa presión atmosférica 

X 

Interpreta os mapas de isóbaras que se amosan no 

prognóstico do tempo, indicando o significado da 

simboloxía e os datos que aparecen nestes. 

CMCCT Coñece o que é unha isobara 

Interpreta os mapas de isobaras 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables 
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Unidade 4. TRABALLO E ENERXÍA 
 

Contidos   

1. Concepto de  traballo mecánico. Potencia. Unidades. 

2. Enerxía mecánica: enerxía cinética e enerxía potencial gravitatoria. 

3. O traballo como forma de transferencia de enerxía. Relacións coa enerxía cinética e 

coa enerxía potencial gravitatoria. 

4. Principio de conservación da enerxía e da enerxía mecánica. 

5. Concepto de calor. O calor como forma de transferencia de enerxía. Unidades. 

6. Efectos da calor sobre os corpos: variación de temperatura. Escalas termométricas. 

Calor específico. Equilibrio térmico. 

7. Efectos da calor sobre os corpos: cambios de estado. Calores latentes de fusión e 

ebulición. 

8. Efectos da calor sobre os corpos: dilatación. 

9. Máquinas térmicas. 

10. Práctica de laboratorio: determinación da calor específica dun corpo. 

 

Criterios de avaliación 

1. Analizar as transformacións entre enerxía cinética e enerxía potencial, aplicando o 

principio de conservación da enerxía mecánica cando se despreza a forza de 

rozamento, e o principio xeral de conservación da enerxía cando existe disipación 

desta por mor do rozamento. 

2. Relacionar os conceptos de traballo e potencia na resolución de problemas, 

expresando os resultados en unidades do Sistema Internacional ou noutras de uso 

común. 

3. Comprender a limitación que o fenómeno da degradación da enerxía supón para a 

optimización dos procesos de obtención de enerxía útil nas máquinas térmicas, e o 

reto tecnolóxico que supón a mellora do rendemento destas para a investigación, a 

innovación e a empresa. 

4. Valorar a relevancia histórica das máquinas térmicas como desencadeadores da 

Revolución Industrial, así como a súa importancia actual na industria e no transporte. 

5. Recoñecer que a calor e o traballo son dúas formas de transferencia de enerxía, e 

identificar as situacións en que se producen. 

6. Relacionar cualitativa e cuantitativamente a calor cos efectos que produce nos 

corpos: variación de temperatura, cambios de estado e dilatación. 
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Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave 

Estándares de aprendizaxe            C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Resolve problemas de transformacións entre enerxía 

cinética e potencial gravitatoria, aplicando o principio de 

conservación da enerxía mecánica. 

CMCCT Coñece e define as enerxías cinética e potencial 

gravitatoria 

Resolve problemas de enerxías cinética e potencial 

aplicando o principio de conservación da enerxía 

mecánica 

Resolve problemas sinxelos de traballo, potencia  e 

enerxía 

X 

Determina a enerxía disipada en forma de calor en 

situacións onde diminúe a enerxía mecánica. 

CMCCT Calcula a enerxía disipada en forma de calor en 

situacións onde diminúe a enerxía mecánica. 

X 

Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, 

incluíndo situacións en que a forza forma un ángulo 

distinto de cero co desprazamento, e expresar o resultado 

nas unidades do Sistema Internacional ou noutras de uso 

común, como a caloría, o kWh e o CV 

CMCCT Calcula o traballo asociado a unha forza 

Coñecer cando o traballo e nulo habendo forza e 

desprazamento 

Coñece e define a potencia 

Facer problemas onde se relaciona o traballo coa 

potencia 

Usa unidades do SI e outras de uso común como KW·h, 

caloría   ou CV 

X 

Explica ou interpreta, mediante ilustracións ou a partir 

delas, o fundamento do funcionamento do motor de 

explosión 

CMCCT Debuxa un esquema dun motor de explosión 

identificando as súas partes 

 

Emprega simulacións virtuais interactivas para determinar 

a degradación da enerxía en diferentes máquinas, e expón 

os resultados empregando as TIC 

CMCCT 

CD,CCL 

 

Traballa con simulacións virtuais  

Identifica a calor e o traballo como formas de intercambio 

de enerxía, distinguindo as acepcións coloquiais destes 

CMCCT Xustifica que o traballo e o calor son formas de 

intercambio de enerxía. 

X 
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termos do seu significado científico. 

Recoñece en que condicións un sistema intercambia 

enerxía en forma de calor ou en forma de traballo. 

CMCCT Coñece as condicións nas que un sistema intercambia 

enerxía en forma de calor ou traballo. 

X 

Describe os cambios que experimenta un corpo ao gañar 

ou perder enerxía ,  determinar a calor necesaria para que 

se produza unha variación de temperatura dada e para un 

cambio de estado, e representar graficamente estas 

transformacións. 

CMCCT Coñece e define o calor específico. 

Calcula a calor absorbida ou desprendida polos corpos o 

variar a temperatura. 

Cita os cambios de estado. 

Fai cálculos da calor nos cambios de estado. 

Facer as gráficas dos cambios de estado. 

X 

Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta 

temperatura e o valor da temperatura final aplicando o 

concepto de equilibrio térmico 

 Resolve problemas do equilibrio térmico, sexa entre 

dous líquidos ou un líquido e un sólido. 

Calcula a temperatura final de equilibrio. 

X 

Relaciona a variación da lonxitude dun obxecto coa 

variación da súa temperatura utilizando o coeficiente de 

dilatación lineal correspondente 

CMCCT Coñece e describe a dilatación lineal de sólidos. 

Coñece o coeficiente de dilatación lineal e a súa unidade 

no SI 

Cita exemplos da vida cotiá. 

X 

Determina experimentalmente calores específicas e 

calores latentes de substancias mediante un calorímetro, 

realizando os cálculos necesarios a partir dos datos 

empíricos obtidos. 

CMCCT 

CAA 

Coñece o calorímetro e sabe debuxalo indicando as súas 

partes 

Determina experimentalmente calores específicos 

utilizando o calorímetro 

X 

1Competencias Clave. 2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
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Unidade 5. ESTRUTURA ATÓMICA E ENLACE QUÍMICO 

 

Contidos  

1. Modelos atómicos. Modelo atómico de Dalton. 

2. Introdución ao modelo atómico actual. Número atómico, número másico e isótopos. 

3. Aproximación ao concepto de orbital atómico. Estrutura electrónica dos átomos. 

4. Sistema periódico. Relación entre o sistema periódico e a estrutura electrónica dos 

átomos. 

5. Enlace químico: iónico, covalente e metálico. 

6. Forzas intermoleculares. Relación entre as propiedades físicas e o enlace químico. 

7. Práctica de laboratorio: ensaios físicos e relación co enlace químico. 

 

 

Criterios de avaliación 

1. Recoñecer a necesidade de utilizar modelos para interpretar a estrutura da materia. 

2. Relaciona as propiedades dos elementos coa posición na táboa periódica. 

3. Agrupar por familias os elementos representativos. 

4. Interpretar os tipos de enlace químico a partir da configuración electrónica dos 

elementos implicados e a súa posición na táboa periódica. 

5. Xustificar as propiedades dunha substancia a partir da natureza do seu enlace 

químico. 

6. Explica as propiedades das sustancias iónicas, covalentes e metálicas. 

7. Explica a natureza do enlace metálico (teoría dos electróns libres) 

8. Xustificar as propiedades dunha substancia a partir da natureza do seu enlace 

químico. 

9. Recoñecer a influencia das forzas intermoleculares no estado de agregación e nas 

propiedades de substancias de interese. 
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Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave 

Estándares de aprendizaxe           C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Compara os modelos atómicos propostos o longo da 

historia. 

CMCCT 

CCEC 

 

Describe o modelo atómico de Rutherford e de Bohr. 

Define número atómico, número másico e isótopo. 

Identifica e representa un átomo coñecido o seu número 

atómico e másico. 

X 

Utiliza as TIC para visualizar a representación da 

estrutura da materia 

CMCCT 

CD 

Utiliza adecuadamente as TIC para visualizar modelos 

atómicos, estruturas electrónicas e estruturas de moléculas 

ou redes. 

X 

Establece a configuración electrónica dos elementos 

representativos a partir do seu número atómico para 

deducir a súa posición na táboa periódica, os seus 

electróns de valencia e o seu comportamento químico. 

CMCCT Describe o modelo atómico actual de modo sinxelo e usa o 

concepto de orbital. 

Coñece os orbitais s, p, e d e úsaos para escribir a 

configuración electrónica dos átomos a partir do seu 

número atómico. 

Predí a posición na táboa dun elemento a partir da 

configuración. 

X 

Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases 

nobres, e xustifica esta clasificación en función da súa 

configuración electrónica 

CMCCT Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases 

nobres, e xustifica esta clasificación en función da súa 

configuración electrónica. 

X 

Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, e 

sitúaos na táboa periódica. 

CMCCT Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos 

representativos. 

Sitúa na táboa periódica os metais alcalinos, alcalino-

térreos, os halóxenos, e o carbono, nitróxeno, osíxeno, 

xofre e hidróxeno. 

X 

Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para 

predicir a estrutura e a fórmula dos compostos iónicos e 

covalentes 

CMCCT Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para 

predicir a estrutura e a fórmula dos compostos iónicos e 

covalentes. 

X 
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Explica as propiedades de substancias covalentes, 

iónicas e metálicas en función das interaccións entre os 

seus átomos ou as moléculas. 

CMCCT Identifica sustancias iónicas, covalentes e metálicas pola 

súa fórmula química e explica as súas propiedades físicas 

máis salientables baseándose nas interaccións entre os seus 

átomos ou moléculas. 

X 

Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría 

dos electróns libres, e relaciónaa coas propiedades 

características dos metais. 

CMCCT Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría 

dos electróns libres, e relaciónaa coas propiedades 

características dos metais. 

X 

Xustifica a importancia das forzas intermoleculares en 

substancias de interese biolóxico. 

CMCCT Cita exemplos de sustancias de interese biolóxico nas que a 

presenza de forzas intermoleculares xustifiquen algunhas 

das súas propiedades características. 

X 

Relaciona a intensidade e o tipo das forzas 

intermoleculares co estado físico e os puntos de fusión e 

ebulición das substancias covalentes moleculares, 

interpretando gráficos ou táboas que conteñan os datos 

necesarios. 

CMCCT Predí e explica de entre dúas ou máis sustancias cales terán 

temperaturas de ebulición ou fusión máis altas ou baixas 

baseándose no tipo de forzas intermoleculares presentes. 

X 

Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan 

deducir o tipo de enlace presente nunha substancia 

descoñecida. 

CMCCT Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan 

deducir o tipo de enlace presente nunha substancia 

descoñecida. 

 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 



 

I.E.S. Arcebispo Xelmírez I Curso académico 2020-2021 

Departamento de Física e Química 

 

Unidade 6. NOMENCLATURA QUÍMICA 

 

Contidos  

1. Convencións sobre nomenclatura e formulación química. Números de oxidación. 

2. Nomenclatura química de compostos inorgánicos binarios e ternarios. 

3. O carbono como base dos compostos orgánicos. Nomenclatura química de 

hidrocarburos. 

4. Concepto de grupo funcional. Nomenclatura química de alcois, aldehidos, cetonas, 

ácidos carboxílicos, ésteres e aminas. 

 

Criterios de avaliación 

1. Nomear e formular compostos inorgánicos ternarios segundo a IUPAC. 

2. Establecer as razóns da singularidade do carbono e valorar a súa importancia na 

constitución dun elevado número de compostos naturais e sintéticos. 

3. Identificar e representar hidrocarburos sinxelos mediante distintas fórmulas, 

relacionalas con modelos moleculares físicos ou xerados por computador, e coñecer 

algunhas aplicacións de especial interese. 

4. Identificar e representar hidrocarburos sinxelos mediante distintas fórmulas. 

5. Recoñecer os grupos funcionais en moléculas de especial interese. 
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Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave 

Estándares de aprendizaxe           C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, seguindo 

as normas da IUPAC. 

CMCCT Nomea e formula compostos inorgánicos binarios e 

ternarios, seguindo as normas da IUPAC. 

 

Explica os motivos polos que o carbono é o elemento que 

forma maior número de compostos. 

CMCCT Xustifica os motivos polos que o carbono forma un 

gran número de compostos 

X 

Analiza as formas alotrópicas do carbono, relacionando a 

estrutura coas propiedades. 

CMCCT Coñece a estrutura do carbono diamante, do carbono 

grafito e outras máis recentes como o grafeno e 

fullerenos. 

 

Identifica e representa hidrocarburos sinxelos mediante a súa 

fórmula molecular, semidesenvolvida e desenvolvida. 

CMCCT Representa hidrocarburos sinxelos mediante a fórmula 

molecular e desenvolvida. 

X 

Deduce, a partir de modelos moleculares, as fórmulas usadas 

na representación de hidrocarburos. 

CMCCT Utiliza modelos moleculares para representar 

moléculas sinxelas 

X 

Describe as aplicacións de hidrocarburos sinxelos de 

especial interese. 

CMCCT Coñece algunhas aplicacións dos hidrocarburos. 

Nomea e formula hidrocarburos seguindo as normas 

da IUPAC. 

X 

Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a partir da 

fórmula de alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, 

ésteres e aminas. 

CMCCT Nomea e formula alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos 

carboxílicos, ésteres e aminas seguindo as normas da 

IUPAC. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
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Unidade 7. A REACCIÓN QUÍMICA 

 

Contidos 

1. Masa atómica. escala de masas atómicas relativa.  

2. Cantidade de sustancia. Mol. Número de Avogadro. Masa molar. 

1. Disolucións: formas de expresar a concentración dunha disolución. 

2. Concepto de reacción química. Ecuación química. 

3. Mecanismo e velocidade dunha reacción química. Teoría de colisións. Factores que 

inflúen na velocidade de reacción. 

4. Enerxía de reacción. Reaccións exotérmicas e endotérmicas. 

5. Cálculos estequiométricos. 

6. Reaccións de síntese. Exemplos e aplicacións. 

7. Concepto de Arrhenius de ácido e base. Concepto de pH. Reaccións ácido-base. 

Reaccións de neutralización. Exemplos e aplicacións. 

8. Reaccións de oxidación-reducción (combustión). Exemplos e aplicacións. 

9. Práctica de laboratorio: realización de diversas reaccións químicas onde se poñan de 

manifesto os conceptos vistos no tema. 

 

Criterios de avaliación 

1. Diferenciar entre masa atómica, masa atómica relativa e masa molar; así como, entre 

masa molecular, masa molecular relativa e masa molar dunha sustancia molecular. 

2. Recoñecer a cantidade de substancia como magnitude fundamental e o mol como a 

súa unidade no Sistema Internacional de Unidades. 

3. Realizar os cálculos necesarios para a preparación dunha disolución e expresar a súa 

concentración. 

4. Explicar o mecanismo dunha reacción química e deducir a lei de conservación da 

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

5. Razoar como se altera a velocidade dunha reacción ao modificar algún dos factores 

que inflúen sobre ela, utilizando o modelo cinético-molecular e a teoría de colisións 

para xustificar esta predición. 

6. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros supondo un rendemento 

completo da reacción, partindo do axuste da ecuación química correspondente. 

7. Identificar ácidos e bases, coñecer o seu comportamento químico e medir a súa 

fortaleza utilizando indicadores e o pH-metro dixital. 

8. Realizar experiencias de laboratorio nas que teñan lugar reaccións de síntese, 

combustión e neutralización, interpretando os fenómenos observados. 

9. Valorar a importancia das reaccións de síntese, combustión e neutralización en 

procesos biolóxicos, en aplicacións cotiás e na industria, así como a súa repercusión 

ambiental. 
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Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave 

Estándares de aprendizaxe            C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia, a 

masa atómica ou molecular e a constante do número de 

Avogadro. 

CMCCT Explica a diferenza entre masa atómica relativa, masa 

de un átomo e masa molar. 

X 

 

Calcula masas molares a partir das masas atómicas 

relativas dos átomos que constitúen unha sustancia 

química. 

X 

Identifica e usa o mol como a unidade no Sistema 

Internacional para a magnitude cantidade de 

sustancia. 

X 

Realiza cálculos que relacionen masa, cantidade de 

sustancia, masa molar e número de átomos ou 

moléculas. 

X 

Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, 

con reactivos puros e supondo un rendemento completo da 

reacción, tanto se os reactivos están en estado sólido como 

se están en disolución. 

CMCCT Identifica unha disolución como unha mestura 

homoxénea de dúas ou máis sustancias puras. 

 

X 

Calcula a concentración dunha disolución en % en 

masa, % en volume, concentración en masa e 

molaridade. 

X 

Usa datos de concentración dunha disolución para 

averiguar a masa ou a cantidade de sustancia dos seus 

compoñentes, así como o número de átomos ou 

moléculas que contén. 

X 

Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de 

colisións, e deduce a lei de conservación da masa 

CMCCT Xustifica as reaccións pola teoría das colisións 

Enuncia e xustifica a lei de conservación da masa 

(Lavoisier) 

X 

Predí o efecto que sobre a velocidade de reacción teñen a 

concentración dos reactivos, a temperatura, o grao de 

CMCCT Predí a influencia da concentración, temperatura 

,grado de división  e dos catalizadores na velocidade 

X 
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división dos reactivos sólidos e dos catalizadores. da reacción. 

Facer algunha experiencia sinxela relacionada co dito 

anteriormente. 

Coñecer exemplos prácticos cotiás. 

Analiza o efecto dos factores que afectan a velocidade dunha 

reacción química, sexa a través de experiencias de 

laboratorio ou mediante aplicacións virtuais interactivas nas 

que a manipulación das variables permita extraer 

conclusións 

CMCCT 

CD 

Traballar con aplicacións virtuais interactivas X 

Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha 

reacción química analizando o signo da calor de reacción 

asociada 

 Coñece e describe reaccións endotérmicas e 

exotérmicas a nalizando o signo da calor 

X 

Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia, a 

masa atómica ou molecular e a constante do número de 

Avogadro. 

CMCCT Fai cálculos masa-masa e masa-volumen 

Facer exercicios de aplicación do número de 

Avogadro 

X 

Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en termos 

de partículas e moles e, no caso de reaccións entre gases, en 

termos de volumes 

CMCCT Interpretar os coeficientes dunha ecuación en termos 

de moléculas e moles 

X 

Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, 

con reactivos puros e supondo un rendemento completo da 

reacción, tanto se os reactivos están en estado sólido como 

se están en disolución 

CMCCT Calcula a cantidade de reactivo ou de produto que 

intervén nunha reacción química supondo sustancias 

puras e en disolución. 

 

X 

Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o comportamento 

químico de ácidos e bases. 

CMCCT Coñece e sabe aplicar a teoría de Arrhenius. X 

Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha 

disolución utilizando a escala de pH. 

CMCCT Utilizando o pH coñecer cando unha disolución é  

ácida,básica ou neutra. 

X 
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Coñecer o papel indicador universal. 

Deseña e describe o procedemento de realización dunha 

volumetría de neutralización entre un ácido forte e unha base 

forte, e interpreta os resultados. 

CMCCT 

CSIEE 

Deseña e realiza experimentalmente unha valoración 

ácido-base. 

X 

Planifica unha experiencia e describe o procedemento para 

seguir no laboratorio que demostre que nas reaccións de 

combustión se produce dióxido de carbono mediante a 

detección deste gas. 

CMCCT 

CSIEE 

Facer unha reacción de combustión na que se 

desprenda dióxido de carbono (bicarbonato e 

vinagre) 

X 

Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas que teñan 

lugar reaccións de síntese, combustión ou neutralización. 

CMCCT 

CAA 

Facer unha neutralización e unha combustión. X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 
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CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 

A metodoloxía a empregar no desenvolvemento das unidades didácticas será a seguinte: 

 Revisión dos coñecementos básicos necesarios para o desenvolvemento do traballo 

na aula. 

 Lectura comprensiva dos contidos da unidade por parte dos alumnos. 

 Exposición do profesor, ordenada de xeito interactivo a través do diálogo cos 

alumnos nas sesións de clase e nas actividades de aplicación e resolución de 

dúbidas. 

 Actividades para a consolidación dos coñecementos físico-químicos, nas que se 

desenvolvan as técnicas e procedementos básicos na materia:  cuestións conceptuais, 

exercicios numéricos, problemas, experiencias de laboratorio. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para a avaliación dos alumnos usaranse os seguintes procedementos e instrumentos de 

avaliación: 

c) Procedemento observación do traballo e participación do alumno, que incluirá os 

seguintes instrumentos: 

 Listas de control, que avaliará o traballo do alumno nas tarefas enviadas para a 

casa, incluíndo exercicios indicados polo profesor, informes de traballos de 

laboratorio e outros traballos sinalados polo profesor. 

No que respecta aos informes de laboratorio terase en conta os seguintes aspectos 

para a súa avaliación: cumprimento de prazos de entrega, completo e rigoroso en 

canto ao contido e aos cálculos matemáticos, calidade expresiva do informe, 

calidade da presentación. 

 Rexistros anecdóticos, que avaliará o traballo na aula. Aquí estarán incluídos o 

traballo individual e a participación nos traballos en grupo, especialmente nas 

prácticas de laboratorio. 

 

A rúbrica para avaliar este apartado figura mais abaixo. 

 

d) Procedemento Probas escritas que avaliará os coñecementos do alumno e que 

poderá incluír os seguintes instrumentos: 

 Preguntas de desenrolo teórico, definicións ou explicacións. 

 Cuestións de razoamento, de opción múltiple ou de completar ocos. 

 Exercicios de cálculo e resolución de problemas. 

 

Con carácter xeral, realizaranse 2 probas escritas por avaliación. En cada unha das 

probas entrará a materia dada dende a última proba realizada, aínda que o alumno 

deberá ter presente os contidos impartidos dende principio de curso. 
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RÚBRICA AVALIACIÓN TRABALLO E PARTICIPACIÓN DO ALUMNO 

Traballo e participación do alumno 

Realiza sempre as tarefas indicadas para a casa, cumprindo os prazos indicados. 

Nos períodos de traballo individual ou en grupo na aula, aproveita o tempo realizando 

as tarefas indicadas. 

Os traballos de laboratorio ou de outro tipo compren satisfactoriamente coas 

indicacións sinaladas na programación. 

(1 punto) 

En varias ocasións non realizou as tarefas indicadas para a casa. 

Nos períodos de traballo individual ou en grupo na aula, foi amoestado verbalmente 

polo profesor en varias ocasións. 

Os traballos de laboratorio ou de outro tipo non compren coas indicacións sinaladas 

na programación en un ou máis aspectos. 

(0,50 puntos) 

So en ocasións realizou as tarefas indicadas para a casa. 

Nos períodos de traballo individual ou en grupo na aula, foi amoestado verbalmente 

polo profesor en varias ocasións. 

Os traballos de laboratorio ou de outro tipo están incompletos, presentan erros e non 

compren coas indicacións sinaladas na programación en dous ou máis aspectos. 

(0,25 puntos) 

Mostra un abandono da materia. Non realiza practicamente nunca as tarefas para a 

casa ou apreciase que non foron realizadas por él. 

Non entregou algún dos traballos de laboratorio ou estes presentan erros importantes, 

están moi incompletos ou apreciase que non foron feitos por él. 

(0 puntos) 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A cualificación correspondente a cada avaliación obterase do seguinte xeito: 

 Os distintos aspectos recollidos no procedemento Observación do traballo do 

alumno poderá ter, a xuízo do profesor, ata un peso na cualificación da avaliación 

dun 10% (1 punto sobre 10). Para a valoración deste aspecto seguirase a rúbrica 

que se mostra mais abaixo. 

 A media aritmética das notas obtidas nas probas escritas terá un peso dun 90% (9 

puntos sobre 10). Non obstante, aquelas probas con notas inferiores a 3,5 puntos 

sobre 10 deben ser repetidas polo alumno. 

 

A nota final da avaliación será o resultado de sumar as dúas notas anteriores: 

Nota avaliación = Nota media exámenes·0,90 + Nota traballo alumno (0-1) 

A cualificación correspondente á nota final de xuño obterase promediando a media 

aritmética das probas escritas realizadas durante o curso (non a media das avaliacións) 

coa nota global do curso do procedemento Observación do traballo e participación do 

alumno segundo a fórmula seguinte: 

Nota final curso = Nota media exámenes·0,90 + Nota traballo alumno (0-1) 

 

A cualificación da avaliación extraordinaria de setembro será a nota obtida nesa proba. 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 Nas probas escritas indicarase o valor de cada pregunta. 

 Na cualificación das preguntas teóricas e cuestións, ademais de ter en conta a 

corrección da resposta, valorarase tamén a claridade e concreción na exposición, o 

razoamento usado, a presentación, redacción, ortografía … 

 Na cualificación dun problema valorarase, en cada apartado, por unha banda a 

corrección do plantexamento: utilización adecuada das leis físicas aplicables ao 

caso e, por outra banda, se o plantexamento é correcto, valorarase o desenrolo 

preciso para acadar  a  solución final.  

 O uso e a expresión incorrecta das unidades (ou a súa ausencia)  poderá restar ata 

un 25% da nota da pregunta. Así mesmo, os erros de cálculo poderán restar ata un 

25% da nota dese apartado. 

 No caso de fraude comprobado na realización dunha proba escrita por calquera 

medio (copiar do compañeiro, copiar dun libro ou apuntes de clase, uso do móbil,  

etc...) a cualificación desa proba será dun 0, e o alumno deberá repetir a proba. Así 

mesmo, o alumno será sancionado de acordo coas normas do centro. 

 

SITUACIÓN DE ENSINO SEMIPRESENCIAL OU NON PRESENCIAL 

Se por motivos sanitarios hai alumnado recibindo ensino non presencial é necesario 

adaptar os procedementos e criterios anteriores á nova situación. 

Adaptación dos Procedementos e Instrumentos de avaliación 

a) Procedemento Observación do traballo e participación do alumno, que incluirá os 

seguintes instrumentos: 

 Entrega dos traballos propostos mediante o procedemento que o profesor acorde 

cos seus alumnos: subida dos traballos á aula virtual, envío por correo electrónico, 

etc. O instrumento será unha lista de control. 

 Participación na aula virtual. Comprobarase a actividade do alumno nos distintos 

apartados que figuran na aula virtual. Entrada en vídeos explicativos, entrada nas 

actividades subidas polo profesor, actividade nos temas obxecto de repaso ou 

ampliación, etc. 

Estes instrumentos complementarán aos sinalados para o ensino presencial, de modo 

que se utilizarán conxuntamente con eles para a obtención da nota dunha avaliación ou 

da nota final de curso. 

A ponderación destes instrumentos de avaliación farase segundo a seguinte rúbrica. 
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RÚBRICA AVALIACIÓN TRABALLO E PARTICIPACIÓN DO ALUMNO 

(SITUACIÓN DE ENSINO SEMIPRESENCIAL OU NON PRESENCIAL) 

Traballo e participación do alumno dende á casa 

Sempre realiza e entrega as tarefas propostas polo profesor nos prazos indicados. 

A súa actividade na aula virtual é a normal entrando nos documentos sinalados polo 

profesor ou nos documentos pertinentes para a realización das tarefas anteriormente 

sinaladas nas datas adecuadas. 

(1 punto) 

En varias ocasións non entregou as tarefas sinaladas polo profesor ou as entregou fóra 

de prazo. 

A súa actividade na aula virtual é incompleta e/ou desordenada non seguindo a 

secuencia cronolóxica do desenvolvemento dos temas e das tarefas propostas polo 

profesor. 

(0,5 puntos) 

En numerosas ocasións non entregou as tarefas sinaladas polo profesor ou as entregou 

fóra de prazo. 

A súa actividade na aula virtual foi moi incompleta, a miúdo non conducente á entrega 

do traballo proposto. 

(0,25 puntos) 

Mostra un abandono da materia. Non entregou case nunca as tarefas sinaladas polo 

profesor. 

A súa actividade na aula virtual foi nula ou practicamente nula. 

(0 puntos) 

 

b) Procedemento Proba telemática que avaliará, para os alumnos que corresponda, o 

grao de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 

O instrumento de avaliación será a propia proba ou probas telemáticas que se lles 

propoñan ao alumnado implicado. 

A nota final da avaliación calcularase dunha forma similar ao modo en que se calcula no 

ensino presencial: 

 

Nota avaliación = Nota media exames e/ou problemas telemáticas·0,90 + Nota 

traballo alumno (0-1) 

 

A cualificación correspondente á nota final de xuño obterase promediando a media 

aritmética das probas presenciais e telemáticas realizadas durante o curso (non a media 

das avaliacións) coa nota global do curso do procedemento Observación do traballo e 

participación do alumno segundo a seguinte fórmula: 

 

Nota final curso = Nota media exames e/ou problemas telemáticas·0,90 + Nota 

traballo alumno (0-1) 
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TEMPORALIZACIÓN 

 

 No presente curso, estímase un total de 34 semanas de clase entre o 25 de Setembro 

de 2020 ata  Xuño de 2021. 

 Estímase que no primeiro trimestre (primeira avaliación) se desenrolen as unidades 

1, 2 e parte da 3. 

 No segundo trimestre tratarase de desenvolver a parte restante da unidade 3, a 

unidade 4 e parte da unidade 5. 

 No derradeiro trimestre desenvolveranse a parte restante da unidade 5 e as unidades 

6 e 7. 
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CIENCIAS APLICADAS Á ACTIVIDADE PROFESIONAL 
 

Obxectivos 

 Aplicalo método científico a problemas concretos. 

 Diferenciar un fenómeno físico dun fenómeno químico e saber por exemplos de 

cada clase. 

 Coñecer o sistema internacional de unidades e realizar cambios de unidades de xeito 

correcto usando os Factores de Conversión. 

 Saber que toda medida ten asociada unha imprecisión, debida á precisión do 

aparello utilizado. 

 Debuxar unha gráfica correctamente e a partir da liña obtida, deducir o tipo de 

relación entre as variables. 

 Coñecelas normas básicas de seguridade e de traballo no laboratorio. 

 Recoñecer os diferentes elementos químicos. 

 Formular e nomear algunhas substancias de uso cotián. 

 Coñecer os símbolos dos elementos representativos. 

 Valoración do impacto ambiental de algunhas reaccións químicas. 

 Coñecer técnicas de separación de mesturas. 

 Coñecer o que é a contaminación e os seu tipos. 

 Coñece o obxectivo e a función dun técnico de laboratorio,saídas profesionais e 

estudos que deben adquirir. 

 Explica a función e obxectivos do CSIC describindo e identificando o seu logotipo. 

 Define o que é un residuo. 

 Coñece os tipos de residuos. 

 Coñece e describe  a radiactividade e algunhas unidades nas que se expresa. 

 Coñece e describe os tipos de residuos nucleares. 

 

 

Unidade 1. TRABALLO DE LABORATORIO.TÉCNICAS INSTRUMENTAIS 

 
Contidos 

1. Organización do laboratorio: materiais e normas de seguridade e hixiene. 

2. Aplicación do método científico aos traballos de laboratorio. 

3. Utilización de ferramentas das tecnoloxías da información e da comunicación para o 

traballo experimental do laboratorio. 

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

5. Análise da aplicación da ciencia en campos profesionais directamente relacionadas 

con Galicia. 

 

Criterios de avaliación 

1. Recoñecer e identificar as características do método científico. 

2. Utilizar correctamente os materiais e os produtos do laboratorio. 
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3. Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria e na sociedade. 

4. Aplicar as técnicas e o instrumental axeitado para identificar magnitudes. 

5. Preparar disolucións de diversa índole, utilizando estratexias prácticas 

6. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 

aparecen en publicacións e medios de comunicación. 

7. Coñecer e respectar as normas de seguridade e hixiene no laboratorio. 

8. Contrastar algunhas hipóteses baseándose na experimentación, na compilación de 

datos e na análise de resultados. 

9. Separar os compoñentes dunha mestura utilizando as técnicas instrumentais 

adecuadas. 

10. Saber preparar disolucións. 

11. Predicir que tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de alimentos. 

12. Determinar que técnicas habituais de desinfección hai que utilizar segundo o uso 

que se faga do material instrumental nos establecementos sanitarios, de imaxe 

persoal e de tratamentos de benestar, e nas industrias e os locais relacionados co 

sector alimentario e as súas aplicacións. 

13. Analizar os procedementos instrumentais que se utilizan en diversas industrias 

como a alimentaria, a agraria, a farmacéutica, a sanitaria e a de imaxe persoal, e 

outros sectores da industria. 

14. Desenvolver pequenos traballos de investigación coas TIC. 

15. Contrastar as posibles aplicacións científicas nos campos profesionais directamente 

relacionados co seu contorno. 

 

Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro competencias clave 

 

Estándares de aprendizaxe            C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Determina o tipo de 

instrumental de laboratorio 

necesario segundo o tipo de 

traballo que vaia realizar. 

CAA 

CMCCT 

Coñece, describe e debuxa o material 

de laboratorio utilizado 

X 

Recoñece e cumpre as normas 

de seguridade e hixiene que 

rexen nos traballos de 

laboratorio. 

CSC 

CMCCT 

Coñece e respecta as normas de 

seguridade e hixiene no laboratorio 

Coñece as normas mínimas para 

resolver problemas sinxelos que 

poden suceder  no laboratorio: cortes, 

incendios, queimaduras, 

intoxicacións, etc. 

X 

Recolle e relaciona datos 

obtidos por diversos medios, 

incluídas as tecnoloxías da 

información e da comunicación, 

para transferir información de                                   

carácter científico 

CAA 

CSIEE 

CD 

Recolle datos obtidos por diversos 

medios e sabe relacionalos 

X 

Determina e identifica medidas CAA Sabe calcular a masa dun sólido X 
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de volume, masa ou 

temperatura utilizando ensaios 

de tipo físico ou químico. 

CMCCT Sabe calcular a temperatura, volume. 

Decide que tipo de estratexia 

práctica cómpre aplicar para a 

preparación dunha disolución 

concreta. 

CMCCT 

CAA 

Sabe preparar disolucións a partir dun 

sólido ou dun líquido. 

X 

Establece que tipo de técnicas 

de separación e purificación de 

substancias se debe utilizar 

nalgún caso concreto. 

CMCCT 

CAA 

Coñece e describe técnicas de 

separación como: filtración, 

destilación, cromatografía, 

decantación, etc. 

X 

Discrimina que tipos de 

alimentos conteñen diferentes 

biomoléculas. 

CMCCT 

CAA 

Coñecer que moléculas hai nos 

alimentos cotiás como leite, 

aceite,patacas, margarina etc 

X 

Describe técnicas e determina o 

instrumental axeitado para os 

procesos cotiáns de 

desinfección. 

CMCCT 

CAA 

Coñece e describe técnicas 

experimentais utilizadas nos procesos 

de desinfección. 

X 

Resolve acerca de medidas de 

desinfección de materiais de 

uso cotián en distintos tipos de 

industrias ou de medios 

profesionais. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

Sabe aplicar medidas para resolver 

problemas de desinfección de uso 

cotián que xurden na industria ou nos 

medios profesionais. 

 

Relaciona procedementos 

instrumentais coa súa 

aplicación no campo industrial 

ou no de servizos. 

CMCCT   

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables 

 

Unidade 2. APLICACIÓNS DA CIENCIA NA CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

 

Contidos 

1. Contaminación: concepto e tipos. 

2. Contaminación atmosférica: orixe, tipos e efectos 

3. Contaminación do solo 

4. Contaminación da auga 

5. Calidade da auga: técnicas de tratamento e depuración. 

6. Contaminación nuclear 

7. Análise sobre o uso da enerxía nuclear 

8. Xestión dos residuos 

9. Normas básicas e experimentais sobre química ambiental 

10. Xestión do planeta e desenvolvemento sustentable 

11. Prácticas: 
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– Medida de magnitudes :a masa 

– Determinación da densidade dun sólido 

– Preparación de disolucións 

– Obtención dunha sal insoluble por precipitación 

– Destilación do viño 

– Síntese de substancias:fabricando xabón 

– A predicción de biomoléculas:recoñecemento do almidón 

12.  Importancia das campañas de sensibilización sobre o ambiente. Aplicación no 

contorno máis próximo 

 

Criterios de avaliación 

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

representativos. 

2. Contrastar en que consisten os efectos ambientais da contaminación atmosférica, 

tales como a chuvia ácida, o efecto invernadoiro, a destrución da capa de ozono e o 

cambio climático. 

3. Precisar os efectos contaminantes que se derivan da actividade industrial e agrícola, 

nomeadamente sobre o solo. 

4. Identificar os axentes contaminantes da auga, informar sobre o tratamento de 

depuración desta e compilar datos de observación e experimentación para detectar 

contaminantes nela. 

5. Precisar en que consiste a contaminación nuclear, reflexionar sobre a xestión dos 

residuos nucleares e valorar criticamente a utilización da enerxía nuclear. 

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

futuro da humanidade. 

7. Precisar e identificar as fases procedementais que interveñen no tratamento de 

residuos e investiga obre a recollida selectiva. 

8. Contrastar argumentos a favor da recollida selectiva de residuos e a súa repercusión a 

nivel familiar e social. 

9. Utilizar ensaios de laboratorio relacionados coa química ambiental, e coñecer o que 

é unha medida de pH e o seu manexo para controlar o ambiente. 

10. Analizar e contrastar opinións sobre o concepto de desenvolvemento sustentable e 

as súas repercusións para o equilibrio ambiental. 

11. Participar en campañas de sensibilización, a nivel do centro docente, sobre a 

necesidade de controlar a utilización dos recursos enerxéticos ou doutro tipo. 

12. Deseñar estratexias para dar a coñecer aos/ás compañeiros/as e ás persoas próximas 

a necesidade de manter o ambiente. 

 

Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave 

Estándares de aprendizaxe  C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Utiliza o concepto de 

contaminación aplicado a casos 

concretos. 

CMCCT 

CSC 

Coñecer o que é a contaminación e os 

tipos de contaminación. 

X 
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Discrimina os tipos de 

contaminación da atmosfera, a súa 

orixe e os seus efectos. 

CMCCT 

CSC 

Coñecer o que é a atmósfera e as súas 

capas e rexións. 

Saber a composición da atmósfera 

Coñece os tipos de contaminación 

atmosférica: gases, vapores, partículas 

X 

Categoriza, recoñece,  distingue os 

efectos ambientais da 

contaminación atmosféricas, como 

a chuvia ácida, o efecto 

invernadoiro, a destrución da capa 

de ozono ou o cambio global a 

nivel climático, e valora os seus 

efectos negativos para o equilibrio 

do planeta. 

CMCCT 

CSC 

Coñece e describe a chuvia ácida, 

efecto invernadoiro, destrucción da 

capa de ozono. 

Coñece as consecuencias do efecto 

invernadoiro. 

Coñece e describe o cambio climático 

e os seus efectos. 

X 

Relaciona os efectos 

contaminantes da actividade 

industrial e agrícola sobre o solo. 

CMCCT 

CSC 

Coñece e identifica os axentes 

contaminantes das industrias sobre o 

solo. 

X 

Discrimina e identifica os axentes 

contaminantes da auga, coñece o 

seu tratamento e deseña algún 

ensaio sinxelo de laboratorio para 

a súa detección. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

CSC 

 

Coñece e define a hidrosfera 

Coñece e describe o ciclo da auga 

Coñe e describe as E.T.A.P 

Coñece as ventaxas e inconvintes da 

desalación. 

Coñece e describe os axentes 

contaminantes da auga. 

X 

Establece en que consiste a 

contaminación nuclear, analiza a 

xestión dos residuos nucleares e 

argumenta sobre os factores a 

favor e en contra do uso da enerxía 

nuclear. 

CMCCT 

CSC 

Define o que é un residuo 

Coñece os tipos de residuos 

Coñece e describe  a radiactividade e 

algunas unidades 

Coñece e describe os tipos de residuos 

nucleares. 

Facer una posta en común na clase 

sobre os factores a favor e en contra 

da enerxía nuclear. 

X 

Recoñece e distingue os efectos da 

contaminación radioactiva sobre o 

ambiente e a vida en xeral. 

CMCCT 

CSC 

Coñece os efectos da radioactividade 

sobre o media ambiente e  a vida en 

xeral. 

X 

Determina os procesos de 

tratamento de residuos e valora 

criticamente a súa recollida 

selectiva. 

CMCCT 

CSC 

Coñece e describe a empresa ENRESA X 

Argumenta os proles e os contras 

da recollida, da reciclaxe e da 

reutilización de resíduos. 

CSC Coñece  e describe os métodos de 

recollida e reciclaxe do papel.vidrio, 

plásticos…. 

X 

Formula ensaios de laboratorio 

para coñecer aspectos 
CMCCT   
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relacionados coa conservación 

ambiental. 

CSIEE 

Identifica e describe o concepto de 

desenvolvemento sustentable, e 

enumera posibles solucións ao 

problema da degradación 

ambiental. 

CMCCT 

CSC 

CAA 

Coñece e describe o que é o 

desenvolvemento sustentable así 

como distintas medidas de 

sustentabilidade. 

X 

Aplica, xunto cos/coas 

compañeiros/as, medidas de 

control da utilización dos recursos, 

e implica niso o propio centro 

docente. 

CSC 

CCL 

CD 

CAA 

Citar medidas para o control da 

utilización dos recursos e implicar o 

centro educativo. 

X 

Formula estratexias de 

sustentabilidade no contorno do 

centro docente. 

CSC,  

CCL, CD, 

CAA 

Formula estratexias de 

sustentabilidade no centro docente: 

coidar o entorno, horto ecolóxico.... 

X 

1Competencias Clave. 2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables 

 

Unidade 3. INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN 

(I+D+i)  

 

Contidos 

1. Concepto de investigación, desenvolvemento e innovación, e etapas do ciclo I+D+i 

2. Tipos de innovación. Importancia para a sociedade. 

3. Papel das administracións e dos organismos estatais e autonómicos no fomento da 

I+D+i 

4. Principias liñas de I+D+i actuais para o sector industrial. 

5. Utilización de ferramentas das tecnoloxías da información e da comunicación no 

ciclo de investigación e desenvolvemento. 

 

Criterios de avaliación 

1. Analizar a incidencia da I+D+i na mellora da produtividade e no aumento da 

competitividade no marco globalizador actual. 

2. Investigar e argumentar acerca dos tipos de innovación en produtos ou en procesos, e 

valorar criticamente todas as achegas a eles por parte de organismos estatais ou 

autonómicos, e de organizacións de diversa índole. 

3. Compilar, analizar e discriminar información sobre tipos de innovación en produtos e 

procesos, a partir de exemplos de empresas punteiras en innovación. 

4. Utilizar axeitadamente as tecnoloxías da información de da comunicación na 

procura, na selección e no proceso da información encamiñadas á investigación ou 

ao estudo que relacione o coñecemento científico aplicado á actividade profesional. 
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Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave 

Estándares de aprendizaxe            C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Relaciona os conceptos de 

investigación, desenvolvemento e 

innovación. Contrasta as tres etapas 

do ciclo I+D+i. 

CSIEE 

CSC 

Coñece o que é ciclo I+D+i e as  súas 

etapas 

X 

Recoñece tipos de innovación de 

produtos baseada na utilización de 

novos materiais, novas tecnoloxías, 

etc., que xorden para dar resposta a 

novas necesidades da sociedade 

CSIEE 

CSC 

Coñecer tipos de innovación X 

Enumera os organismos e as 

administracións que fomentan a 

I+D+i a nivel estatal e autonómico. 

CSIEE 

CSC 

Coñece os distintos organismos que 

fomentan a I+D+i  a nivel 

autonómico,estatal e europeo  

Coñece os organismos públicos no 

que se realiza investigación no noso 

pais. 

X 

Precisa,analiza e argumenta como a 

innovación é ou pode ser un factor 

de recuperación económica dun 

país. 

CSIEE 

CSC 

CCL 

 

Coñece e describe como a innovación 

e un factor moi importante no 

desenrolo industrial e empresarial 

nun pais e na calidade de vida. 

X 

Enumera  liñas de I+D+i actuais para 

as industrias químicas, 

farmacéuticas, alimentarias e 

enerxéticas. 

CSIEE Coñece e describe liñas de I+D+i 

dalgunhas industrias 

químicas,alimentarias. 

X 

Recoñece a importancia das 

tecnoloxías  da información e  da 

comunicación no ciclo de 

investigación e desenvolvemento. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

CD 

Recoñece a importancia das TIC na 

investigación e desenvolvemento dun 

pais sobre todo nos últimos 50 anos. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables 

 

Unidade 4. PROXECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Contidos 

1. Método científico. Elaboración de hipóteses, e a súa comprobación e argumentación 

a partir da experimentación ou a observación. 

2. Artigo científico. Fontes de divulgación científica. 

3. Proxecto de investigación: organización. Participación e colaboración respectuosa no 

traballo individual e en equipo. Presentación de conclusións. 

 

Criterios de avaliación 

1. Planear, aplicar e integrar as destrezas e as habilidades propias do traballo científico. 
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2. Elaborar hipóteses e contrastalas a través da experimentación ou a observación e a 

argumentación. 

3. Discriminar e decidir sobre as fontes de información e os métodos empregados para 

a súa obtención. 

4. Participar, valorar e respectar o traballo individual e en grupo. 

5. Presentar e defender en público o proxecto de investigación realizado. 

 

Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro competencias clave 

Estándares de aprendizaxe C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Integra e aplica as destrezas 

propias dos métodos da ciencia. 
CAA 

CMCCT 

CSIEE 

Coñece e sabe aplicar o método 

científico. 

X 

Utiliza argumentos que xustifiquen 

as hipóteses que propón. 
CAA 

CCL 

CMCCT 

Distingue entre hipótese, lei ou 

teoría. 

X 

Utiliza fontes de información 

apoiándose nas tecnoloxías da 

información e da comunicación, 

para a elaboración e a 

presentación das súas 

investigacións. 

CAA 

CCL 

CMCCT  

CD 

Utiliza as TIC para elaborar e 

presentar as investigacións. 

X 

Participa, valora e respecta o 

traballo individual e en grupo. 
CAA 

CSC 

CSIEE 

Coñece e respecta as normas de 

convivencia do laboratorio. 

X 

Deseña pequenos traballos de 

investigación sobre un tema de 

interese científico-tecnolóxico ou 

relativo a animais e/ou plantas, os 

ecosistemas do seu contorno ou a 

alimentación e a nutrición 

humanas, para a súa presentación 

e defensa na aula. 

CCL 

CSIEE 

CD 

CMCCT 

Fai traballos de investigación sobre 

temas de interese científico ou 

tecnolóxico. 

Presentar ditos traballos na aula. 

X 

Expresa con precisión e coherencia 

as conclusións das súas 

investigacións, tanto verbalmente 

como por escrito. 

CCL Saber sacar conclusións das súas 

experiencias tanto verbalmente ou 

por escrito. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables 

 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 A metodoloxía a empregar no desenvolvemento das unidades didácticas será a 

seguinte: 
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 Revisión dos coñecementos básicos necesarios para o desenvolvemento do traballo 

na aula. 

 Lectura comprensiva dos contidos da unidade por parte dos alumnos. 

 Exposición do profesor, ordenada de xeito interactivo a través do diálogo cos 

alumnos nas sesións de clase e nas actividades de aplicación e resolución de 

dúbidas. 

 Actividades para a consolidación dos coñecementos físico-químicos, nas que se 

desenvolvan as técnicas e procedementos básicos na materia: cuestións conceptuais, 

exercicios numéricos, problemas, experiencias de laboratorio. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Os procedementos e instrumentos de avaliación permitirán determinar o grao de 

consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables mediante os indicadores de logro 

sinalados nesta programación. 

Para a avaliación dos alumnos usaranse os seguintes procedementos e instrumentos de 

avaliación: 

a) Procedemento Observación do traballo e participación do alumno, que incluirá os 

seguintes instrumentos: 

 Listas de control, que avaliará o traballo do alumno nas tarefas enviadas para a 

casa, incluíndo exercicios indicados polo profesor, informes de traballos de 

laboratorio e outros traballos sinalados polo profesor. Así mesmo, mediante este 

instrumento avaliarase o caderno de clase do alumno. 

No que respecta aos informes de laboratorio terase en conta os seguintes aspectos 

para a súa avaliación: cumprimento de prazos de entrega, completo e rigoroso en 

canto ao contido e aos cálculos matemáticos, calidade expresiva do informe, 

calidade da presentación. 

 Rexistros anecdóticos, que avaliará o traballo na aula. Aquí estarán incluídos o 

traballo individual e a participación nos traballos en grupo, especialmente nas 

prácticas de laboratorio. 

 

b) Procedemento Probas escritas que avaliará o grao de consecución dos estándares de 

aprendizaxe avaliables e cuxo instrumento será cada unha das probas realizadas, as 

cales poderán incluír os seguintes aspectos: 

 Preguntas de desenrolo teórico, definicións ou explicacións. 

 Cuestións de razoamento, de opción múltiple ou de completar ocos. 

 Exercicios de cálculo e resolución de problemas. 

 

Con carácter xeral, realizaranse 2 probas escritas por avaliación. En cada unha das 

probas entrará a materia dada dende a última proba realizada, aínda que o alumno 

deberá ter presente os contidos impartidos dende principio de curso. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A cualificación correspondente a cada avaliación obterase do seguinte xeito: 

 Os distintos aspectos recollidos no procedemento Observación do traballo e 

participación do alumno poderá ter ata un peso na cualificación da avaliación dun 

10% (1 punto sobre 10), segundo as rúbricas que se mostran mais abaixo. 

 A media aritmética das notas obtidas no procedemento Probas escritas terá un 

peso dun 90% (9 puntos sobre 10). Non obstante, aquelas probas con notas 

inferiores a 3,0 puntos sobre 10 deben ser repetidas polo alumno. 

A nota final da avaliación será o resultado de sumar as dúas notas anteriores: 

 

Nota avaliación = Nota media exámenes·0,90 + Nota traballo alumno (0-1) 

 

A cualificación correspondente á nota final de xuño obterase promediando a media 

aritmética das probas escritas realizadas durante o curso (non a media das avaliacións) 

coa nota do procedemento Observación do traballo e participación do alumno. 

 

Nota final curso = Nota media exámenes·0,90 + Nota traballo alumno (0-1) 

 

A cualificación da avaliación extraordinaria de setembro será a nota obtida nesa proba. 

 

RÚBRICA: Traballo de aula, laboratorio e tarefas para casa. 

Indicador Nunca 

0 ptos 

Case N. 

0,3 ptos 

Case S. 

0,6 ptos 

Sempre 

1 pto 

Participa activamente nas clases, preguntando 

dúbidas e aportando ideas á discusión. Amosa 

dominio dos contidos e acostuma a responder 

correctamente as preguntas formuladas na 

aula 

    

Realiza as tarefas, traballos e informes de 

prácticas de laboratorio que pide o docente no 

prazo establecido. 

    

Cando hai que traballar en grupos amosa unha 

actitude participativa e colaborativa, 

aportando ideas e axudando aos compañeiros 

coas súas dúbidas. 

    

Ten un comportamento adecuado na aula, 

respectando aos compañeiros e colaborando 

na consecución dun ambiente de traballo 

adecuado. 

    

CUALIFICACIÓN  
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RÚBRICA: Control do caderno de clase 

Indicador 0,3 ptos 0,7 ptos 1 pto 

 

 

CONTIDO 

Case non ten 

exercicios, esquemas 

ou traballo de aula 

realizado, nótase a 

falta de traballo na 

materia 

Faltan exercicios ou 

esquemas, a libreta 

está incompleta e 

nótase que falta 

traballo. 

A libreta está completa, 

hai anotacións de clase 

e apuntes da pizarra, 

incluindo os exercicios 

resoltos. 

 

 

 

PROCEDE- 

MENTO 

Non copia os datos e 

se limita a resolver 

os exercicios sen 

indicar os pasos que 

segue, con 

frecuencia esquece 

as unidades dos 

resultados.  

Con frecuencia falta 

o procedemento do 

exercicio, sáltase 

pasos e non indica as 

unidades nos 

resultados. 

Os exercicios están en 

xeral ben expostos e 

organizados, toma os 

datos de xeito adecuado 

indicando os pasos que 

segue para resolver o 

exercicio e as unidades 

das magnitudes 

calculadas. 

 

 

 

 

ORDE 

A libreta está mal 

organizada, é moi 

difícil seguir o 

transcurso da 

materia e o que se 

intenta facer, existen 

numerosos borróns 

que dificultan a 

lectura. 

Existen saltos de 

páxina, borróns ou 

ocos pero non 

dificultan en gran 

medida a lectura da 

libreta, pódese ver o 

traballo diario. 

En xeral, a libreta está 

limpa, ben estruturada e 

ordenada sen ocos nin 

saltos entre exercicios 

ou sección que 

dificulten a súa lectura. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 Nas probas escritas indicarase o valor de cada pregunta. 

 Na cualificación das preguntas teóricas e cuestións, ademais de ter en conta a 

corrección da resposta, valorarase tamén a claridade e concreción na exposición, o 

razoamento usado, a presentación, redacción, ortografía … 

 Na cualificación dun problema valorarase, en cada apartado, por unha banda a 

corrección do plantexamento: utilización adecuada das leis físicas aplicables ao 

caso e, por outra banda, se o plantexamento é correcto, valorarase o desenrolo 

preciso para acadar  a  solución final.  

 O uso e a expresión incorrecta das unidades (ou a súa ausencia)  poderá restar ata 

un 25% da nota da pregunta. Así mesmo, os erros de cálculo poderán restar ata un 

25% da nota dese apartado. 

 No caso de fraude comprobado na realización dunha proba escrita por calquera 

medio (copiar do compañeiro, copiar dun libro ou apuntes de clase, uso do móbil, 
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etc...) a cualificación desa proba será dun 0, e o alumno deberá repetir a proba. Así 

mesmo, o alumno será sancionado de acordo coas normas do centro. 

 

SITUACIÓN DE ENSINO SEMIPRESENCIAL OU NON PRESENCIAL 

Se por motivos sanitarios hai alumnado recibindo ensino non presencial é necesario 

adaptar os procedementos e criterios anteriores á nova situación. 

Adaptación dos Procedementos e Instrumentos de avaliación 

a) Procedemento Observación do traballo e participación do alumno, que incluirá os 

seguintes instrumentos: 

 Entrega dos traballos propostos mediante o procedemento que o profesor acorde 

cos seus alumnos: subida dos traballos á aula virtual, envío por correo electrónico, 

etc. O instrumento será unha lista de control. 

 Participación na aula virtual. Comprobarase a actividade do alumno nos distintos 

apartados que figuran na aula virtual. Entrada en vídeos explicativos, entrada nas 

actividades subidas polo profesor, actividade nos temas obxecto de repaso ou 

ampliación, etc. 

Estes instrumentos complementarán aos sinalados para o ensino presencial, de modo 

que se utilizarán conxuntamente con eles para a obtención da nota dunha avaliación ou 

da nota final de curso. 

A ponderación destes instrumentos de avaliación farase segundo a seguinte rúbrica. 

RÚBRICA AVALIACIÓN TRABALLO E PARTICIPACIÓN DO ALUMNO 

(SITUACIÓN DE ENSINO SEMIPRESENCIAL OU NON PRESENCIAL) 

Traballo e participación do alumno dende á casa 

Sempre realiza e entrega as tarefas propostas polo profesor nos prazos indicados. 

A súa actividade na aula virtual é a normal entrando nos documentos sinalados polo 

profesor ou nos documentos pertinentes para a realización das tarefas anteriormente 

sinaladas nas datas adecuadas. 

(1 punto) 

En varias ocasións non entregou as tarefas sinaladas polo profesor ou as entregou fóra 

de prazo. 

A súa actividade na aula virtual é incompleta e/ou desordenada non seguindo a 

secuencia cronolóxica do desenvolvemento dos temas e das tarefas propostas polo 

profesor. 

(0,5 puntos) 

En numerosas ocasións non entregou as tarefas sinaladas polo profesor ou as entregou 

fóra de prazo. 

A súa actividade na aula virtual foi moi incompleta, a miúdo non conducente á entrega 

do traballo proposto. 

(0,25 puntos) 
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Mostra un abandono da materia. Non entregou case nunca as tarefas sinaladas polo 

profesor. 

A súa actividade na aula virtual foi nula ou practicamente nula. 

(0 puntos) 

 

b) Procedemento Proba telemática que avaliará, para os alumnos que corresponda, o 

grao de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 

O instrumento de avaliación será a propia proba ou probas telemáticas que se lles 

propoñan ao alumnado implicado. 

A nota final da avaliación calcularase dunha forma similar ao modo en que se calcula no 

ensino presencial: 

Nota avaliación = Nota media exames e/ou probas telemáticas·0,90 + Nota traballo 

alumno (0-1) 

 

A cualificación correspondente á nota final de curso obterase de xeito similar a como se 

indicou para o caso de ensino presencial incluíndo na fórmula correspondente as probas 

telemáticas realizadas, tendo estas o mesmo valor que si foran feitas presencialmente. 

Nota final curso = Nota media exames e/ou probas telemáticas·0,90 + Nota traballo 

alumno (0-1) 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

  No presente curso, estímase un total de 34 semanas de clase entre o 25 de Setembro 

de 2020 ata Xuño de 2021. 

 Dentro de cada unidade didáctica dedicarase, máis ou menos, a metade do tempo a 

resolución de cuestións teóricas e realizacións das actividades de laboratorio.. 

 Estímase que no primeiro trimestre (primeira avaliación) se desenrolen os contidos 

seguintes: as unidades 1, 2. 

 No segundo trimestre (segunda avaliación) tratarase de desenvolver os contidos 

correspondentes a unidade 3 e na terceira avaliación a unidade. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional 4º ESO. Editorial Anaya. 
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FÍSICA E QUÍMICA 3º DE E.S.O. 
 

Obxectivos 

 Aplicar o método científico a problemas concretos 

 Recoñecer que non existe un único método de facer Ciencia e que moitos 

descubrimentos foron obtidos de xeito casual 

 Diferenciar un fenómeno físico dun fenómeno químico e saber por exemplos de 

cada clase 

 Coñecer o sistema internacional de unidades e realizar cambios de unidades de xeito 

correcto usando os Factores de Conversión (FC) 

 Saber que toda medida ten asociada unha imprecisión, debida á precisión do 

aparello utilizado 

 Debuxar unha gráfica correctamente e a partir da liña obtida, deducir o tipo de 

relación entre as variables 

 Coñecelas normas básicas de seguridade e de traballo no laboratorio 

 Coñecer algunhas experiencias que mostren a natureza eléctrica da materia 

 Seguir o desenrolo histórico na comprensión do átomo 

 Coñecer as partículas que compoñen os átomos 

 Recoñecer os diferentes elementos químicos 

 Comprender o significado dos procesos radioactivos. Valorala importancia que 

teñen na industria,  na saúde e no ambiente  

 Coñecer a existencia de isótopos e as razóns da súa existencia 

 Distinguir entre  átomo, molécula e ión 

 Diferenciar os compostos iónicos dos covalentes 

 Coñecer as valencias dos elementos representativos. 

 Formular e nomear algunhas substancias de uso cotián 

 Coñecer os símbolos dos elementos representativos 

 Diferenciar  cambio físico e cambio químico 

 Comprobar a conservación da masa nas reaccións químicas 

 Escribir e axustar correctamente ecuacións químicas sinxelas 

 Deducir e interpretar a información contida na ecuación química: nº de moles, 

masas das substancias 

 Calcular cantidades de reactivos e produtos nunha reacción a partir da súa ecuación 

química axustada 

 Valoración do impacto ambiental de algunhas reaccións químicas 

 Describilos diferentes procedementos de electrización dos corpos 

 Explicar, coñecendo a existencia dos protóns e mais dos electróns, en que consiste a 

electrización por fricción  e a electrización por contacto 

 Enunciar e formular a lei de Coulomb 

 Realizar cálculos sinxelos sobre forzas entre cargas 

 Indicar os compoñentes básicos dun circuíto, explicando a súa misión 

 Asociar xeradores o resistencias en serie o en paralelo 
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 Coñecer e aplicar a lei de Ohm a circuítos sinxelos 

 Resolver problemas sinxelos sobre circuítos eléctricos 

 Entender o efecto Joule e as aplicacións que del se derivan 

 Valorar a importancia da electricidade nas condicións da nosa vida cotiá e no 

desenvolvemento científico e tecnolóxico 

 Comprender o imán polas súas propiedades 

 Explicar e reproducir o experimento de Oersted 

 Utilizar con corrección e seguridade aparellos de medida 

 Aplicalas características do traballo científico no prantexamento e resolución de 

problemas o actividades prácticas 

 Facer experiencias con limaduras de Fe para representar os campos magnéticos 

 

 

Unidade 1. O MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Contidos 

1. O método científico.  

2. Magnitudes físicas 

3. Sistema de unidades 

4. Factores de conversión de unidades 

5. Precisión e sensibilidade. Carácter aproximado das medidas 

6. Cifras significativas. Notación científica 

7. Erros. Tipos 

8. O traballo no laboratorio 

 

Criterios de avaliación 

1. Recoñecer e identificar as características do método científico 

2. Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria e na sociedade 

3. Aplicar os procedementos científicos pra determinar magnitudes e expresar o 

resultado co erro correspondente 

4. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 

aparecen en publicacións e medios de comunicación 

5. Recoñecer os materiais e instrumentos básicos do laboratorio 

6. Coñecer e respectar as normas de seguridade no laboratorio 

7. Desenvolver pequenos traballos de investigación coas TIC 

 

Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave 

 

Estándares de aprendizaxe C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Formula hipóteses para explicar 
fenómenos cotiás utilizando 
teorías e modelos científicos. 

CAA 
CMCCT 

Distingue entre hipótese, lei e teoría 
 

X 

Rexistra observacións, datos e 
resultados de maneira organizada 

CCL 
CMCCT 

Saber tomar datos. 
Expoñelos en forma de táboas ou 

X 
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e rigurosa e comunícaos 
oralmente ou por escrito. 

gráficos. 

Relaciona a investigación 
científica coas aplicacións 
tecnolóxicas da vida cotiá. 

CAA 
 CCEC 
CMCCT 

Relaciona a investigación científica 
coas aplicacións tecnolóxicas da vida 
cotiá. 

X 

Establece relacións entre 
magnitudes e unidades. 

CCL 
CMCCT 

Distingue entre magnitude e 
unidade. 
Utilizar o S.I. de unidades. 
Utiliza a notación científica para 
expresar os resultados. 

X 

Realiza medicións prácticas de 
magnitudes da vida cotiá e 
expresa os resultados no SI. 

CAA 
CMCCT 

Fai medicións de lonxitude, masa, 
volumen... 
Nomear e debuxar os aparellos 
utilizados. 
Expresa o resultado co seu erro. 

X 

Identifica instrumentos e material 
laboratorio. Describir e respectar 
as normas de seguridade. 

CMCCT Debuxa o material utilizado co nome 
Coñecer , describir e respectar as 
normas básicas de seguridade dun 
laboratorio. 
 

X 

Selecciona, comprende e 
interpreta información 
salientable dun texto de 
divulgación científica. 

CAA 
CCL 
CMCCT 

Ler un texto científico e saber 
interpretalo. 
Saber comunicalo oralmente ou por 
escrito. 
 

X 

Identifica as principais 
características ligadas a 
fiabilidade é a obxectividade do 
fluxo de información de internet 
ou de outros medios. 

CD 
CSC 

Coñece os perigos de Internet. X 

Realiza pequenos traballos de 
investigación sobre algún tema 
obxecto de estudo aplicando o 
método científico e utilizando as 
TIC. 

CCL 
CD 
CMCCT 
CSIE 
CAA 

Facer un trabalo de investigación 
dalgún tema de interese coas TIC. 

X 

Participa, valora, xestiona e res-
pecta o traballo individual ou en 
equipo. 

CSIEE 
CSC 

Respecta o traballo individual ou do 
grupo. 

X 

 1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables 

 

Unidade 2. ESTRUCTURA DA MATERIA 

 

Contidos 

1. Estrutura atómica 

2. Teoría atómica: de Demócrito a Dalton 

3. O modelo atómico de Rutherford 

4. Número atómico e número másico 

5. Ións 
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6. Elementos químicos e isótopos 

7. Radioactividade. Enerxía nuclear 

8. Masa atómica. Escala relativa de masas atómicas 

9. Masa molar. Mol 

10. Número de Avogadro  

11. Elementos e compostos de especial interese con aplicacións industriais, 

tecnolóxicas e biomédicas. 

 

Criterios de avaliación 
1. Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos interpretativos de diferentes 

teorías para a interpretación e comprensión da estrutura interna da materia 

2. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos radioactivos 

 

Estándares de aprendizaxe, grado de consecucción e competencias clave 

Estándares de aprendizaxe       C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Representa o átomo a partir do 
nº atómico e nº másico utilizando 
o modelo planetario. 

CMCCT 
CCEC 

Identifica as partes do átomo. 
Identifica un elemento co  nº atómico 
e nº másico. 
Saber calcular masas moleculares e  
Moles. 
Coñecer e saber aplicar a hipótese de  
Avogadro. 

X 

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

CMCCT Coñecer dónde se atopan os protóns, 
electróns e neutróns. 
Coñecer a carga de cada un deles. 

X 

Explica en que consiste un 
isótopo e comenta as aplicacións 
dos isótopos radioactivos. 

CMCCT 
CSC 

Distingue entre un elemento e un 
isótopo.Coñecer os perigos dalgúns 
isótopos.Coñecer a problemática do 
almacenamento de resíduos 
perigosos. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables 

 

Unidade 3. A TÁBOA PERIÓDICA  

 

Contidos 

1. Os elementos e as súas propiedades. 

2. A táboa periódica moderna. 

3. Unións entre átomos: moléculas e cristais. 

4. Formulación e nomenclatura  dos compostos binarios (IUPAC) 

 

Criterios de avaliación 

1. Interpretar a ordenación dos elementos na táboa periódica 

2. Recoñecer os elementos máis relevantes a partir dos seus símbolos 

3. Describir come se unen os átomos para formar estruturas máis complexas e explicar 

as propiedades das agrupacións resultantes 
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4. Diferenciar entre átomos e moléculas 

5. Diferenciar entre elementos e compostos 

6. Formula e nomea compostos binarios segundo a IUPAC 

 

Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave 

Estándares de aprendizaxe  C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Xustifica a actual ordenación dos 
elementos en grupos e períodos 
da TP. 

CMCCT Coñecer os períodos e grupos da 
táboa periódica. 
Identifica grupos e períodos na 
táboa. 

X 

Relaciona as principais 
propiedades dos metais,non 
metais e gases nobles coa súa 
posición na TP e coa tendencia a 
formar ións. 

CMCCT Coñecer a posición dos metais, 
non metais e gases nobles na TP 
Coñecer o que é un ión e os tipos 
de ións. 

X 

Explica o proceso de formación 
de un ión a partir do átomo 
correspondente utilizando a 
notación adecuada. 

CMCCT Coñece e explica a formación dun 
ión a partir do elemento. 

X 

Explica como algúns átomos 
tenden a agruparse formando 
moléculas e calcula as masas 
moleculares. 

CMCCT Explica como algúns átomos se 
unen formando moléculas. 

X 

Recoñece os átomos e moléculas 
que compoñen sustancias de uso 
frecuente e clasificaas en 
elementos ou compostos 
baseándose na súa fórmula. 

CMCCT Distingue entre átomos e 
moléculas de sustancias cotiás. 
Distingue entre elementos e 
compostos. 

X 

Presenta utilizando as TIC as 
propiedades e aplicacións de 
algún elemento ou composto de 
especial interese a partir de 
información bibliográfica e dixital. 

CAA 
CCL 
CD 
CMCCT 
CSIEE 

Facer un traballo, utilizando as 
TICS das propiedades dun 
elemento/composto da vida cotiá. 

X 

Utiliza a linguaxe química para 
nomear e formular compostos 
binarios seguindo as normas  
IUPAC. 

CMCCT 
CCL 

Formula e nomea óxidos, 
hidróxidos, sales binarias  
compostos binarios co hidróxeno. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables 

 

Unidade 4. REACCIÓN QUÍMICA 

 

Contidos 

1. Fenómenos químicos. 

2. Lei de Lavoisier. 

3. A ecuación química. Información que proporciona. 

4. Cálculos baseados nas ecuacións químicas. 

5. Outros aspectos das reaccións químicas:  a enerxía e a rapidez coa que transcorre.  

6. Velocidade de reacción. Factores que inflúen na velocidade dunha reacción.  



 

 

I.E.S. Arcebispo Xelmírez I Curso académico 2020-2021 

Departamento de Física e Química 

 

Páxina | 171  

 

7. A química na sociedade e o ambiente. 

 

Criterios de avaliación 

1. Describe a nivel molecular o proceso polo que os reactivos se transforman en 

produtos en termos da teoría de colisións 

2. Deducir a lei de conservación da masa 

3. Identifica os reactivos e produtos a través de reaccións sinxelas feitas no laborarorio 

ou simulacións dixitais 

4. Comprobar mediante experiencias de laboratorio a influencia de determinados 

factores na velocidade de reacción 

5. Valorar a importancia da industria química na sociedade e a súa influencia no 

ambiente 

 

Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave   

Estándares de aprendizaxe            C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

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

CMCCT Interpretar unha reacción dende o 
punto de vista molecular. 
Distingue entre cambios físicos e 
químicos. 

X 

Recoñece os reactivos e produtos a 
partir da representación de 
reaccións químicas sinxelas e 
comproba experimentalmente a lei 
de Lavoisier. 

CMCCT Recoñece os reactivos e produtos 
dunha reacción. 
Comproba a lei de conservación da 
masa (Lavoissier) 

X 

Realiza os cálculos necesarios para 
a verificación da lei de 
conservación da masa. 

CMCCT Facer cálculos para xustificar a lei 
de Lavoissier. 

X 

Propón un experimento sinxelo 
que permita comprobar a 
influencia da concentración na 
velocidade de reacción.Xustifica 
este efecto en termos da teoría de 
colisións. 

CMCCT Comprobar que unha aspirina 
disólvese mellor pulverizada 
Citar outros exemplos: leña en 
astillas... 

X 

Interpreta situacións cotiás no que 
a temperatura inflúe na velocidade 
da reacción. 

CMCCT Comprobar que as sustancias 
disólvense, en xeral, mellor en 
quente que en frío. 
Citar exemplos. 

X 

Describe o impacto medio 
ambiental dos óxidos de xofre, 
dióxido de carbono, óxidos de 
nitróxeno, CFC e outros gases do 
efecto invernadoiro. 

CMCCT 
CSC 

Facer un traballo coas TIC 
individual ou en equipo e 
presentalo na clase. 

X 

Defende razoadamente a influencia 
que o desenvolvemento da 
industria química tivo no progreso 
da sociedade. 

CMCCT 
CSC 

Facer un traballo coas TIC 
individual ou en equipo da 
influencia da industria química no 
progreso da sociedade e 
presentalo na clase. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables    
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Unidade 5. FENÓMENOS RELACIONADOS COA CARGA ELÉCTRICA. 

MAGNETISMO 

 

Contidos  

1. Fenómenos de electrización. Carga eléctrica 

2. Os detectores de cargas eléctricas: O electroscopio e o péndulo eléctrico 

3. Condutores e illantes 

4. A unidade de carga eléctrica 

5. Forzas entre cargas:  lei de Coulomb 

6. Os imáns 

7. O campo magnético 

8. Relación entre a electricidade e o magnetismo. Experiencia de Oersted 

9. Aplicacións do electromagnetismo 

10. Electroimán 

 

Criterios de avaliación 

1. Coñecer os tipos de cargas eléctricas, o seu papel na constitución da materia e as 

características das forzas que se manifestan entre elas 

2. Interpretar fenómenos eléctricos mediante o modelo de carga eléctrica e valorar a 

importancia da electricidade na vida cotiá 

3. Xustificar cualitativamente fenómenos magnéticos e valorar a contribución do 

magnetismo no desenvolvemento tecnolóxico 

4. Comparar os tipos de imáns,analizar o seu comportamento e deducir mediante 

experiencias as características das forzas magnéticas postas de manifesto,así como a 

súa relación coa corrente eléctrica 

5. Recoñecer as forzas que aparecen na natureza e os fenómesnos asociados a elas 

 

Estándares de aprendizaxe,indicadores de logro e competencias clave   

Estándares de aprendizaxe           C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Explica a relación entre cargas 
eléctricas e a constitución da 
materia e asocia a carga dun 
corpo o exceso ou defecto de 
electróns. 

CMCCT 
CCL 
 

Coñecer os tipos de cargas eléctricas 
Asociar a carga o exceso ou defecto 
de electróns. 
 

X 

Relaciona cualitativamente a 
forza eléctrica que existe entre 
dous corpos coa súa carga e a 
distancia que as separa,e 
establece analoxías e 
diferencias entre as forzas 
gravitatoria e eléctrica. 

CCEC 
CMCCT 

Coñecer e describir o péndulo e o 
electroscopio. 
Facer experiencias con ditos aparellos 
Coñecer a lei de Coulomb 
Coñece diferencias e analoxías entre 
forzas gravitatorias e eléctricas. 

X 

Xustifica razoadamente 
situacións cotiás nas que se 
poñan de manifesto fenómenos 
relacionados coa electricidade 

CMCCT Describe exemplos da vidas cotiá 
onde se poñen de manifesto 
fenómenos da electricidade estática. 

X 
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estática. 

Recoñece fenómenos 
magnéticos identificando o 
imán como fonte natural do 
magnetismo. 

CCEC 
CMCCT 

Coñecer  e describir un imán. 
Coñecer e debuxar os polos dun imán 
e a liña neutra. 

X 

Constrúe un compás elemental 
para localizar o norte 
empregando a campo 
magnético terrestre e describe 
o procedemento para facelo. 

CMCCT 
CSIEE 

Constrúe un compás (brúxula) 
elemental,por e xemplo unha agulla 
imantada na auga. 
Coñecer os polos magnéticos da terra. 

X 

Comproba e establece a 
relación entre a corrente e o 
magnetismo construíndo un 
electroimán. 

CMCCT Constrúe un electroimán. X 

Reproduce as experiencias de 
Oersted e Faraday no 
laboratorio ou mediante 
simulacións virtuais, deducindo 
que a electricidade e o 
magnetismo son manifestacións 
do mesmo fenómeno . 

CD 
CMCCT 

Facer no laboratorio a experiencia de 
Oersted e comprobar o desvío do 
imán. 
Traballar con simulacións virtuais. 
Recoñecer que a electricidade e o 
magnetismo están relacionadas. 

X 

Realiza un informe coas TIC,  ou 
busca guiada de información 
que relacione as forzas da 
natureza e os fenómenos 
asociados a elas. 

CCL 
CD 
CMCCT 
CSIEE 

Facer un traballo ou informe coas TIC  
e expoñelo na clase. 

X 

1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables 
 

 

Unidade 6. A  CORRENTE ELÉCTRICA 

 
Contidos 

1. Fontes de enerxía 

2. Uso racional da enerxía 

3. A corrente eléctrica 

4. Xeradores eléctricos 

5. Circuítos eléctricos. Intensidade de corrente. Resistencia 

6. Lei de Ohm 

7. Enerxía e potencia da corrente eléctrica. O efecto Joule 

8. A instalación eléctrica do noso fogar: seguridade eléctrica. Regras de seguridade 

 

Criterios de avaliación 

1. Identificar e comparar as fontes de enerxía empregadas na vida diaria nun contexto 

global que implique aspectos económicos e ambientais. 

2. Valorar a importancia de realizar un consumo responsable das fontes enerxéticas. 
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3. Explicar o fenómeno físico da corrente eléctrica e interpretar o significado das 

magnitudes da intensidade de corrente, diferenza de potencial e resistencia, así como 

as relacións entre elas. 

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

mediante o deseño e construción de circuitos eléctricos e electrónicos sinxelos no 

laboratorio ou mediante aplicacións virtuais interactivas. 

5. Valorar a importancia dos circuitos eléctricos e electrónicos nas instalacións 

eléctricas e instrumentos de uso cotián, describir a súa función básica e identificar os 

seus compoñentes. 

6. Describir a forma en que se xera a electricidade nos distintos tipos de centrais 

eléctricas, así como o seu transporte aos lugares de consumo. 

 

Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave 

   

Estándares de aprendizaxe          C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Compara as principais fontes de 
enerxía de consumo humano a 
partir da distribución xeográfica 
dos seus recursos e os efectos 
ambientais. 

CMCCT 
 

Fai un mapa da distribución da 
enerxía no planeta. 
Coñecer os paises máis 
industrializados. 

X 

Analiza o predominio das fontes 
de enerxía convencionais fronte 
ás alternativas e argumenta os 
motivos polos que estas últimas 
aínda non están suficientemente 
explotadas. 

CCL 
CMCCT 

Coñecer as fontes de enerxía 
convencionais. 
Coñecer as fontes de enerxía 
alternativas. 
Facer un traballo sobre as enerxías 
convecionais e  ás alternativas. 

X 

Interpreta datos comparativos 
sobre o consumo da enerxía a 
nivel mundial  e propón medidas 
que poidan contribuir o aforro 
individual ou colectivo. 

CMCCT 
CSIEE 

Coñece os paises de maior consumo 
enerxético. 
Propor medidas para contribuir o 
aforro de enerxía. 

X 

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

CMCCT Define a corrente eléctrica. 
Distingue entre corrente contínua e 
alterna. 

X 

Comprende o significado das 
magnitudes eléctricas de 
intensidade de corrente, 
diferenza de potencial e 
resistencia e relacionaas 
empregando a lei de Ohm. 

CMCCT Define intensidade de corrente, 
diferenza de potencial e resistencia. 
Coñecer as súas fórmulas. 
Traballa no SI. 
Coñece a lei de Ohm. 

X 

Distingue entre condutores e 
illantes e recoñece os principais 
materiais utilizados como tales. 

CMCCT Definir o concepto de condutor e 
illante. 
Cita exemplos deles. 

X 

Describe o fundamento dunha 
máquina eléctrica  na que a 
electricidade se transforma en 
movemento, luz, son, calor, etc. 
mediante exemplos da vida cotiá 
e identifica os seus elementos 

CMCCT Coñecer e describir distintos tipos 
de xeradores. 

X 
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principais. 

Constrúe circuitos eléctricos. 
con diferentes tipos de conexións 
entre os seus elementos e 
traballa con resistencias en serie 
e paralelo 

CAA 
CMCCT 

Constrúe un circuito elemental 
cunha pila, bombilla e interruptor 
Fai circuitos de resistencias en serie 
e paralelo. 
Traballar con simulacións virtuais. 

X 

Aplica a lei de Ohm a circuitos 
sinxelos e traballa no SI. 

CMCCT Calcula a intensidade, resistencia ou 
voltaxe aplicando a lei de Ohm 
Traballar no SI. 

X 

Utiliza aplicacións virtuais 
interactivas para simular circuitos 
e medir as magnitudes eléctricas. 

CD 
CMCCT 

Utilizar aplicacións  virtuais de  
circuitos e facer os cálculos 
correspondentes de intensidade, 
voltaxe,  etc. 

X 

Asocia os componeñtes básicos 
dunha vivenda cos compoñentes 
dun circuito eléctrico. 
 

CMCCT Coñece e describe os compoñentes 
eléctricos e electrónicos básicos 
dunha vivenda. 
Coñecer e explicar a factura da luz 

X 

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

CMCCT Coñece e identifica os símbolos dos 
dispositivos eléctricos. 

X 

Identifica e representa os 
compoñentes máis habituais nun 
circuito eléctrico (condutores, 
xeradores, receptores e 
elementos de control) e describe 
a súa correspondente función. 

CMCCT Coñece e identifica xeradores, 
resistencias, interruptores dun 
circuito eléctrico. 
Describe como funcionan cada un 
dos elementos citados. 

X 

Recoñece os componentes 
electrónicos básicos e describe as 
súas aplicacións prácticas. 

CMCCT Coñece e identifica os componentes 
electrónicos e describe ás súas 
aplicacións 

X 

Describe o proceso polo que 
distintas formas de enerxía se 
transforman en enerxía eléctrica 
nas centrais eléctricas, así como 
os métodos de transporte e 
almacenamento desta. 

CMCCT Explica como funciona unha central 
eléctrica. 
Cita e sitúa algunhas centrais 
eléctricas do noso pais. 

X 

 1Competencias Clave.  2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables    
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CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 A metodoloxía a empregar no desenvolvemento das unidades didácticas será a 

seguinte: 

 Revisión dos coñecementos básicos necesarios para o desenvolvemento do traballo 

na aula 

 Lectura comprensiva dos contidos da unidade por parte dos alumnos 

 Exposición do profesor, ordenada de xeito interactivo a través do diálogo cos 

alumnos nas sesións de clase e nas actividades de aplicación e resolución de dúbidas 

 Actividades para a consolidación dos coñecementos físico - químicos, nas que se 

desenvolvan as técnicas e procedementos básicos na materia:  cuestións conceptuais, 

exercicios numéricos, problemas, experiencias de laboratorio 

 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Os procedementos e instrumentos de avaliación permitirán determinar o grao de 

consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables mediante os indicadores de logro 

sinalados nesta programación. 

Para a avaliación dos alumnos usaranse os seguintes procedementos e instrumentos de 

avaliación: 

a) Procedemento Observación do traballo e participación do alumno, que incluirá os 

seguintes instrumentos: 

 Listas de control, que avaliará o traballo do alumno nas tarefas enviadas para a 

casa, incluíndo exercicios indicados polo profesor, informes de traballos de 

laboratorio e outros traballos sinalados polo profesor. Así mesmo, mediante este 

instrumento avaliarase o caderno de clase do alumno. 

No que respecta aos informes de laboratorio terase en conta os seguintes aspectos 

para a súa avaliación: cumprimento de prazos de entrega, completo e rigoroso en 

canto ao contido e aos cálculos matemáticos, calidade expresiva do informe, 

calidade da presentación. 

 Rexistros anecdóticos, que avaliará o traballo na aula. Aquí estarán incluídos o 

traballo individual e a participación nos traballos en grupo, especialmente nas 

prácticas de laboratorio. 

 

b) Procedemento Probas escritas que avaliará o grao de consecución dos estándares de 

aprendizaxe avaliables cuxo instrumento será cada unha das probas realizadas, as 

cales poderán incluír os seguintes aspectos: 

 Preguntas de desenrolo teórico, definicións ou explicacións. 

 Cuestións de razoamento, de opción múltiple ou de completar ocos. 

 Exercicios de cálculo e resolución de problemas. 

 

Con carácter xeral, realizaranse 2 probas escritas por avaliación. En cada unha das 

probas entrará a materia dada dende a última proba realizada, aínda que o alumno 

deberá ter presente os contidos impartidos dende principio de curso. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A cualificación correspondente a cada avaliación obterase do seguinte xeito: 

 Os distintos aspectos recollidos no procedemento Observación do traballo e 

participación do alumno poderá ter ata un peso na cualificación da avaliación dun 

10% (1 punto sobre 10), segundo as rúbricas que se mostran mais abaixo. 

 A media aritmética das notas obtidas no procedemento Probas escritas terá un 

peso dun 90% (9 puntos sobre 10). Non obstante, aquelas probas con notas 

inferiores a 3,5 puntos sobre 10 deben ser repetidas polo alumno. 

 

A nota final da avaliación será o resultado de sumar as dúas notas anteriores: 

 

Nota avaliación = Nota media exámenes·0,90 + Nota traballo alumno (0-1) 

 

A cualificación correspondente á nota final de xuño obterase promediando a media 

aritmética das probas escritas realizadas durante o curso (non a media das avaliacións) 

coa nota do procedemento Observación do traballo e participación do alumno. 

 

Nota final curso = Nota media exámenes·0,90 + Nota traballo alumno (0-1) 

 

A cualificación da avaliación extraordinaria de setembro será a nota obtida nesa proba. 

 

RÚBRICA: Traballo de aula, laboratorio e tarefas para casa. 

Indicador Nunca 

0 ptos 

Case N. 

0,3 ptos 

Case S. 

0,6 ptos 

Sempre 

1 pto 

Participa activamente nas clases, 

preguntando dúbidas e aportando ideas á 

discusión. Amosa dominio dos contidos e 

acostuma a responder correctamente as 

preguntas formuladas na aula 

    

Realiza as tarefas, traballos e informes de 

prácticas de laboratorio que pide o docente 

no prazo establecido. 

    

Cando hai que traballar en grupos amosa 

unha actitude participativa e colaborativa, 

aportando ideas e axudando aos compañeiros 

coas súas dúbidas. 

    

Ten un comportamento adecuado na aula, 

respectando aos compañeiros e colaborando 

na consecución dun ambiente de traballo 

adecuado. 

    

CUALIFICACIÓN  
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RÚBRICA: Control do caderno de clase 

Indicador 0,3 ptos 0,7 ptos 1 pto 

 

 

CONTIDO 

Case non ten 

exercicios, esquemas 

ou traballo de aula 

realizado, nótase a 

falta de traballo na 

materia 

Faltan exercicios ou 

esquemas, a libreta 

está incompleta e 

nótase que falta 

traballo. 

A libreta está completa, 

hai anotacións de clase 

e apuntes da pizarra, 

incluindo os exercicios 

resoltos. 

 

 

 

PROCEDE- 

MENTO 

Non copia os datos e 

se limita a resolver 

os exercicios sen 

indicar os pasos que 

segue, con 

frecuencia esquece 

as unidades dos 

resultados.  

Con frecuencia falta 

o procedemento do 

exercicio, sáltase 

pasos e non indica as 

unidades nos 

resultados. 

Os exercicios están en 

xeral ben expostos e 

organizados, toma os 

datos de xeito adecuado 

indicando os pasos que 

segue para resolver o 

exercicio e as unidades 

das magnitudes 

calculadas. 

 

 

 

 

ORDE 

A libreta está mal 

organizada, é moi 

difícil seguir o 

transcurso da 

materia e o que se 

intenta facer, existen 

numerosos borróns 

que dificultan a 

lectura. 

Existen saltos de 

páxina, borróns ou 

ocos pero non 

dificultan en gran 

medida a lectura da 

libreta, pódese ver o 

traballo diario. 

En xeral, a libreta está 

limpa, ben estruturada e 

ordenada sen ocos nin 

saltos entre exercicios 

ou sección que 

dificulten a súa lectura. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 Nas probas escritas indicarase o valor de cada pregunta. 

 Na cualificación das preguntas teóricas e cuestións, ademais de ter en conta a 

corrección da resposta, valorarase tamén a claridade e concreción na exposición, o 

razoamento usado, a presentación, redacción, ortografía … 

 Na cualificación dun problema valorarase, en cada apartado, por unha banda a 

corrección do plantexamento: utilización adecuada das leis físicas aplicables ao 

caso e, por outra banda, se o plantexamento é correcto, valorarase o desenrolo 

preciso para acadar  a  solución final.  

 O uso e a expresión incorrecta das unidades (ou a súa ausencia)  poderá restar ata 

un 25% da nota da pregunta. Así mesmo, os erros de cálculo poderán restar ata un 

25% da nota dese apartado. 

 No caso de fraude comprobado na realización dunha proba escrita por calquera 

medio (copiar do compañeiro, copiar dun libro ou apuntes de clase, uso do móbil,  
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etc...) a cualificación desa proba será dun 0, e o alumno deberá repetir a proba. Así 

mesmo, o alumno será sancionado de acordo coas normas do centro. 

 

SITUACIÓN DE ENSINO SEMIPRESENCIAL OU NON PRESENCIAL 

Se por motivos sanitarios hai alumnado recibindo ensino non presencial é necesario 

adaptar os procedementos e criterios anteriores á nova situación. 

Adaptación dos Procedementos e Instrumentos de avaliación 

a) Procedemento Observación do traballo e participación do alumno, que incluirá os 

seguintes instrumentos: 

 Entrega dos traballos propostos mediante o procedemento que o profesor acorde 

cos seus alumnos: subida dos traballos á aula virtual, envío por correo electrónico, 

etc. O instrumento será unha lista de control. 

 Participación na aula virtual. Comprobarase a actividade do alumno nos distintos 

apartados que figuran na aula virtual. Entrada en vídeos explicativos, entrada nas 

actividades subidas polo profesor, actividade nos temas obxecto de repaso ou 

ampliación, etc. 

Estes instrumentos complementarán aos sinalados para o ensino presencial, de modo 

que se utilizarán conxuntamente con eles para a obtención da nota dunha avaliación ou 

da nota final de curso. 

A ponderación destes instrumentos de avaliación farase segundo a seguinte rúbrica. 

RÚBRICA AVALIACIÓN TRABALLO E PARTICIPACIÓN DO ALUMNO 

(SITUACIÓN DE ENSINO SEMIPRESENCIAL OU NON PRESENCIAL) 

Traballo e participación do alumno dende á casa 

Sempre realiza e entrega as tarefas propostas polo profesor nos prazos indicados. 

A súa actividade na aula virtual é a normal entrando nos documentos sinalados polo 

profesor ou nos documentos pertinentes para a realización das tarefas anteriormente 

sinaladas nas datas adecuadas. 

(1 punto) 

En varias ocasións non entregou as tarefas sinaladas polo profesor ou as entregou fóra 

de prazo. 

A súa actividade na aula virtual é incompleta e/ou desordenada non seguindo a 

secuencia cronolóxica do desenvolvemento dos temas e das tarefas propostas polo 

profesor. 

(0,5 puntos) 

En numerosas ocasións non entregou as tarefas sinaladas polo profesor ou as entregou 

fóra de prazo. 

A súa actividade na aula virtual foi moi incompleta, a miúdo non conducente á entrega 

do traballo proposto. 

(0,25 puntos) 
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Mostra un abandono da materia. Non entregou case nunca as tarefas sinaladas polo 

profesor. 

A súa actividade na aula virtual foi nula ou practicamente nula. 

(0 puntos) 

 

b) Procedemento Proba telemática que avaliará, para os alumnos que corresponda, o 

grao de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 

O instrumento de avaliación será a propia proba ou probas telemáticas que se lles 

propoñan ao alumnado implicado. 

A nota final da avaliación calcularase dunha forma similar ao modo en que se calcula no 

ensino presencial: 

Nota avaliación = Nota media exames e/ou probas telemáticas·0,90 + Nota traballo 

alumno (0-1) 

 

A cualificación correspondente á nota final de curso obterase de xeito similar a como se 

indicou para o caso de ensino presencial incluíndo na fórmula correspondente as probas 

telemáticas realizadas, tendo estas o mesmo valor que si foran feitas presencialmente. 

Nota final curso = Nota media exames e/ou probas telemáticas·0,90 + Nota traballo 

alumno (0-1) 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 No presente curso, estímase un total de 34 semanas de clase entre o 25 de Setembro 

de 2020 ata Xuño de 2021. 

 Dentro de cada unidade didáctica dedicarase, máis ou menos, a metade do tempo a 

resolución de cuestións teóricas e problemas. 

 Estímase que no primeiro trimestre (primeira avaliación) se desenrolen os contidos 

seguintes: dende a unidade 1 ata a unidade 2 inclusive. 

 No segundo trimestre tratarase de desenvolver os contidos correspondentes as 

unidades 3 e 4. 

 No derradeiro trimestre desenvolveranse os contidos das unidades restantes. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Física e Química. 3º ESO. Editorial Casals (Libro de texto) 

Internet 
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FÍSICA E QUÍMICA 2º DE ESO 

Obxectivos  

 Aplicalo método científico a problemas concretos. 

 Diferenciar un fenómeno físico dun fenómeno químico e saber por exemplos de cada 

clase. 

 Debuxar unha gráfica correctamente e a partir da liña obtida, deducir o tipo de 

relación entre as variables. 

 Coñecelas normas básicas de seguridade e de traballo no laboratorio. 

 Coñecer o sistema internacional de unidades. 

 Saber que toda medida ten asociada unha imprecisión, debida á imprecisión do 

aparello utilizado. 

 Facer cambios de unidades conversión utilizando os factores de conversión. 

 Distingue entre sustancia pura e materia. 

 Distinguir entre elemento e composto. 

 Coñecer o que e unha disolución. 

 Facer cálculos de concentracións. 

 Calcular experimentalmente a densidade dun sólido. 

 Separar os compoñentes dunha mestura. 

 Coñecer os estados da materia. 

 Utilizar a TCM para explicar as propiedades da materia. 

 Coñecer o concepto de presión e a súa unidade SI. 

 Facer cálculos das leis dos gases (Boyle, Gay-Lussac...) 

 Coñecer os cambios de estado. 

 Distingue entre cambio físico e químico. 

 Utilizar a TCM para explicar as propiedades da materia. 

 Coñecer o concepto de presión e a súa unidade SI. 

 Coñecer a definición de forza. 

 Saber utilizar o dinamómetro. 

 Coñecer o concepto de peso. 

 Facer cálculos de forzas no SI. 

 Saber debuxar un diagrama de forzas. 

 Resolver problemas da lei de Hooke. 

 Coñecer un sistema de referencia. 

 Saber debuxar a posición dun corpo e a traxectoria. 

 Coñecer o concepto de velocidade e a unidade no SI. 

 Coñecer o concepto de aceleración e a unidade no SI. 

 Resolver problemas de velocidade e aceleración. 

 Facer gráficas v/t e s/t. 

 Coñecer e definir a enerxía ( unidade SI) 

 Coñecer os diferentes tipos de enerxía. Facer cálculos sinxelos de enerxías. 

 Coñecer e definir calor e temperatura. 

 Coñecer e relacionar unidades cotiás de calor e temperatura coa unidade SI. 
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 Coñecer as diferentes escalas de temperaturas. 

 Facer problemas sinxelos de equilibrio térmico. 

Unidade 1. O MÉTODO CIENTÍFICO 

Contidos  

1. O método científico. Etapas  

2. Utilización das TIC 

3. Aplicación da ciencia a vida cotiá e a sociedade 

4. O traballo no laboratorio. Normas de seguridade 

Criterios de avaliación 

1. Recoñecer e identificar as características do método científico. 

2. Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria e na sociedade. 

3. Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes. 

4. Recoñecer os materiais e os instrumentos básicos presentes no laboratorio de física e 

de química, e coñecer e respectar as normas de seguridade e de eliminación de 

residuos para a protección ambiental. 

5. Coñecer e respectar as normas de seguridade no laboratorio. 

6. Extraer de forma guiada a información sobre temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en publicacións e medios de comunicación. 

7. Desenvolver pequenos traballos de investigación nos que se poña en práctica a 

aplicación do método científico e a utilización das TIC. 

Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave 

Estándares de aprendizaxe C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Formula de forma guiada 

hipóteses para explicar 

fenómenos cotiás 

CMCCT 

CCL 

CAA 

Distingue entre hipótese, lei e 

teoría 

X 

Rexistra observacións e 

datos de forma organizada e 

comunicalas oralmente ou 

por escrito utilizando 

esquemas, gráficos ou táboas 

CCL 

CMCCT 

Saber tomar datos , facer un 

esquema, un 

gráfico... 

Comunicalos oralmente ou por 

escrito 

X 

Relaciona a investigación 

científica coas aplicacións 

tecnolóxicas da vida cotiá 

CMCCT 

CCEC, 

CCL, 

CAA,CSC 

Elabora e defende un proxecto 

científico utilizando as TIC 

relacionado coa vida cotiá 

X 

Recoñece e identifica os 

símbolos máis frecuentes 

utilizados no laboratorio 

CMCCT 

CCL 

Coñecer os símbolo dos produtos 

químicos máis cotiás do laboratorio 

e de algún produto comercial 

X 

Identifica material e CMCCT Identifica o nome do material máis X 
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instrumentos de laboratorio utilizado no laboratorio 
1Competencias Clave. 2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Unidade 2. MAGNITUDES FÍSICAS 

Contidos 

1. Magnitudes físicas. Fundamentais e derivadas. 

2. Sistemas de unidades (SI) 

3. Notación científica 

4. Erros nas medidas 

Criterios de avaliación 

1. Aplicar os procedementos científicos as magnitudes estudadas. 

Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave 

Estándares de 

aprendizaxe 

C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Establece relacións entre 

magnitudes e unidades 

utilizando o SI 

CMCCT 

CCL 

Coñecer as unidades das magnitudes 

estudadas no SI. Fai cambios de 

unidades 

Utiliza a notación científica 

X 

Realiza medicións 

prácticas da vida cotiá 

empregando o material e 

instrumentos adecuados 

CSIEE 

CMCCT 

 

Fai medidas de masa, volume, 

lonxitude... utilizando os aparellos 

necesarios 

Debuxa os aparellos utilizados 

X 

Expresar unha medida coa 

incerteza 

CMCCT Saber expresar unha medida co seu 

erro 

Coñecer o que é a sensibilidade dun 

aparello de medida 

X 

1Competencias Clave. 2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Unidade 3. MATERIA 

Contidos 

1. Propiedades da materia 

2. Sustancias puras e mesturas 

3. Densidade 

4. Disolucións en estado líquido. 

5. Clases de disolucións(diluídas, concentradas e saturadas) 

6. Concentración dunha disolución (% en masa e en g/L)  
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7. Técnicas de separación de mesturas 

8. Suspensións e coloides 

Criterios de avaliación 

1. Recoñecer as propiedades xerais e as características específicas da materia 

2. Identificar sistemas materiais como sustancias puras ou mesturas 

3. Propor métodos de separación dos compoñentes dunha mestura 

Estándares de aprendizaxe, grado de consecución e competencias clave 

Estándares de 

aprendizaxe 

C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Distingue entre propiedades 

xerais e propiedades 

características da materia 

CMCCT Coñece algunha propiedade xeral 

da materia. 

X 

Relaciona propiedades da 

materia das sustancias do 

contorno 

CMCCT Coñece algunhas propiedades da 

materia do contorno 

X 

Describe e determina 

experimentalmente o 

volume e a masa dun sólido 

CMCCT Calcula a masa coa balanza dixital 

Calcula o volume coa probeta 

Calcula a densidade coa fórmula 

X 

Distingue e clasifica 

sistemas materiais de uso 

cotián en sustancias puras 

ou mesturas 

CMCCT Identificar se os sistemas son 

mesturas homoxéneas ou 

heteroxéneas 

Cita exemplos 

X 

Identifica o soluto e 

disolvente 

CMCCT Coñecer cal é o soluto ou 

disolvente das mesturas 

homoxéneas 

Realiza cálculos de concentración 

en g/L 

X 

Realiza experiencias 

sinxelas de preparación de 

disolucións 

CCL 

CMCCT 

Prepara unha disolución a partir 

dun sólido ou dun líquido 

X 

Deseña métodos de 

separación de mesturas 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

Separa os compoñentes dunha 

mestura homoxénea ou 

heteroxénea 

Identifica o material necesario 

Debuxa o material necesario 

X 

1Competencias Clave. 2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables 
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Unidade 4. ESTADOS DE AGREGACIÓN 

Contidos  

1. Estados de agregación 

2. Teoría cinética da materia (TCM) 

3. Leis dos gases 

4. Cambios de estado 

5. Gráficas dos cambios de estado 

Criterios de avaliación 

1. Xustifica as propiedades dos estados de agregación da materia. 

2. Xustifica os cambios de estado segundo a TCM. 

3. Establecer as relacións das variables das que depende o estado dun gas a partir de 

representacións gráficas ou táboas de resultados experimentais. 

Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave 

Estándares de 

aprendizaxe  

C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Xustifica que unha 

sustancia pode presentarse 

en distintos estados de 

agregación dependendo 

das condicións de presión 

e temperatura  

 

CMCCT Xustifica que unha sustancia pode 

presentarse en forma sólida, líquida 

ou gas 

Explica as propiedades dos sólidos, 

líquidos e gases en relación a TCM 

X 

Describe os cambios de 

estado da materia 

CMCCT Coñece e describe a fusión, 

solidificación. vaporización 

Distingue entre cambios progresivos 

e regresivos 

X 

Deduce a partir das 

gráficas de quentamento 

os puntos de fusión e 

ebulición dunha sustancia 

pura 

CMCCT 

CAA 

A partir das gráficas deducir os 

puntos de fusión e ebulición 

.Identifica as sustancias coas táboas 

correspondentes 

Interpreta gráficas de resultados e 

experiencias que relacionan presión, 

volume e temperatura dun gas 

X 

1Competencias Clave. 2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables  

Unidade 5. CAMBIOS QUÍMICOS 

Contidos 
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1. Cambios químicos.  

2. Reaccións químicas 

3. Características das reaccións químicas (Lei de conservación da masa e lei das 

proporcións definidas) 

4. Velocidade dunha reacción 

5. Produtos químicos de orixe natural e artificial 

6. Reaccións químicas e medio ambiente 

Criterios de avaliación 

1. Distingue entre cambios físicos e químicos mediante a realización de experiencias. 

2. Caracteriza as reaccións químicas como cambios entre sustancias. 

3. Recoñece a importancia da química na obtención de novas sustancias. 

4. Valorar a importancia da industria química na sociedade e a súa influencia no 

ambiente. 

Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave 

Estándares de aprendizaxe  C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Distingue entre cambios 

físicos e químicos 

CMCCT  Pon exemplos de cambios físicos 

e químicos 

X 

Describe o procedemento de 

realización de experimentos 

sinxelos 

CMCCT 

CCL 

Describe o procedemento de 

realización de experimentos 

sinxelos 

X 

Leva a cabo no laboratorio 

reaccións químicas sinxelas  

 

CMCCT Facer dúas ou tres reaccións no 

laboratorio (formación de CO2 

,unha neutralización e unha 

precipitación(Cl2Pb formación de 

ouro) 

X 

Identifica os reactivos e 

produtos de reaccións 

químicas sinxelas 

CMCCT Coñecer cales son os reactivos e 

produtos o facer as reaccións 

X 

Clasifica produtos de uso 

cotián en función da súa 

procedencia natural ou 

sintética  

CMCCT 

CSC 

Identificar se produtos cotiás 

como 

amoníaco,propano,xabón,lexía,,,,

son naturais ou sintéticos 

X 

Propón medidas e actitudes a 

nivel individual e colectivo 

para mitigar os problemas 

ambientais de importancia 

global 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

Facer postas en común na clase X 

1Competencias Clave. 2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables 
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Unidade 6. AS FORZAS 

Contidos  

1. Concepto de forza. Unidade e medida  

2. Tipos de forzas 

3. Deformacións elásticas, Lei de Hooke 

4. Forzas cotiás (Rozamento, peso, normal, tensión) 

5. Lei de Gravitación universal 

Criterios de avaliación 

1. Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios no movemento ou nas 

deformacións. 

2. Comprender o papel que xoga o rozamento na vida cotiá. 

3. Considerar a forza gravitatoria como a responsable do peso dos corpos e do 

movemento dos satélites. 

4. Identificar os niveis de agrupación entre corpos celestes. 

5. Recoñecer os fenómenos da natureza asociados a forza gravitatoria. 

Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave 

Estándares de aprendizaxe C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Identifica as forzas que 

interveñen en situacións da 

vida cotiá 

CMCCT Define a forza e coñece os seus 

elementos 

X 

Establece a relación entre e 

alongamento dun resorte e as 

forzas que produciron este 

alongamento 

CMCCT Coñece e sabe aplicar a fórmula 

da forza  

Saber facer unha gráfica F/x 

Coñece a lei de Hooke 

X 

Establece a relación entre a 

forza e o movemento 

CMCCT Que sepa que o movemento e 

producido pola forza 

X 

Describe a utilidade do 

dinamómetro 

CMCCT Sabe manexar o dinamómetro 

Describe a utilidade do 

dinamómetro 

X 

Analiza os efectos do 

rozamento e a súa influencia 

no movemento dos seres vivos 

e dos vehículos 

CMCCT Coñecer e describir o rozamento 

Poñer exemplos do rozamento 

na vida cotiá 

x 

Relaciona cuantitativamente a 

velocidade da luz co tempo 

que tarda en chegar a terra 

CMCCT Coñecer o que é un ano-luz 

Recoñecer que unha medida de 

tempo 

X 

1Competencias Clave. 2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables 
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Unidade 7. MOVEMENTOS 

Contidos 

1. Sistema de referencia 

2. Posición e traxectoria  

3. Tipos de traxectorias 

4. Velocidade media e instantánea 

5. Aceleración 

6. Máquinas simples (panca, polea e plano inclinado) 

Criterios de avaliación 

1. Establecer a velocidade dun corpo como a relación entre o espacio e o tempo. 

2. Diferenza entre velocidade media e instantánea a partir das gráficas s/t e v/t e deducir 

a aceleración a partir da última. 

3. Valorar a importancia das máquinas simples na transformación dun movemento 

noutro diferente. 

4. Comprender o papel que xoga o rozamento na vida cotiá 

Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave 

Estándares de aprendizaxe C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Determina experimentalmente 

ou a través de programas 

informáticos a velocidade 

media dun corpo. 

CMCCT 

CAA 

CD 

Saber traballar cos programas 

informáticos relacionados coa 

velocidade media 

X 

Realiza cálculos para resolver 

problemas de velocidade 

media 

CMCCT Facer os cálculos 

correspondentes para resolver 

problemas de velocidade... 

X 

Deduce a velocidade media e 

instantánea a partir das 

gráficas 

CMCCT Calcular a velocidade media a 

partir das gráficas 

X 

Xustifica se un movemento é 

acelerado ou non a partir das 

gráficas s/t e v/t 

CMCCT Analizando as gráficas coñecer 

se un movemento e acelerado ou 

uniforme 

X 

Interpreta o funcionamento de 

máquinas simples 

CMCCT Coñece o funcionamento das 

poleas, plano inclinado e panca 

X 

1Competencias Clave. 2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables 

Unidade 8. ENERXÍA 

Contidos 
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1. Enerxía. Características e unidades 

2. Manifestacións da enerxía 

3. Intercambios de enerxía 

4. Principio de conservación da enerxía mecánica 

5. Enerxía térmica. Calor e temperatura 

6. Escalas de temperaturas 

7. Propagación do calor 

8. Uso racional da enerxía 

9. Fontes de enerxía 

Criterios de avaliación 

1. Recoñecer que a enerxía e a capacidade de producir transformacións ou cambios. 

2. Identificar os tipos de enerxía postos de manifesto en procesos cotiás e en 

experiencias sinxelas realizados no laboratorio. 

3. Relacionar os conceptos de enerxía, calor e temperatura en termos da TCM e 

describe os mecanismos polos que se transmite a enerxía térmica en procesos cotiás. 

4. Interpretar os efectos da enerxía térmica sobre os corpos. 

5. Valorar o papel da enerxía nas nosas vidas. 

6. Identificar as fontes de enerxía. 

7. Recoñecer a importancia do aforro enerxético para un desenrolo sustentable 

Estándares de aprendizaxe, indicadores de logro e competencias clave 

Estándares de aprendizaxe C.Clave1 Indicadores de logro GMC2 

Argumenta que a enerxía 

pode transferirse, disiparse 

ou almacenarse, pero non 

crearse ou destruírse. 

CMCCT Cita exemplos en onde a enerxía 

se transfire, disípase ou 

almacenase 

X 

Recoñece e define a enerxía 

como unha magnitude coa 

unidade SI. 

CMCCT Define a enerxía 

Coñece a unidade no SI 

Coñece outras unidades de uso 

cotiá 

X 

Relaciona o concepto de 

enerxía coa capacidade para 

producir cambios .Identifica 

os tipos de enerxía  

CMCCT Coñece e identifica a enerxía coa 

capacidade para producir traballo 

Coñece distintos tipos de enerxía 

X 

Explica o concepto de 

temperatura en termos de 

TCM e diferencia entre 

enerxía ,temperatura e calor 

CMCCT Define calor e temperatura 

Explica as súas analoxías e 

diferencias 

Coñece as unidades de calor e 

temperatura no SI e de uso cotiá 

X 

Recoñece a existencia dunha 

escala absoluta de 

CMCCT Fai cálculos entre as distintas 

escalas de temperaturas 

X 
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temperatura e relaciona as 

escalas Celsius e Kelvin 

Identifica os mecanismos de 

transferencia de enerxía 

recoñecendoos en situacións 

cotiás e fenómenos 

atmosféricos 

CAA 

CMCCT 

CSC 

Coñece e explica os procesos de 

condución, convección e radiación 

Cita exemplos 

X 

Explica o fenómeno da 

dilatación a partir dalgunhas 

das súas aplicacións coma 

termómetros líquidos, 

xuntas de dilatación 

CMCCT Coñece e explica a dilatación dos 

sólidos, líquidos e gases 

Cita exemplos 

X 

Explica os puntos fixos dun 

termómetro na escala 

Celsius 

CMCCT Coñece os puntos de fusión e 

ebulición da auga a presión 

atmosférica 

X 

Recoñece, describe e 

compara as fontes de 

enerxía renovables e non 

renovables 

CCL 

CMCCT 

CSC 

Cita exemplos de enerxías 

renovables e non renovables 

Analiza o seu impacto ambiental 

 

Interpreta de forma 

cualitativa experiencias de 

equilibrio térmico 

CMCCT Cita e explica exemplos cotiás de 

equilibrio térmico 

X 

1Competencias Clave. 2Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe 

avaliables 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía a empregar no desenvolvemento das unidades didácticas será a seguinte: 

 Revisión dos coñecementos básicos necesarios para o desenvolvemento do 

traballo na aula 

 Lectura comprensiva dos contidos da unidade por parte dos alumnos 

 Exposición do profesor, ordenada de xeito interactivo a través do diálogo cos 

alumnos nas sesións de clase e nas actividades de aplicación e resolución de 

dúbidas 

 Actividades para a consolidación dos coñecementos físico - químicos, nas que se 

desenvolvan as técnicas e procedementos básicos na materia: cuestións 

conceptuais, exercicios numéricos, problemas, experiencias de laboratorio 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para a avaliación dos alumnos usaranse os seguintes procedementos e instrumentos de 

avaliación: 
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a)  Procedemento Observación do traballo e participación do alumno, que incluirá os 

seguintes instrumentos: 

 Listas de control, que avaliará o traballo do alumno nas tarefas enviadas para a 

casa, incluíndo exercicios indicados polo profesor, informes de traballos de 

laboratorio e outros traballos sinalados polo profesor. 

No que respecta aos informes de laboratorio terase en conta os seguintes aspectos 

para a súa avaliación: cumprimento de prazos de entrega, completo e rigoroso en 

canto ao  contido e os cálculos matemáticos, calidade expresiva do informe, 

calidade da presentación. 

 Rexistros anecdóticos, que avaliará o traballo na aula. Aquí estarán incluídos o 

traballo individual e a participación nos traballos en grupo, especialmente nas 

prácticas de laboratorio. 

 b)  Procedemento Probas escritas que avaliará o grao de consecución dos estándares de 

aprendizaxe avaliables cuxo instrumento será cada unha das probas realizadas, as cales 

poderán incluír os seguintes aspectos: 

 Preguntas de desenrolo teórico, definicións ou explicacións. 

 Cuestións de razoamento, de opción múltiple ou de completar ocos. 

 Exercicios de cálculo e resolución de problemas. 

Con carácter xeral, realizaranse 2 probas escritas por avaliación. En cada unha das 

probas entrará a materia dada dende a última proba realizada, aínda que o alumno 

deberá ter presente os contidos impartidos dende principio de curso. 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os procedementos e instrumentos de avaliación permitirán determinar o grao de 

consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables mediante os indicadores de logro 

sinalados nesta programación. 

A cualificación correspondente a cada avaliación obterase do seguinte xeito: 

 Os distintos aspectos recollidos no procedemento Observación do traballo e 

participación do alumno poderá ter ata un peso na cualificación da avaliación dun 

20% (2 punto sobre 10), segundo a rúbrica que se mostra mais abaixo. 

 A media aritmética das notas obtidas no procedemento Probas escritas terá un 

peso dun 80% (8 puntos sobre 10). Non obstante, non ponderaran aquelas probas 

con notas inferiores a 3 puntos sobre 10, sendo necesaria a realización de un 

proba extraordinaria para recuperar os contidos da avaliación. 

A nota final da avaliación será o resultado de sumar as dúas notas anteriores: 

Nota avaliación = Nota media exámenes·0,8 + Nota traballo alumno (0-2) 
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A cualificación correspondente á nota final de xuño obterase promediando a media 

aritmética das probas escritas realizadas durante o curso (non a media das avaliacións) 

coa nota do procedemento Observación do traballo e participación do alumno. 

Farase unha recuperación de cada avaliación. 

Se o alumno despois de facer a recuperación da 1ª e/ou 2ª avaliación non as superou, 

poderá presentarse a outra proba de recuperación o mesmo día e hora que se faga a 

recuperación da 3ª avaliación. 

 AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

Realizarase unha proba na data fixada polo centro, en setembro, e a cualificación será a 

que resulte desa proba. 

 

RÚBRICA PARA AVALIACIÓN DO TRABALLO E PARTICIPACIÓN DO ALUMNO 

Traballo e participación do alumno 

Realiza sempre as tarefas indicadas para a casa, cumprindo os prazos indicados e cos 

exercicios resoltos adecuadamente, entendendo por este último que malia errores 

nótase o traballo do estudante nos mesmos, e non entrega unicamente un resultado 

numérico ou contas inconexas. 

Nos períodos de traballo individual ou en grupo na aula, aproveita o tempo realizando 

as tarefas indicadas. 

Os traballos de laboratorio ou de outro tipo compren satisfactoriamente coas 

indicacións sinaladas na aula. 

(1 punto) 

Case sempre realiza as tarefas indicadas para a casa, cumprindo os prazos indicados e 

cos exercicios resoltos adecuadamente, entendendo por este último que malia errores 

nótase o traballo do estudante nos mesmos, e non entrega unicamente un resultado 

numérico ou contas inconexas. 

Entrega os traballos de laboratorio ou de outro tipo nos prazos indicados. 

Nos períodos de traballo individual ou en grupo na aula, non sempre aproveita o 

tempo na realización das tarefas indicadas e foi amoestado verbalmente polo profesor 

en máis dunha ocasión. 

Os traballos de laboratorio ou de outro tipo compren coas indicacións sinaladas na 

programación aínda que en un ou máis aspectos son mellorables. 

(0,75 puntos) 

En varias ocasións non realizou as tarefas indicadas para a casa ou presenta simples 

resultados numéricos  e sen razoamentos ou plantexamentos nos exercicios que así o 

requiren 

Nos períodos de traballo individual ou en grupo na aula, foi amoestado verbalmente 

polo profesor en varias ocasións. 

Os traballos de laboratorio ou de outro tipo non compren coas indicacións sinaladas 

na programación en un ou máis aspectos. 

(0,50 puntos) 

So en ocasións realizou adecuadamente as tarefas indicadas para a casa. 

Nos períodos de traballo individual ou en grupo na aula, foi amoestado verbalmente 

polo profesor en varias ocasións. 

Os traballos de laboratorio ou de outro tipo están incompletos, presentan erros e non 
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compren coas indicacións sinaladas na programación en dous ou máis aspectos. 

(0,25 puntos) 

Mostra un abandono da materia. Non realiza practicamente nunca as tarefas para a 

casa ou apreciase que non foron realizadas por él. 

Non entregou algún dos traballos de laboratorio ou estes presentan erros importantes, 

están moi incompletos ou apreciase que non foron feitos por él. 

(0 puntos) 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 Nas probas escritas indicarase o valor de cada pregunta. 

 Na cualificación das preguntas teóricas e cuestións, ademais de ter en conta a 

corrección da resposta, valorarase tamén a claridade e concreción na exposición, 

o razoamento usado, a presentación, redacción, ortografía … 

 Na cualificación dun problema valorarase, en cada apartado, por unha banda a 

corrección do plantexamento: utilización adecuada das leis físicas aplicables ao 

caso e, por outra banda, se o plantexamento é correcto, valorarase o desenrolo 

preciso para acadar  a  solución final.  

 uso e a expresión incorrecta das unidades (ou a súa ausencia)  poderá restar ata un 

25% da nota da pregunta. Así mesmo, os erros de cálculo poderán restar ata un 

25% da nota dese apartado. 

 No caso de fraude comprobado na realización dunha proba escrita por calquera 

medio (copiar do compañeiro, copiar dun libro ou apuntes de clase, uso do móbil,  

etc...) a cualificación desa proba será dun 0, e o alumno deberá repetir a proba. 

Así mesmo, o alumno será sancionado de acordo coas normas do centro. 

 

SITUACIÓN DE ENSINO SEMIPRESENCIAL OU NON PRESENCIAL 

Se por motivos sanitarios hai alumnado recibindo ensino non presencial é necesario 

adaptar os procedementos e criterios anteriores á nova situación. 

Adaptación dos Procedementos e Instrumentos de avaliación 

a) Procedemento Observación do traballo e participación do alumno, que incluirá os 

seguintes instrumentos: 

 Entrega dos traballos propostos mediante o procedemento que o profesor acorde 

cos seus alumnos: subida dos traballos á aula virtual, envío por correo electrónico, 

etc. O instrumento será unha lista de control. 

 Participación na aula virtual. Comprobarase a actividade do alumno nos distintos 

apartados que figuran na aula virtual. Entrada en vídeos explicativos, entrada nas 

actividades subidas polo profesor, actividade nos temas obxecto de repaso ou 

ampliación, etc. 
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Estes instrumentos complementarán aos sinalados para o ensino presencial, de modo 

que se utilizarán conxuntamente con eles para a obtención da nota dunha avaliación ou 

da nota final de curso. 

A ponderación destes instrumentos de avaliación farase segundo a seguinte rúbrica. 

RÚBRICA AVALIACIÓN TRABALLO E PARTICIPACIÓN DO ALUMNO 

(SITUACIÓN DE ENSINO SEMIPRESENCIAL OU NON PRESENCIAL) 

Traballo e participación do alumno dende á casa 

Sempre realiza e entrega as tarefas propostas polo profesor nos prazos indicados. 

A súa actividade na aula virtual é a normal entrando nos documentos sinalados polo 

profesor ou nos documentos pertinentes para a realización das tarefas anteriormente 

sinaladas nas datas adecuadas. 

(1 punto) 

En varias ocasións non entregou as tarefas sinaladas polo profesor ou as entregou fóra 

de prazo. 

A súa actividade na aula virtual é incompleta e/ou desordenada non seguindo a 

secuencia cronolóxica do desenvolvemento dos temas e das tarefas propostas polo 

profesor. 

(0,5 puntos) 

En numerosas ocasións non entregou as tarefas sinaladas polo profesor ou as entregou 

fóra de prazo. 

A súa actividade na aula virtual foi moi incompleta, a miúdo non conducente á entrega 

do traballo proposto. 

(0,25 puntos) 

Mostra un abandono da materia. Non entregou case nunca as tarefas sinaladas polo 

profesor. 

A súa actividade na aula virtual foi nula ou practicamente nula. 

(0 puntos) 

 

b) Procedemento Proba telemática que avaliará, para os alumnos que corresponda, o 

grao de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables. 

O instrumento de avaliación será a propia proba ou probas telemáticas que se lles 

propoñan ao alumnado implicado. 

A nota final da avaliación calcularase dunha forma similar ao modo en que se calcula no 

ensino presencial: 

Nota avaliación = Nota media exames e/ou probas telemáticas·0,80 + Nota traballo 

alumno (0-2) 
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A cualificación correspondente á nota final de curso obterase de xeito similar a como se 

indicou para o caso de ensino presencial incluíndo na fórmula correspondente as probas 

telemáticas realizadas, tendo estas o mesmo valor que si foran feitas presencialmente. 

Nota final curso = Nota media exames e/ou probas telemáticas·0,80 + Nota traballo 

alumno (0-2) 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 No presente curso, estímase un total de 32 o 33 semanas de clase entre o 23 de 

Setembro de 2020 ata Xuño de 2021. 

 Dentro de cada unidade didáctica dedicarase, máis ou menos, a metade do tempo 

a resolución de cuestións teóricas e problemas. 

 Estímase que no primeiro trimestre (primeira avaliación) se desenrolen os 

contidos seguintes: dende a unidade 1 ata a unidade 3 inclusive. 

 No segundo trimestre tratarase de desenvolver os contidos correspondentes as 

unidades 4 a 6. 

 No derradeiro trimestre desenvolveranse os contidos das unidades restantes. 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Física e Química 2º ESO Editorial Anaya (Libro de texto) 

Internet 



 

 

I.E.S. Arcebispo Xelmírez I Curso académico 2020-2021 

Departamento de Física e Química 

 

Páxina | 196  

 

AVALIACIÓN DE ALUMNOS DA ESO CON MATERIAS 

PENDENTES 
 

Avaliación de alumnos de 4º de ESO coa materia de 3º ESO suspensa e de alumnos 

de 3º de ESO coa materia de 2º ESO suspensa 

 

Os alumnos de 4º de ESO coa materia de Física e Química de 3º pendente, así como os 

alumnos de 3º de ESO coa materia de Física e Química de 2º pendente deberán realizar 

un exame para superar dita materia, na data que determine Xefatura de Estudos, 

previsiblemente ao comezo do mes de maio. 

Para favorecer a superación da materia pendente o Departamento realizará un 

seguimento do alumnado consistente en establecer un día e hora específicos da semana 

para consulta de dúbidas, así como para a entrega e recollida do material de repaso que 

estableza o Departamento. 

Así mesmo, no caso dos alumnos coa materia de Física e Química de 2º ESO pendente, 

faranse dous exames parciais previos ao exame oficial do mes de maio. O primeiro 

destes exames parciais realizarase no mes de xaneiro e entrará a metade da materia. O 

segundo exame realizarase a finais de abril ou principios de maio e entrará a segunda 

metade da materia. Nas primeiras semanas do curso, informarase aos alumnos da 

materia correspondente a cada un dos exames parciais. Así mesmo, informarase das 

datas dos exames coa suficiente antelación. 

Os alumnos que obteñan unha cualificación de 5 ou máis puntos sobre 10 en cada unha 

das probas parciais consideraráselles a materia superada e estarán exentos de 

presentarse ao exame oficial de maio. A súa cualificación será a media aritmética das 

dúas notas parciais. 

Os alumnos que tendo suspenso só un dos exames parciais cunha nota superior a 3 

puntos sobre 10 e teñan unha media aritmética de 5 ou máis puntos sobre 10 entre as 

dúas probas parciais, tamén se lles considerará a materia aprobada. O resto dos alumnos 

deberán presentarse ao exame oficial de maio con toda a materia. 

No caso dos alumnos coa materia de Física e Química de 3º ESO pendente, dado que o 

programa deste curso é menor que o resto dos cursos debido a que teñen só dúas sesións 

lectivas por semana, faranse dous exames nos que entrará toda a materia do curso. O 

primeiro exame realizarase previsiblemente no mes de febreiro, e o segundo exame será 

o exame oficial do mes de maio. Aqueles alumnos que obteñan unha nota de 5 ou máis 

puntos sobre 10 no exame de febreiro terán superada a materia e non terán que 

presentarse ao exame oficial no mes de maio. 

Por outra banda, aqueles alumnos que permitan facérselles un seguimento, e dicir, que 

regularmente recollan e entreguen o material de repaso nas datas indicadas, corrixan os 

erros indicados polo profesor e mostren interese e dedicación para superar a materia, 

teráselles en conta na súa nota global podendo engadir ate un 1 punto sobre 10 na  
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cualificación obtida nos exames. A puntuación engadida por este concepto queda á 

consideración do Departamento en función do traballo e esforzo mostrado polo alumno. 

Os alumnos que non obteñan unha cualificación positiva na convocatoria ordinaria 

deberán examinarse de toda a materia na convocatoria extraordinaria de Setembro. 

Os criterios de corrección serán os mesmos que se lles aplican aos exames dos alumnos 

de 3º e 2º de ESO e que figuran nesta programación. 

A materia obxecto de exame será a correspondente ao currículo realmente impartido no 

curso anterior, é dicir, non se contemplarán os temas non impartidos. No caso de 

alumnos procedentes de outros centros deberán adaptarse ao currículo impartido neste 

centro, debendo consultar ao Departamento os temas obxecto de exame. 

 

SITUACIÓN DE ENSINO SEMIPRESENCIAL OU NON PRESENCIAL 

 

No caso da existencia de alumnos que reciban ensino non presencial debido á situación 

de alerta sanitaria provocada polo Covid-19 as tarefas e probas mencionadas 

anteriormente realizaranse de xeito telemático. Haberá unha aula virtual específica para 

os alumnos de Física e Química coa materia de cursos anteriores suspensa. As tarefas 

enviaranse á ula virtual e os alumnos enviaranllas ao profesor ben a través da aula 

virtual ou a través de correo electrónico. Así mesmo, as probas realizaranse de xeito 

telemático. 
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ESA. Ámbito Científico-Tecnolóxico. Módulos I e II 
 

PROCEDEMENTOS E RECURSOS PARA A AVALIACIÓN 

Procedementos de avaliación Instrumentos para avaliar Sistema de cualificacións 

Observación directa do traballo 

diario. 

Análise e valoración de tarefas 

desenvolvidas. 

Valoración cuantitativa do 

avance individual: 

Cualificacións. 

Valoración cualitativa do avance 

individual: anotacións e 

puntualizacións. 

Elemento de diagnóstico. 

Avaliación dos estándares de 

aprendizaxe por bloque. 

Avaliación de contidos, probas 

correspondentes a Bloque/Unidade. 

Avaliación por competencias, probas 

correspondentes a Bloque/Unidade. 

Probas de avaliación externa. 

Outros documentos gráficos ou textuais. 

Debates e intervencións. 

Traballos persoais ou grupais. 

Elaboracións multimedia. 

Outros. 

a) cualificación cuantitativa 

Nas probas de avaliación de estándares de aprendizaxe que se 

reflicten nos indicadores por Bloque/Unidade, cada actividade 

terá unha cualificación de 0 a 10 puntos. Sendo de 10 si a 

obtención do indicador de logro correspondente ao estándar de 

aprendizaxe é correcta, e si se cometen erros redúcese a nota 

en función dos fallos detectados. 

b) cualificación cualitativa 

A través de actividades do alumno na clase, traballos feitos en 

grupo ou individualmente, así como a observación directa. 

A cualificación será a suma do apartado a) 70% e do apartado 

b) 30%, igualmente será aplicable a cualificación final do 

ámbito. 

O alumnado que supere o 50% dos indicadores de logro 

relacionados cos estándares de aprendizaxe dun curso, será 

avaliado positivamente. 

 

Na ensinanza de educación secundaria para adultos, cando o número de faltas de asistencia sen xustificar supere o 10% do cómputo total de 

horas establecido para ese ámbito no cuadrimestre, é motivo de perda do dereito de avaliación continua. 
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MÓDULO I. CONTIDOS DE MATEMÁTICAS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
                      clave 

 Bloque 1. Números e álxebra  

e B1.1- Números naturais: escritura e B1.1  Utilizar  números  naturais  e  enteiros,  as MAB1.1.1. Identifica os números naturais e enteiros e CMCCT 
i representación.     Operacións súas  operacións  e  as  súas  propiedades  para utilízaos para   representar,   ordenar e interpretar 

CD l 
    

recoller, transformar e intercambiar información e axeitadamente a información cuantitativa. 
  

combinadas, xerarquía e  uso da   

p paréntese. Potencias, operacións con resolver problemas relacionados coa vida diaria. 
MAB1.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de CMCCT   

 

potencias.  Cadrados perfectos,  raíces 
 

  distintos  tipos  de  números  mediante  as  operacións  
 

cadradas. 
          

CD            elementais  e  as  potencias  de  expoñente  natural, 

 B1.2.  Números enteiros: representación  aplicando correctamente a xerarquía das operacións.  
 na recta numérica. Valor absoluto e  

MAB1.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números CMCCT  oposto dun número enteiro.  Operacións  
  

e as súas operacións, para resolver problemas cotiáns 
 

 combinadas, xerarquía e  uso da  

CD 
   

contextualizados, representando e interpretando  paréntese.  Potencias  de  números  
     

mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os 
 

 enteiros con expoñente natural,  CL   

resultados obtidos. 
     

 operacións. Uso da calculadora.         
            

              MATB1.1.4.  Realiza  cálculos  nos  que  interveñen CMCCT 
              potencias  de  expoñente  natural  e  aplica  as  regras 

CD               básicas das operacións con potencias.    

e B1.3. Divisibilidade: múltiplos e divisores B1.2.  Coñecer  e  utilizar  propiedades  e  novos MATB1.2.1. Recoñece novos significados e propiedades CMCCT 
j dun número. Criterios de divisibilidade, significados  dos  números  en  contextos  de dos números en contextos de resolución de problemas 

CL  descomposición factorial. Mínimo común paridade, divisibilidade e operacións elementais, sobre paridade, divisibilidade e operacións elementais. 
 múltiplo  e máximo  común divisor, mellorando así a comprensión do concepto e dos 

MATB1.2.2.  Aplica  os  criterios  de  divisibilidade  por CMCCT  cálculo a partir da descomposición tipos de números. 
 factorial.           2,3,5,9  e 11 para descompoñer en factores  primos  
           

números   naturais,   e   emprégaos   en   exercicios, 
 

               

              actividades e problemas contextualizados.    

              MATB1.2.3. Identifica e calcula o máximo común divisor CMCCT 
              e o mínimo común múltiplo de dous ou máis números  

              naturais  mediante  o  algoritmo  axeitado  e  aplícao  en  

              problemas contextualizados.      

e B1.4. Números racionais:  fraccións, B1.3. Utilizar números fraccionarios e decimais, MATB1.3.1. Calcula fraccións equivalentes, simplifica CMCCT 
i fraccións  equivalentes,  simplificar as súas operacións e as súas propiedades, para fraccións e reduce a común denominador    

j fraccións, redución de fraccións a recoller, transformar e intercambiar información 
         

MATB1.3.2. Realiza operacións de conversión entre CMCCT l común denominador.  Operacións  con e  resolver  problemas  relacionados  coa  vida 
p fraccións,  operacións combinadas, diaria. números decimais e  fraccionarios, acha fraccións 

CCL  xerarquía e uso da paréntese. Potencias  equivalentes  e simplifica fraccións,  para aplicalo na 
   

 de fraccións.  Relación entre números  resolución de problemas.      
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 decimais e fraccións. Potencias de base        
MATB1.3.3. Expresa verbalmente e de forma razoada o CMCCT  10. Uso da notación científica para         

         

proceso  seguido  na  resolución  dun problema coa 
 

 representar números grandes.         

CCL 
         

precisión e rigor adecuados. 
   

               

     B1.4.   Desenvolver   en   casos   sinxelos,   a MATB.1.4.1.  Realiza  operacións  combinadas  entre CMCCT 
     competencia no uso de operacións combinadas números fraccionarios, decimais con eficacia, mediante 

CD      de números racionais como síntese de secuencia o cálculo de algoritmos de lapis e papel, calculadora ou 
     de operacións aritméticas, aplicando medios tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada  

     correctamente a xerarquía das operacións. e respectando a xerarquía das operacións.    

            MATB.1.4.2. Establece conexións entre un problema do CMCCT 
            mundo  real  e  o  mundo  matemático,  identificando  o 

CSIEE             problema ou os problemas matemáticos que subxacen 
            nel e os coñecementos matemáticos necesarios.   
              

            MATB.1.4.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos CMCCT 
            de   razoamento   na   resolución   de   problemas, 

CAA             reflexionando sobre o proceso de resolución.   

 Bloque 2. Xeometría  

e B2.1. Elementos básicos da xeometría B2.1 Recoñecer e describir figuras planas, os MAB2.1.1. Recoñece e describe as características dos CMCCT 
h do plano. Paralelismo e seus   elementos   e   as   súas   propiedades polígonos regulares (ángulos interiores, ángulos centrais, 

CL j perpendicularidade.  Ángulos  e  a  súa características para clasificalas identificar diagonais, apotema, simetrías)    

 relación. Construciónsxeométricas situacións, describir o contexto físico e abordar      

 sinxelas: mediatriz e bisectriz.  problemas da vida cotiá.         

e B2.2.    Figuras    planas    elementais:        MAB2.1.2.  Define  os  elementos  característicos  dos CMCCT 
h triángulo, cadrado e figuras poligonais.        triángulos, trazando estes  e coñecendo a propiedade 

CL  Clasificación de triángulos, cuadriláteros        común a cada un deles, e clasifícaos atendendo tanto 
 e polígonos.          aos seus lados como aos seus ángulos.     
              

            MAB2.1.3. Clasifica os cuadriláteros e os paralelogramos CMCCT 
            atendendo ao paralelismo entre os seus lados opostos e  

            coñecendo as súas propiedades referentes a ángulos,  

            lados e diagonais.     

e     B2.2. Utilizar estratexias,  ferramentas MATB2.2.1.   Resolve   problemas   relacionados  con CMCCT 
f     tecnolóxicas  e técnicas simples da  xeometría distancias, perímetros, superficies e ángulos de  figuras 

CCL j B2.3. Sistema Internacional de analítica plana para a resolución de problemas planas,  en  contextos  da  vida  real, utilizando as  

 Unidades. Unidades de masa, lonxitude de  perímetros, áreas e  ángulos de figuras ferramentas  tecnolóxicas,  unidades  e as técnicas CSIEE 
 

e volume. Múltiplos e submúltiplos. 
 

planas,  utilizando  a linguaxe matemática e as xeométricas máis apropiadas. 
   

      

     unidades  axeitadas, e expresar o procedemento 
MATB2.2.2. Identifica as propiedades xeométricas que CMCCT      seguido na resolución.    

        

caracterizan os puntos da circunferencia e o círculo. 
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 B2.4. Cálculo de áreas e perímetros de  
MATB2.2.3. Calcula a lonxitude da circunferencia, a área CMCCT  figuras  planas.  Unidades lineais e de  

  

do círculo, a lonxitude dun arco e a área dun sector 
 

 superficie. Factores de conversión.   

CCL 
   

circular, e aplícaas para resolver problemas xeométricos.            

 B2.5 Circunferencia e círculo.      
CSIEE             

             

          Bloque 3. Funcións   

a B3.1 Coordenadas cartesianas. B3.1 Coñecer, manexar e interpretar o sistema MAB3.1.1. Localiza puntos no plano a partir das súas CMCCT 
e Representación e identificación de de coordenadas cartesianas. coordenadas e nomea puntos do plano escribindo as  

f puntosnunsistemadeeixes  súas coordenadas.  

 coordenados. Concepto de vector.      
     

a B3.2.  Concepto  de  función:  variable B3.2. Comprender o concepto de función. MAB3.2.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non CMCCT 
e dependente e independente. Formas de  unha función.  

f representación: linguaxe habitual, táboa,    
   

 gráfica e fórmula.       
B.3.3.  Manexar  as  formas  de  presentar  unha MATB3.3.1.  Pasa  dunhas  formas  de  representación CMCCT           

          función  (linguaxe  habitual,  táboa  numérica, dunha  función  a  outras  e  elixe  a  máis  adecuada  en 
CCL           gráfica e ecuación, pasando dunhas formas a función do contexto. 

          outras  elixindo  a  mellor  delas  en  función  do   

          contexto.   

  Bloque 4. Ciencia e tecnoloxía nas nosas vidas  

a B4.1. Arquitectura básica dos sistemas B4.1. Distinguir as partes operativas dun equipo MAB4.1.1. Identifica as compoñentes fundamentais dun CMCCT 
e informáticos.  Software: sistema informático e coñecer a súa función en conxunto. ordenador e coñece a súa función. 

CD i operativo e aplicación básicas. Deseño   

k e produción de información  dixital. 
B4.2. Recoñecer a importancia do sistema MAB4.2.1. Deseña as fases que deben levarse a cabo CMCCT 

l Interacción na  rede. Creación de  
operativo e as súas funcións. para a resolución dun problema desde o punto de vista 

 

p produtos tecnolóxicos. 
    

CD      tecnolóxico.             

           MAB4.2.2. Usa axeitadamente as utilidades básicas do CMCCT 
           sistema operativo. 

CD             

          B4.3. Organizar con racionalidade a información MAB4.3.1. Realiza operacións básicas de organización e CMCCT 
          almacenada no seu ordenador. almacenamento da información persoal contida no seu 

CD            ordenador. 

          B4.4. Instalar e manexar programas básicos. MATB4.4.1.  Coñece  o  procedemento  xeral  para  a CMCCT 
           instalación de aplicacións sinxelas e realiza operacións 

CD            básicas con elas. 
            

          B4.5. Utilizar programas de edición de texto, MATB4.5.1. Elabora e maqueta documentos de texto CMCCT 
          follas  de cálculo e creación  de presentacións sinxelos,  con aplicacións  que facilitan  a inclusión de  
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  multimedia. táboas e imaxes. 
CD     

     

   MATB4.5.2. Crea presentacións que integran texto, CMCCT 
   imaxe e outros elementos multimedia. 

CD     

    CAA 

   MATB4.5.3.  Utiliza fórmulas  para obter resultados  en CMCCT 
   follas de cálculo e obtén representacións gráficas dos 

CD    resultados utilizados. 

  B4.6. Identificar os riscos asociados ao uso de MATB4.6.1. Coñece os riscos de seguridade e emprega CMCCT 
  internet. hábitos  de  protección  adecuados  para  a  información 

CD    persoal. 

    CAA 

   MATB4.6.2. Coñece a importancia da identidade dixital e CMCCT 
   os tipos de fraude na rede. 

CD     

  B4.7. Buscar, seleccionar e producir información MATB4.7.1.  Utiliza fórmulas  para obter resultados  en CMCCT 
  na internet. follas de cálculo e obtén representacións gráficas dos 

CD    resultados utilizados. 

  B4.8. Recoñecer e comprender os dereitos dos MATB4.8.1. Diferenza o concepto de materiais suxeitos CMCCT 
  materiais aloxados na web. a dereito de autor e materiais de libre distribución. 

CD     

    CAA 

  B4.9.Adoitar condutas adecuadas de interacción MATB4.9.1. Respecta as normas básicas de interacción CMCCT 
  na rede. na rede. 

CD     

    CSC 

 MÓDULO I. CONTIDOS DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA  

 Bloque 5. A Terra como planeta  

e B5.1. O Sistema Solar e os seus B5.1 Expoñer a  organización do Sistema BXB5.1.1.Distingue entre Astronomía e Astroloxía. CMCCT 
j compoñentes. Solar.  

CCEC k    
    

l   BXB5.1.1. Recoñece os compoñentes  do Sistema CMCCT    

   Solar, e describe as súas características  xerais.  
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j B5.2. Situación da Terra no Sistema  B5.2. Localizar a posición da Terra no Sistema BXB5.2.1.    Compara    os    modelos    xeocéntrico, CMCCT   
k Solar.      Solar.    heliocéntrico e actual indicando a posición que ocupa a    

l           Terra en cada un deles.         
       

j B5.3.  O  planeta  Terra:  características. B5.2. Relacionar comparativamente a posición BXB5.3.1. Describe as características que se dan no CMCCT   
k Forma, dimensións, e capas (atmosfera, dun planeta  no sistema solar  coas  súas planeta Terra que favoreceron o desenvolvemento da 

CCL 
  

l hidrosfera e xeosfera).   características.   vida.          
              

a B5.4. Os movementos da Terra: rotación B5.4. Establecer os movementos da Terra, da BXB5.4.1.   Categoriza   os   fenómenos   principais CMCCT   
e e translación e as súas consecuencias. Lúa e do Sol, e relacionalos coa existencia do relacionados co movemento e a posición dos astros.     

f 
      

día e a noite, as estacións,..  . 
           

      

BXB5.4.2.  Interpreta  correctamente  en  gráficos  e CMCCT 
  

j             

k           esquemas fenómenos como  as fases  lunares, as 
CCL 

  

l           estacións e as eclipses, e establece a súa relación coa   
             

           posición relativa da Terra, a Lúa e o Sol.    CSC   
                     

e B5.5.   A   xeosfera:   composición   e B5.5.Identificar os materiais terrestres segundo BXB5.5.1.   Nomea   e   sitúa   correctamente   nunha CMCCT   
j distribución dos materiais terrestres a súa abundancia e a distribución nas grandes representación gráfica as grandes capas do interior da    

k segundo   a   súa   abundancia   e   a capas da Terra.   Terra.           

l distribución nas grandes capas da Terra.     
BXB5.5.2. Describe as características xerais das capas CMCCT 

  
             

           do interior do planeta e xustifica a súa distribución en 
CCL 

  
           capas en función da súa densidade.       
                  

j B5.6.   A   atmosfera:   composición   e B5.6. Analizar a composición e as propiedades BXB5.6.1. Representa as distintas capas da atmosfera, CMCCT   
k estrutura. Importancia do papel protector da atmosfera e as propiedades do aire. situándoas por orde e describe a súa composición     

l da atmosfera para os seres vivos.      química.           

e B5.7.   Repercusións   da   actividade B5.7.   Recoñecer   a   importancia   do   papel BXB5.7.1. Identifica os contaminantes principais da  CMCCT   
f humana na atmosfera: a contaminación. protector da atmosfera para os seres  vivos  e atmosfera en relación coa súa orixe.        

m Posibles solucións. 
  

considerar   as   repercusións   da   actividade 
           

             

i       humana nela.   BXB5.7.2.  Identifica  e  xustifica  con  argumentacións CSC   

j           sinxelas as causas que sustentan o papel protector 
CCL 

  

k           da atmosfera para os seres vivos.       
                 

l       

B5.8. Relacionar os problemas de contaminación BXB5.8.1. Recolle información de diferentes fontes sobre CSC 
  

         

       ambiental  actuais e  as  súas  repercusións,  e as  relacións  entre a contaminación ambiental  e o 
CD 

  
       desenvolver  actitudes  que  contribúan  á  súa deterioro  ambiental,  e  propón  accións  e  hábitos  que   
          

       solución.   contribúan á súa solución.     CSIEE   
                     

I B5.8.  A hidrosfera:  características da B5.9. Describir as propiedades da auga e a BXB5.9.1. Recoñece  as  propiedades da auga en CMCCT   
auga  que a fan imprescindible para a súa importancia para a existencia da vida. relación coas súas consecuencias para o mantemento 

   

J    

existencia de vida e dos seres vivos. 
     

da vida na Terra. 
         

k               
                     

a B5.9. O ciclo da auga e a auga como  B5.10. Interpretar a distribución da auga na BXB5.10.1. Describe o ciclo da auga en relación cos  CMCCT 
 b recurso. Importancia   dunha xestión Terra,  así como o ciclo da auga e o uso que seus cambios de estado.       
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e sustentable da auga.   fai dela o ser  humano.     
CCL f           

           

g            

i      
B5.11. Valorar e identificar a necesidade dunha BXB5.11.1.  Comprende e  identifica  o  significado da CSC j      

     

xestión sustentable da auga e de actuacións xestión sustentable da auga doce, e enumera medidas 
 

k      
CSIEE      

persoais e colectivas que potencien a redución concretas para reducir e mellorar o seu consumo.. 
 

       

        

      do consumo e a súa reutilización. 
BXB5.11.2. Investiga e xustifica que usos poden darse CSC        

       as augas residuais depuradas.  
CD            

i 

B5.10.Repercusións da actividade B5.12.  Xustificar  e argumentar a importancia BXB5.12.1. Investiga  e recoñece  os  problemas de CSC j 
humana  na  contaminación das augas de preservar e non contaminar as augas doces e contaminación de augas doces e salgadas, en relación 

 

k CD doces e salgadas. Posibles solucións. salgadas. coas  actividades humanas. 
 

m 
 

  

           

i 
B5.11. A biosfera. Características que B5.13. Seleccionar as características que fan da BXB5.13.1. Identifica as   condiciónse as CMCCT j 
fixeron da Terra un planeta habitable. Terra un planeta especial para o características que posibilitaron a vida no planeta Terra. 

 

k  
     

desenvolvemento da vida. 
     

           

 Bloque 6. O relevo terrestre e a súa evolución  
i 

B6.1.Ciclo   e modelaxe do relevo. B6.1. Identificar algunhas das causas que fan BXB6.1.1. Identifica a influencia do clima e das 
 

CMCCT 
j 

 

Factores que condicionan que o relevo que o relevo difira duns sitios a outros. características das rochas que condicionan os tipos de 
 

k  

difira duns sitios a outros. 
   

re levo e inflúen neles. 
   

       
         

e B6.2.Evolución do relevo como B6.2. Relacionar os procesos xeolóxicos BXB6.2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos  CMCCT 

m resultado   da   interacción   entre   os externos coa enerxía que os activa. externos, e xustifica o papel da gravidade na súa   
i procesos externos e internos.   dinámica.     

j       
BXB6.2.2. Diferenza os procesos de meteorización, 

 
CMCCT k        

      

erosión, transporte e sedimentación, e os seus efectos 
 

        

       en diferentes tipos de relevo.   

      B6.3.Diferenciar os cambios na superficie BXB6.3.1. Diferenza un proceso xeolóxico externo dun CMCCT 
      terrestre xerados pola enerxía do interior interno e identifica os seus efectos no relevo.   

      terrestre dos de orixe externa.      

e B6.3. Axentes externos modeladores da B6.3. Indagar e identificar os axentes e os BXB6.3.1. Investiga acerca da paisaxe do contorno  CCEC 
f paisaxe.  Factores que  condicionan  a factores que condicionan a modelaxe da máis próximo e identifica algúns dos axentes e dos  

CAA 
g modelaxe da paisaxe galega. 

 

paisaxe galega. factores modeladores da paisaxe. 
 

  

CD i           

k       
BXB6.3.2. Valora e describe a importancia da 

 
CSC 

m 
       

      actividade humana na transformación da superficie  CCEC 
n 

       

      terrestre.     
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a B6.5. Manifestacións da enerxía interna B6.4. Analizar a actividade sísmica é volcánica, BXB6.4.1. Investiga e xustifica a existencia de zonas en CAA 

e da   Terra. Os procesos internos: as súas características e os efectos que xeran. que os terremotos son máis frecuentes e de maior 
CMCCT j actividade sísmica e volcánica.   magnitude.    

k        CD 
l 

       

        

i       BXB6.4.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica co CMCCT 

       magma que as orixina e asóciaos co grao de perigo.  

f B6.6.   Distribución   de   volcáns   e B6.5. Relacionar a actividade sísmica é BXB6.5.1. Relaciona a dinámica interna do planeta co CMCCT 

j terremotos. Riscos sísmico e volcánico: volcánica coa dinámica do interior terrestre e orixe de sismos e de volcáns.  

k importancia da súa predición e da súa xustificar a súa distribución planetaria. 
BXB6.5.2. Valora e describe o risco sísmico existente CAA l prevención.      

     

na zona en que habitas, e describe as medidas de 
 

       

CSC        prevención que debe adoptar. 
        

     

f B6.7.Relación  do  ciclo  xeolóxico  e  a B6.6.   Recoñecer   as   propiedades   e   as BXB6.6.1. Identifica minerais e rochas frecuentes en CMCCT 
l formación das rochas e minerais. características  dos  minerais  e  das  rochas, Galicia utilizando criterios que permitan diferenciar e 

CAA j Rochas e minerais frecuentes en Galicia distinguir as súas aplicacións máis frecuentes e explicar a relación que existe entre ámbolos dous.  

k e aplicacións máis frecuentes.  salientar a súa importancia económica. 
BX6.6.2. Describe algunhas das aplicacións máis CCEC m       

      

frecuentes dos minerais e das rochas no ámbito da vida 
 

n       

CSC       

cotián e recoñece a importancia do seu uso        

        

       responsable.  

j B6.8.Formación do solo. Tipos de B6.7. Analizar os compoñentes do solo e BXB6.7.1. Recoñece que o solo é o resultado da CMCCT 

k compoñentes que o forman.  esquematizar as relacións entre eles. interacción entre os compoñentes bióticos e abióticos, e  

l       sinala algunha das súas interaccións.  
     

f B6.9.Importancia do solo. Riscos da súa B6.8. Valorar e determinar a importancia do solo BXB6.8.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a CMCCT 
j sobreexplotación, degradación ou perda. e os riscos que comporta a súa necesidade de protexelo. Valora a importancia do solo 

CSC k      sobreexplotación, degradación ou perda. en Galicia.       

m         

 Bloque 7. A biodiversidade das poboacións no planeta Terra  

a B7.1. Uniformidade e biodiversidade dos B7.1.Recoñecer que tódolos seres vivos están BXB7.1.1. Analiza a importancia que ten cada unha das CMCCT 
d seres  vivos:  significado e  importancia. formados polos mesmos elementos químicos e funcións vitais (nutrición, relación e reprodución), no 

CCEC e Funcións vitais comúns a todos os seres realizan as mesmas funcións vitais. mantemento da vida. 
 

i vivos.     
B7.2. Recoñecer a importancia da BXB7.2.1. Estima a importancia da biodiversidade e CSC j      

     

biodiversidade e as características morfolóxicas aplica criterios de clasificación dos seres vivos, 
 

k      CMCCT 
     

principais dos grupos taxonómicos. relacionando os animais e as plantas máis comúns co l       
      

seu grupo taxonómico. 
 

m        
      

BXB7.2.2. Investiga e recoñece zonas de especial CSC        
       protección en Galicia pola súa biodiversidade. CD         
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j B7.2. Criterios que serven para clasificar B7.3. Categorizar os criterios que serven para BXB7.3.1. Diferenza as características xerais e CMCCT 

k os seres vivos e identificar os principias clasificar os seres vivos e identificar os singulares de cada grupo taxonómico.  

l modelos taxonómicos.   principais modelos taxonómicos aos que   
    

m      pertencen os animais e as plantas máis comúns. BXB7.3.2. Identifica e recoñece exemplares CMCCT        

       característicos de cada un destes  grupos,  e salienta 
CSC        a súa importancia biolóxica.         

I B7.3. Características xerais dos grandes B7.4. Coñecer e definir as funcións vitais BXB7.4.1. Identifica as funcións vitais dos animais. CMCCT 

j grupos de invertebrados e vertebrados dos anim ais e c aracterizar os principais 
  

BXB7.4.2. Describe as características xerais e singulares CMCCT k e  explicar  a  súa importancia no grupos de invertebrados e vertebrados. 

l conxunto dos seres vivos.   
. 

dos principais grupos de invertebrados e vertebrados. 
CCL 

m       
        

n       BXB7.4.3. Recoñece e asocia invertebrados comúns CD 
       co grupo taxonómico ao que pertencen utilizando 

CSC        diferentes fontes de información.         

       BXB7.4.4. Recoñece e asocia vertebrados comúns a CD 
       clase á que pertencen, utilizando diferentes fontes de 

CSC        información. 
        

j B7.5.Características dosprincipais B7.5. Coñecer e definir as funcións vitais das BXB7.5.1. Explica o proceso da nutrición autótrofa e CMCCT 
k grupos de plantas e das súas funcións plantas e a súa importancia para a vida. relaciónao coa súa importancia para o conxunto de  

l súa importancia para a vida no planeta. Caracterizar os principais grupos de plantas. tódolos seres vivos.  

m       
BXB7.5.2. Describe as características xerais e singulares CMCCT        

       dos principais  grupos de plantas. 
CCL         

       BXB7.5.3. Clasifica e identifica vexetais do ámbito cotián, CD 
       utilizando diferentes fontes de información. 

CSC         

 Bloque 8. Ecosistemas e biodiversidade  

e B8.1. Ecosistema: compoñentes B8.1. Diferenciar os compoñentes dun BXB8.1.1. Describe os compoñentes dun ecosistema. CMCCT 
j abióticos e bióticos. Limite de tolerancia ecosistema coñecer o concepto de factor   

k      limítante e limite de tolerancia. 
BXB8.1.2.Identifica os factores ambientais que CMCCT 

l 
      

      condicionan o desenvolvemento dos seres vivos nun  

m 
      

CAA       determinado ambiente, valorando a súa importancia. 
        

b B8.2. Interaccións entre os seres vivos B8.2. Comparar adaptacións dos seres vivos a BXB8.2.1. Recoñece e diferenza as adaptacións comúns CMCCT 

f dun ecosistema: adaptacións dos seres diferentes medios. dos seres vivos a diferentes ambientes. 
CSC e vivos a diferentes medios.     

     

j        CAA 
k 

       

        

j B8.3.Asociacións intraespecíficas e B8.3.  Identificar tipos de  relacións intra e BXB8.3.1. Recoñece e describe os tipos de relacións CMCCT  
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k interespecíficas.   interespecíficas intraespecíficas e interespecíficas utilizando exemplos  

m      comúns.  

j B8.4.   Relacións   tróficas:   cadeas   e B8.4. Explicar os conceptos de cadeas e redes BXB8.4.1.Recoñece e valora a importancia dos CAA 
l redes. Modelos próximos de tróficas utilizando exemplos cotiáns. diferentes niveis tróficos e as súas relacións nos 

CSC m ecosistemas acuáticos e terrestres.   ecosistemas, empregando exemplos de ecosistemas 
   

      acuáticos e terrestres próximos. CCL        

a B8.5. Accións humanas sobre os  B8.5. Identificar nun ecosistema os factores BXB8.5.1. . Analiza os factores desencadeantes de CMCCT 

b ecosistemas: problemas ambientais e  desencadeantes de desequilibrios e establecer desequilibrios nun ecosistema.  

c actuacións que favorecen a  estratexias para restablecer o seu equilibrio.   

f conservación ambiental.   
B8.6. Recoñecer e difundir accións que BXB8.6.1. Investiga as causas naturais e antrópicas da CD i     

    

favorezan  a conservación ambiental. perda de biodiversidade e razoa as consecuencias para 
 

m     CSC      

o ser humana. n      

CCEC       

       
        

      BXB8.6.2. Selecciona accións que preveñen a CSC 
      destrución ambiental. 

CSIEE        
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Modulo II 
 

 MÓDULO II. CONTIDOS DE MATEMÁTICAS  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
                clave 

 Bloque 1. Números e álxebra  

e B1.1 Números enteiros: representación B1.1.  Coñecer  e  utilizar  propiedades  e  novos MAB1.1.1.  Realiza  cálculos  nos  que interveñen CMCCT 
g na  recta  numérica,  operacións  con significados  dos  números  en  contextos  de potencias  de  expoñente  natural  e  aplica  as  regras  

j calculadora.       paridade, divisibilidade e operacións elementais, básicas das operacións con potencias.   

l 
B1.2.  Números racionais: relacións 

mellorando así a comprensión do concepto e dos    

p tipos de números. 
       

       

entre fraccións  e decimais,  operacións 
    

MAB1.1.2.  Realiza  operacións  de  conversións  entre CMCCT        

 con fraccións, xerarquía de operacións.       números  decimais  e  fraccionarios,  acha  fraccións  

 Uso da calculadora.           equivalentes  e  simplifica  fraccións,  para  aplicalo  na  
 

B1.3.Potencias. Potencias de base 10. 
      resolución de problemas.   

          

       

MAB1.1.3. Utiliza a notación científica e valora o seu uso 
 

 Utilización da notación científica:       CMCCT 
 números grandes e pequenos.        para  simplificar  cálculos  e  representar  números  moi 

CAA  
B1.4. Xerarquía das operacións. 

       grandes e moi pequenos.  
        

MATB1.1.4.  Realiza  operacións  combinadas  entre CMCCT               
              números enteiros, decimais e fraccionarios con eficacia,  

              mediante  cálculo  mental,  algoritmos  de  lapis e  papel,  

              calculadora ou medios tecnolóxicos, utilizando a notación  

              máis axeitada e respectando a xerarquía das operacións.  

e B1.5. Cálculos con porcentaxes (mental, B1.2. Utilizar diferentes estratexias (emprego de MATB1.2.1   Identifica   e   discrimina   relacións   de CMCCT 
f manual e con calculadora). Aumentos e táboas,  obtención  e uso da constante de proporcionalidade numérica (como o factor de conversión 

CCL i diminucións porcentuais.    proporcionalidade, redución á unidade, etc.) para ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver 
    

j        obter elementos descoñecidos nun problema a problemas en situacións cotiás.   

 B1.6.Razón, proporción e taxa. Taxa partir doutros coñecidos en situacións da vida 
MATB1.2.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece que CMCCT  unitaria.    Factores de  conversión. real  nas  que existan variacións porcentuais  e 

  

interveñen   magnitudes   que   non   son directa   nin 
 

 Magnitudes directa e inversamente maginitudes directa ou inversamente 
CCL 

 

inversamente proporcionais. 
 

 proporcionais.  Constante de proporcionais.       
          

 proporcionalidade.               

 B1.7. Resolución de problemas nos que          
 interveña a proporcionalidade directa ou          

 inversa, ou variacións porcentuais.           
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e B1.8.   Tradución   de   expresións   da B1.3. Analizar procesos numéricos cambiantes, MAB2.3.1.  Describe  situacións  ou  enunciados  que CMCCT 
f linguaxe cotiá que representen identificando  os  patróns e  leis  xerais  que  os dependen de cantidades variables ou descoñecidas e 

CCL h situacións reais á alxébrica, e viceversa. rexen,  utilizando  a  linguaxe  alxébrica  para secuencias   lóxicas   ou   regularidades,   mediante 
 

j 
B1.9. Linguaxe alxébrica para 

expresalos,  comunicalos e  realizar predicións expresións alxébricas, e opera con elas.   
 sobre  os  seu comportamento ao modificar  as      
 

xeneralizar  propiedades  e simbolizar MAB2.3.2. Identifica propiedades e leis xerais a partir do CMCCT  variables, e operar con expresións alxébricas 
 relacións.  Obtención  de  fórmulas  e    estudo   de   procesos   numéricos   recorrentes   ou 

CCL  termos xerais baseada na observación    cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe alxébrica e 
 de   pautas   e   regularidades.   Valor    utilízaas para facer predicións.    
 numérico dunha expresión alxébrica.         

    

MAB2.3.3. Utiliza as identidades alxébricas notables e as CMCCT  
B2.10. Operacións con expresións 

   
    

propiedadesdas operacións para transformar 
 

 alxébrica epolinomios sinxelos.     
    

expresións. 
    

 Identidades notables.          
           

     

e B1.11.  Ecuacións  de  primeiro  grao B1.4. Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar MAB1.4.1. Comproba, dada unha ecuación, se un CMCCT 
f cunha  incógnita  e  de  segundo  grao e resolver problemas mediante a formulación de número ou uns números é ou son solución desta.  

h cunha incógnita. Resolución por ecuacións de primeiro e segundo grao, aplicando      
     

i distintos métodos. Interpretación das para  a  súa  resolución métodos alxébricos, 
MAB1.4.2.  Formula alxebricamente unha situación da CMCCT 

j solucións. Resolución de problemas. contrastando os resultados obtidos. 
 

 vida  real  mediante ecuacións  de primeiro  e  segundo  

p 
        

CCL         grao,resultado obtido.   
            

            

 Bloque 2. Xeometría  

e B2.1.  Triángulos  rectángulos.  Teorema B2.1  Recoñecer  o  significado  aritmético  do MAB2.1.1   Comprende   o   significado   aritmético   e CMCCT 
f de Pitágoras. Xustificación xeométrica e teorema de Pitágoras (cadrados de números e xeométrico do teorema de Pitágoras e utilízaos para a 

CCL h aplicacións.    ternas  pitagóricas)  e  o  significado  xeométrico procura  de  ternas  pitagóricas  ou  a  comprobación  do 
j      (áreas de cadrados construídos sobre os lados), teorema construíndo outros polígonos sobre os lados do  

l      eempregalopararesolverproblemas triángulo rectángulo.     
      

xeométricos. 
       

        

MATB2.2.1.   Resolve   problemas   relacionados   con CMCCT          
         distancias, perímetros, superficies e ángulos de figuras 

CD          planas,  en  contextos  da  vida  real,  utilizando  as 
         ferramentas  tecnolóxicas,  unidades  e  as  técnicas  

         xeométricas máis apropiadas.    

e B2.2.  Semellanza: figuras semellantes, B2.2. Analizar e identificar figuras semellantes, MATB2.2.1. Recoñece figuras semellantes e calcula a CMCCT 
f criterios   de   semellanza.   Razón   de calculando a escala ou razón de semellanza e a razón de semellanza e a razón de superficie e volume de  

h semellanza  e  escala.  Resolución  de razón  entre  lonxitudes,  áreas  e  volumes  de figuras semellantes.     

j problemas. 
   

corpos semellantes 
       

     

MATB2.2.2. Utiliza a escala para resolver problemas da CMCCT l         

p         vida cotiá sobre planos, mapas e outros contextos de 
CCL          semellanza.    

              

 
 



 

 

I.E.S. Arcebispo Xelmírez I Curso académico 2020-2021 

Departamento de Física e Química 

 

Páxina | 210  

 

e B2.3. Poliedros e corpos de revolución: B2.3.   Analizar   corpos   xeométricos   (cubos, MATB2.3.1.  Analiza  e  identifica  as  características  de CMCCT 
f elementos característicos, clasificación. ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos e corpos  xeométricos  utilizando  a  linguaxe  xeométrica  

 Áreas e volumes.     esferas)   e   identificar   os   seus   elementos axeitada.     

         característicos (vértices,  arestas,  caras, 
MATB2.3.2.  Constrúe  seccións  sinxelas  dos  corpos CMCCT          desenvolvementos planos, seccións ao cortar 

         con planos, corpos obtidos mediante seccións, xeométricos a partir de cortes con planos, mentalmente e 
CD 

         

utilizando os medios tecnolóxicos axeitados.          simetrías, etc.).       
                    

e B2.4. Cálculo de lonxitudes, superficies B2.4. Resolver problemas que leven consigo o MATB2.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o CMCCT 
f e volumes do mundo físico.    cálculo de lonxitudes, superficies e volumes do cálculo  de  áreas  e  volumes  de  corpos  xeométricos, 

CCL h 
B2.5. Uso de aplicacións informáticas de 

mundo físico,utilizando propiedades, utilizando as linguaxes xeométricas e alxébrica axeitada. 
i regularidades e relacións dos poliedros.        

xeometría dinámica que faciliten a 
       

       

j         

MATB2.4.2. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas de CMCCT comprensión de propiedades e         

l 
        

conceptos xeométricos. 
           xeometría dinámica.    

p 
             

CD                

                    
                   

e 

B3.1  Concepto de función: variable B3.1  Manexar as formas de  presentar unha MAB3.1.1. Pasa  dunhas  formas de  representación CMCCT f 
dependente e independente: formas de función  (linguaxe habitual, táboa numérica, dunha función a outras, e elixe a máis adecuada en 

 

i 
CCL presentación (linguaxe  habitual,  táboa, gráfica e ecuación), pasando dunhas formas a función do contexto. 

  

   

 gráfica   e   fórmula);   crecemento   e outras e elixindo a mellor delas en función do      

 decrecemento, continuidade e contexto.             

 descontinuidade; cortes cos eixes; 
B3.2.  Comprender  o  concepto  de  función,  e MAB3.2.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non CMCCT  máximos e mínimos relativos. Análise e 

 comparación de gráficas.    recoñecer, interpretar  e analizar  as  gráficas unha función.    

         funcionais..        
MAB3.2.2.   Interpreta   unha   gráfica   e   analízaa, CMCCT                  

                 recoñecendo as súas propiedades máis características. CL 

e B3.2. Funcións lineais e afíns. Cálculo, B.3.3.  Recoñecer,  representar  e  analizar  as MATB3.3.1. Recoñece e representa unha función lineal CMCCT 
f interpretación  e identificación da funcións lineais e afíns, e utilizalas para resolver a partir da ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén  

i pendente  da  recta.  Representación  da problemas.        a pendente da recta correspondente.   

 recta a partir da ecuación e obtención da         
MATB3.3.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da CMCCT  ecuación a partir da recta.            

 
B3.3.    Utilización    de    calculadoras 

        gráfica ou táboa de valores.   
              

 gráficas  e software específico para a         
MATB3.3.3. Escribe  a ecuación correspondente  á CMCCT  construción e interpretación de gráficas.         

         

relación  lineal  existente  entre  dúas  magnitudes  e 
 

                  

                 represéntaa.     

                 MATB3.3.4.    Estuda    situacións    reais    sinxelas CMCCT 
                 apoiándose  en  recursos  tecnolóxicos  e  identifica  o 

CCL                  modelo  matemático  lineal  ou  afín,  fai  predicións  e 

                 simulacións sobre o seu comportamento. CD 
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 Bloque 4. Estatística e probabilidade  

e B4.1. Poboación e individuo. Mostra.  B4.1  Formular preguntas axeitadas para MAB4.1.1.  Comprende  o  significado  de  poboación, CMCCT 
f Variables estatísticas.   coñecer  as  características  de  interese dunha mostra e individuo desde o punto de vista da estatística, 

CCL i 
B4.2. Variables cuantitativa s(discretas e 

poboación e recoller, organizar e presentar datos entende  que as mostras  se empregan  para  obter 
 

 relevantes para respondelas, utilizando   os información da poboación cando son representativas, e  
 

continuas) e cualitativas 
   

   métodosestatísticosapropiadoseas aplícaos a casos concretos.    
       

 B4.3. Frecuencias absolutas, relativas e ferramentas adecuadas, organizando os datos 
MAB4.1.2. Recoñece e propón exemplos de distintos CMCCT  

en táboas e construíndo gráficas, calculando os  acumuladas.   
   

parámetros relevantes  e  obtendo conclusións tipos de variables estatísticas, tanto cualitativas como  

    

CCL  

B4.4. Organización en táboas de datos 
 

cuantitativas. 
    

  razoables a partir dos resultados obtidos.      
        

 recollidos nunha experiencia.          
MAB4.1.3. Organiza datos obtidos dunha poboación de CMCCT             

 B4.5. Diagramas de barras e de          variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula 
CSIEE  sectores. Polígonos de frecuencias.          e interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas e 

           

 
B4.6. Medidas de tendencia central: 

         acumuladas, e represéntaos graficamente.   
          

MAB4.1.4.  Calcula  a  media  aritmética,  a  mediana CMCCT  media, moda e mediana.           

            (intervalo  mediano)  e  a  moda  (intervalo  modal),  e 
CCL             emprégaos  para  interpretar  un  conxunto  de  datos 

            elixindo o máis axeitado, e para resolver problemas. 
CSIEE                  

            MAB4.1.5.   Interpreta   gráficos   estatísticos   sinxelos CMCCT 
            recollidos en medios de comunicación e outros ámbitos 

CCL             da vida cotiá.     
     

 B4.7.  Utilización  de  calculadoras  e B4.2.  Utilizar  ferramentas  tecnolóxicas  para MAB4.2.1.  Emprega  a  calculadora  e  ferramentas CMCCT 
 ferramentastecnolóxicaspara o organizar datos, xerar gráficas estatísticas, tecnolóxicas para organizar datos,   xerar gráficos 

CD  tratamento   de   datos,   creación   e calcular parámetros relevantes e comunicar os estatísticos e calcular as medidas de tendencia central. 
  

 interpretación de gráficos.  resultados obtidos que respondan ás preguntas       
    formuladas   previamente   sobre   a   situación 

MAB4.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da CMCCT     estudada.        

            comunicación para comunicar información resumida e 
CCL             relevante sobre unha variable estatística analizada.. 

                 CD 

 MÓDULO II. CONTIDOS DE FÍSICA E QUÍMICA  

 Bloque 5. A Materia I  

j B5.1.Propiedades xerais e B5.1   Recoñecer  as  propiedades   xerais   e FQB5.1.1.   Distingue   entre   propiedades   xerais   e CMCCT 

k características da Materia.  características   específicas   da   materia   e propiedades características da materia, utilizando estas  
l    relacionalas  coa súa natureza e as súas últimas para a caracterización de substancias.   
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      FQB5.1.3.  Describe  a  determinación  experimental  do CMCCT 
      volume  e  da  masa  dun  sólido, realiza as medidas 

CCL       correspondentes e calcula a súa densidade.  
        

j B5.2.Substancias   puras   e   mesturas B5.2.   Identificar   sistemas   materiais   como FQB5.2.1.Distingue  e  clasifica  sistemas  materiais  de CMCCT 
k homoxéneas e heteroxéneas. Mesturas substancias puras  ou  mesturas  e  valorar a uso   cotián en substancias puras e mesturas, 

CSC l de    especial    interese:    disolucións importancia  e  as  aplicacións  de  mesturas  de especificando neste último caso se se trata de mesturas  

 acuosas, aliaxes e coloides. especial interese.   homoxéneas, heteroxéneas ou coloides.    

      FQB5.2.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a CMCCT 
      composición  de  mesturas  homoxéneas  de  especial  

      interese.        
        

      FQB5.2.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación CMCCT 
      de disolucións, describe o procedemento seguido e o  

      material utilizado, determina a concentración e exprésaa  

      en gramos/litro.       

j B5.3.Métodos    de    separación    de B5.3.  Propor  métodos  de  separación  dos FQB5.3.1. Deseña métodos de separación de mesturas CMCCT 
k mesturas homoxéneas e heteroxéneas. compoñentes dunha mestura  e  aplicalos no segundo as propiedades características das substancias 

CAA l  laboratorio.    que as  compoñen,  describe o material de laboratorio      

a      adecuado e leva a cabo o proceso.     
     

j B5.4.Estados de agregación. Cambios B5.4. Xustificar as propiedades dos diferentes FQB5.4.1.   Xustifica   que   unha   substancia   pode CMCCT 

k de estado. Modelo cinético-molecular. estados  de  agregación  da materia  e  os  seus presentarse   en   distintos   estados   de   agregación  

l  cambios de estado, a través do modelo cinético- dependendo das condicións de presión e temperatura  

g  molecular.    nas que se atope.       

a      
FQB5.4.2. Explica as propiedades dos gases, líquidos e CMCCT f      

     

sólidos. 
       

             

      FQB5.4.3. Describe os cambios de estado da materia e CMCCT 
      aplícaos á interpretación de fenómenos cotiáns. 

CCL              

      FQB5.4.4.Deduce a partir das gráficas de quecemento CMCCT 
      dunha substancia os seus puntos de fusión e ebulición,  

      e identifícaa utilizando as táboas de datos necesarias.  

j B5.5. Leis dos gases. Relación entre as B5.5.Establecer as relacións entre as variables FQB5.5.1.  Xustifica  o  comportamento  dos  gases  en CMCCT 
k variables (P,V,T) , das que dependen os das que depende o estado dun gas a partir de situacións  cotiás relacionándoo co modelo cinético- 

CCA l gases. representacións    gráficas    ou    táboas    de molecular.       
       

f  resultados obtidas en    experiencias de 
FQB5.5.2. Interpreta gráficas,  táboas de resultados e CMCCT i  laboratorio ou simulacións dixitais.  

  

experiencias que relacionan a presión, o volume e a 
 

      
CD       temperatura  dun  gas  utilizando  o  modelo  cinético-        

      molecular e as leis dos gases.      
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 Bloque 6. A Materia II  

j B6.1.Estrutura atómica.  Modelos B6.1 Recoñecer que os modelos atómicos son FQB6.1.1.  Representa  o  átomo,  a  partir  do  número CMCCT 
k atómicos, desde Dalton ata a  idea instrumentos interpretativos das distintas teorías atómico e  o  número másico, utilizando  o  modelo 

CCL l cualitativa  do  modelo  actual.  Número e  a  necesidade  da  súa  utilización  para  a planetario.      
      

g atómico, número másico.   interpretación   e   comprensión   da   estrutura        CCEC 
h 

     

interna da materia. 
       

. 
            
    

FQB6.1.2. Describe as características das partículas 

 

CMCCT 
       

        

       subatómicas básicas e a súa localización no átomo.  
CCL               

               

              CMCCT 

       FQB6.1.3. Relaciona a notación co número atómico  
       e o número másico, determinando o número de cada un  

       dos tipos de partículas subatómicas básicas.   

j B6.2. Sistema periódico e configuración B6.2 Interpretar a ordenación dos elementos na FQB6.2.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos CMCCT 

k electrónica:  relacionar  a  posición  dos Táboa Periódica e recoñecer os máis relevantes en grupos e períodos na Táboa Periódica.   

l elementos   na   táboa   coas   súas a partir dos seus símbolos.         

h propiedades.    
B6.3Relacionar  as  propiedades  dun  elemento FQB6.3.1.  Relaciona  as  principais  propiedades  de CMCCT       

      coa súa posición na Táboa Periódica e a súa metais, non metais e gases nobres coa súa posición na  

      configuración electrónica. Táboa  Periódica  e  coa  súa  tendencia  a  formar  ións,  

       tomando como referencia o gas nobre máis próximo.   

j B6.3. Masas atómicas e moleculares. B6.4 Analizar a utilidade científica e tecnolóxica FQB6.4.1.  Explica  en  que  consiste un  isótopo e CMCCT 
k Isótopos.     dos isótopos radioactivos. comenta aplicacións dos isótopos radioactivos, a 

CSC l       problemática  dos  residuos orixinados e  as  solucións 
. 

      

a      para a xestión dos mesmos.      
           

j B6.4.    Enlace    químico:    iónico   e B6.5.  Interpretar  os  distintos  tipos  de  enlace FQB6.5.1.  Utiliza  a  regra  do  octeto  e  diagramas  de CMCCT 
k covalente. Xustificar as propiedades de químico a partir da configuración electrónica dos Lewis para predicir a estrutura e fórmula dos compostos 

CSC l substancias sinxelas de uso habitual, a elementos implicados e a súa posición na Táboa iónicos e covalentes.      
      

h partir   da natureza   do seu enlace Periódica. 
FQB6.5.2. Interpreta a diferente información que ofrecen CMCCT g químico.      

     

os subíndices da fórmula dun composto segundo se 
 

a 
. 

      
     

trate de moléculas ou redes cristalinas. 
   

f         
              

         

      B6.6. Describir como se unen os átomos para FQB6.6.1. Explica o proceso de formación dun ión a CMCCT 
      formar estruturas máis complexas e explicar as partir do átomo correspondente, utilizando a notación 

CCL       propiedades das agrupacións resultantes. adecuada para a súa representación.   
         

       FQB6.6.2.  Explica  como  algúns  átomos  tenden  a CMCCT 
       agruparse  para  formar  moléculas  interpretando  este 

CCL        feito en substancias de uso frecuente e calcula as súas         

       masas moleculares.       
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j B6.5.Forzas  intermoleculares. B6.7.    Xustificar    as    propiedades    dunha FQB6.7.1.  Explica  as  propiedades  de  substancias CMCCT 
k Relacionando a súa influencia no estado substancia a partir da natureza do seu enlace covalentes,   iónicas   e   metálicas   en   función   das  

l de   agregación   e   propiedades   de químico. interaccións entre os seus átomos ou moléculas.  

h substancias de interese, 
    

 

FQB6.7.2.  Explica  a  natureza  do  enlace  metálico 
 

f fundamentalmente a auga..  CMCCT 
     utilizando a teoría dos electróns libres e relaciónaa coas  

     propiedades características dos metais.  

     FQB6.7.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que CMCCT 
     permitan  deducir  o  tipo  de  enlace presente  nunha 

CAA      substancia descoñecida.  
       

 Bloque 7. Os Cambios  

j B7.1. Cambios físicos e químicos B7.1.  -  Distinguir  entre  cambios  físicos  e FQB7.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos CMCCT 
k 

. 
  químicos mediante a realización de experiencias en accións da vida cotiá en función de que haxa ou non 

CSC l   sinxelas que poñan de manifesto se se forman formación de novas substancias.  
     

h    ou non novas substancias. 
FQB7.1.2. Describe o procedemento de realización de CMCCT f     

    

experimentos sinxelos nos que se manifeste a formación 
 

     
CCL      de  novas  substancias  e  recoñece  que  se  trata  de 

      

     cambios químicos.   

     FQB7.1.3 Leva a cabo no laboratorio reaccións CMCCT 
     químicas sinxelas.  

CAA        

j B7.2.   Reacción   Química.   Lei   de B7.2. Caracterizar as reaccións químicas como FQB7.2.1.  Identifica  cales  son  os reactivos  e    os CMCCT 

k conservación  da  masa.  Axustes  de cambios dunhas substancias noutras. produtos de reaccións químicas sinxelas interpretando a  

l reaccións.    representación esquemática dunha reacción química.  

h        

a B7.3.Reaccións  de  especial  interese. B7.3. Identificar ácidos e bases, coñecer o seu FQB7.3.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o CMCCT 

b Identificar ácidos e bases, reaccións de comportamento químico e medir a súa fortaleza comportamento químico de ácidos e bases.  

j combustión, síntese e neutralización en utilizando indicadores e o pH-metro dixital.    
   

k procesos biolóxicos. Solubilidade.  FQB7.3.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro CMCCT 
l 

    

    dunha disolución utilizando a escala de pH.  

f 
     

       
   

B7.4. Realizar experiencias de laboratorio nas FQB7.4.1.  Deseña  e  describe  o  procedemento  de CMCCT     
    que   teñan   lugar   reaccións   de   síntese, realización dunha volumetría de neutralización entre un 

CSC     combustión  e  neutralización,  interpretando  os ácido  forte  e  unha  base  forte  ,interpretando  os 
     

    fenómenos observados. resultados.  CCL        

     FQB7.4.2.  Planifica  unha  experiencia,  e  describe  o CMCCT 
     procedemento a seguir no laboratorio, que   demostre 

CCL      que nas reaccións de combustión se produce dióxido de       
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          carbono mediante a detección deste gas.   
CAA                   

          FQB7.4.3.  Realiza algunha experiencia de laboratorio CMCCT 
          nas que teñan lugar reaccións de síntese, combustión  

          ou neutralización.        

  B7.5.  Valorar  a  importancia das  reaccións de FQB7.5.1. Describe as reaccións de síntese industrial CMCCT 
  síntese, combustión e neutralización en do amoníaco e do ácido sulfúrico, así como os usos 

CCL   procesos  biolóxicos,  aplicacións  cotiás  e  na destas substancias na industria química.   
     

  industria, así como a súa repercusión 
FQB7.5.2. Valora  a  importancia  das reaccións de CMCCT   medioambiental.      

       

combustión na  xeración de  electricidade  en  centrais 
 

          
CSC           térmicas, na automoción e na respiración celular.  

            

          FQB7.5.3. Describe casos concretos de reaccións de  CMCCT 
          neutralización de importancia biolóxica e industrial.  

CCL                   

a B7.4. A química na sociedade e no B7.6. Recoñecer a importancia da química na FQB7.6.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en  CMCCT 
b contorno medioambiental. obtención de novas substancias e a súa función da súa procedencia natural ou sintética.  

CSC j  importancia na mellora da calidade de vida das         
          

k  persoas.        FQB7.6.2. Identifica e asocia produtos procedentes da CMCCT 
l 

         

         industria  química coa  súa contribución á  mellora da  

h 
         

CSC          calidade de vida das persoas.    

c 
             

                  

m 
                  

 

B7.7. Valorar a importancia da industria química FQB7.7.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual CMCCT   

  na  sociedade e  a  súa  influencia no medio e colectivo, para mitigar os problemas medioambientais 
CSC   ambiente.        de importancia global.      

               

f B7.5. A enerxía desde un punto de vista B7.8. Identificar os diferentes tipos de enerxía FQB7.8.1.  Relaciona  o  concepto  de  enerxía  coa CMCCT 
j cualitativo. Tipos e transformacións. postos de manifesto en fenómenos cotiáns e en capacidade de producir cambios e identifica os 

CSC k  experiencias sinxelas realizadas no laboratorio. diferentes tipos de enerxía que se poñen de manifesto 
  

l          en  situacións  cotiás  explicando  as  transformacións  

          dunhas formas noutras.       
              

 Bloque 8. O Movemento  

j B8.1.  Notación  científica.  Forma  de B8.1. Aplicar os procedementos científicos para FQB8.1.1.  Establece  relacións  entre  magnitudes  e CMCCT 

k expresar   os   resultados.   Erros   nas determinar magnitudes e expresar os resultados unidades   utilizando,   preferentemente,   o   Sistema  

l medidas. co erro correspondente.      Internacional de Unidades e a notación científica para  

h 
B8.2.  Medida  de  magnitudes.  Sistema 

        expresar os resultados correctamente.     

p                  

internacional de unidades 
                 

f                  
         

FQB8.1.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes 

 

CAA            
          físicas   da vida cotiá empregando o material e  
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           instrumentos apropiados e expresa os resultados 
CMCCT            correctamente no Sistema Internacional de Unidades.             

j B8.3. Traballo no laboratorio: medicións B8.2.  Recoñecer  os  materiais  e  instrumentos FQB8.2.1.  Recoñece  e  identifica  os  símbolos  máis CMCCT 
k de magnitudes físicas da vida cotiá.  básicos presentes no laboratorio de Física e de frecuentes  utilizados  na  etiquetaxedeprodutos  

l      Química;  coñecer  e  respectar  as  normas  de químicos e instalacións, interpretando o seu significado.  

h      seguridade e de eliminación de residuos para a 
FQB8.2.2. Identifica material e instrumentos básicos de CMCCT       protección do medio ambiente.   

        

laboratorio e coñece a súa forma de utilización para a 
 

           
CSC            realización de experiencias, respectando as normas de 

            

           seguridade  e  identificando  actitudes  e  medidas  de  

           actuación preventivas.  

j B8.4. Magnitudes escalares e vectoriais. B8.3. Comprobar a necesidade de usar vectores FQB8.3.1. Identifica unha determinada magnitude como CMCCT 

k Magnitudes fundamentais e derivadas. para a definición de determinadas magnitudes. escalar  ou  vectorial  e  describe  os  elementos  que  

l           definen a esta última.  

h      
B8.4.  Relacionar  as  magnitudes  fundamentais FQB8.4.1. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula CMCCT       

      coas  derivadas  a  través  de  ecuacións  de aplicando a ecuación de dimensións aos dous membros.  
      magnitudes.       
         

i B8.5. Movementos, sistema de B8.5.   Xustificar   o   carácter   relativo do FQB8.5.1. Representa a traxectoria e os vectores de CMCCT 

j referencia, velocidade media, velocidade movemento  e  a  necesidade  dun  sistema  de posición, desprazamento e velocidade en distintos tipos  

k instantánea e aceleración.   referencia   e   de   vectores   para   describilo de movemento, utilizando un sistema de referencia.  

l      adecuadamente,   aplicando   o   anterior   á   

      representación de distintos tipos de   

      desprazamento.       

      B8.6. Establecer a velocidade dun corpo como a FQB8.6.1. Determina, experimentalmente ou a través de CMCCT 
      relación entre o espazo percorrido e o tempo aplicacións informáticas, a velocidade media dun corpo 

CD       investido en percorrelo.    interpretando o resultado.           

           FQB8.6.2. Realiza cálculos para resolver problemas CMCCT 

           cotiáns utilizando o concepto de velocidade media.  

      B8.7.  Diferenciar  entre  velocidade  media  e FQB8.7.1. Deduce a velocidade media e instantánea a CMCCT 
      instantánea a partir de gráficas espazo/tempo e partir  das  representacións  gráficas  do  espazo  e  da  

      velocidade/tempo,   e   deducir   o   valor   da velocidade en función do tempo.  

      aceleración utilizando estas últimas.   
FQB8.7.2. Xustifica se un movemento é acelerado ou CMCCT            

           non a partir das representacións gráficas do espazo e 
CCL            da velocidade en función do tempo.             

j B8.6. Estudo cualitativo dos B8.8. Distinguir os conceptos de velocidade FQB8.8.1. Clasifica distintos tipos de movementos en CMCCT 

k movementos,  MRU,MRUA,  caída libre. media e velocidade instantánea xustificando a función da súa traxectoria e a súa velocidade.  
             

l Estudo cuantitativo do MRU. súa necesidade segundo o tipo de movemento. 
FQB8.8.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da CMCCT h   

  

velocidade   nun   estudo   cualitativo do   movemento 
 

p   

CCL   

rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A), razoando    

    

   o concepto de velocidade instantánea.   
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ENSINANZA DE ADULTOS 
 

Os obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe avaliables, 

así como os criterios de corrección e cualificación son os mesmos que os dos 

correspondentes estudos de diurno. 

Nas ensinanzas de bacharelato para persoas adultas, cando o número de faltas de 

asistencia sen xustificar supere o 10% do horario establecido para a materia no curso 

completo ou cando o número de faltas de asistencia xustificadas ou sen xustificar supere 

o 20% do horario establecido, é motivo de perda do dereito de avaliación continua. 

 

 

 

 

Santiago de Compostela, Outubro de 2020 
 


